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Bakgrunn og behov for veilederen
Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trer i kraft 
01.01.2018 
For nye anlegg er det krav til at prosjektering, utførelse og dokumentasjon skal følge 
standarden NS 9416:2013 – Landbaserte akvakulturanlegg for fisk 
Rømmingstekniske tilstanden til eksisterende anlegg dokumenteres gjennom en 
rømmingsteknisk rapport 

Plantegning med alle rør
Risikovurdering
Geoteknisk vurdering
Tilstandsanalyse av anlegget etter NS3424:2012
og NS 9416
Vedlikeholdsplan

Norconsult skal bistå                                                                                     
Fiskeridirektoratet  med å                                                                                                   
utarbeide veilederen for                                                                                         
tilstandsanalyse av eksisterende                                                                                 
landbaserte akvakulturanlegg. 



Hensikten med Veilederen

Fastsetting av tilstand av et stor spekter
av løsninger og materialer!

Bilder i fra «Kjempenes, Ruth L: Fiskeridirektoratet – region Trøndelag. 
Erfaring i fra kontroll av settefiskanlegg. Presentasjon»

B
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Standarden

Tilstandsfastsetting etter NS3424
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Nivå 1: Tilstandsanalyse - generell art - visuelle observasjoner
Nivå 2: Tilstandsanalyse - generell art – mer dyptgående og detaljert 
Tegninger, beskrivelser annen dokumentasjon 
Nivå 3: Tilstandsanalyse - spesiell art utvalgte byggverk, deler av 
byggverk eller spesielle problemstillinger. Nøyaktige målemetoder –
destruktiv testing – analyser av krefter og levetid - etc



Erfaring fra relevante fag

Tilstandsfastsetting etter NS3424
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Kai: Reparerte riss i 
gangbru Svømmehall: Lekkasjer 

og rust 

Flyteanlegg: Utskåret 
profil av undergurt



Fremdriftsplan
Oppstart – Januar 
Del 1 (Metodikk og Planlegging av tilstandsfastsetingen)
Workshop 1 for innspill fra bransjen – April
Del 2 (Gjennomføring av tilstandsfastsettingen) – Mai
Workshop 2 for innspill og kontroll fra bransjen – Juni
Ferdig rapport – Juni 

Arbeid så langt
Befaringer til 3 oppdrettslokaliteter
Litteraturstudie av eksisterende dokumentasjon
Oppstart teori og planlegging av tilstandsfastsettingen

Veileder for tilstandsfastsetting av landbaserte 
akvakulturanlegg

14.02.2018 Footer 6



Workshop: 
1. Torsdag  5 april 
2. Torsdag 14 juni

Invitasjon til Workshop

Meld interesse til meg eller min kollega ved Norconsult stand, eller

Send mail til jorgen.krokstad@norconsult.com

Workshop – Våren/Sommeren 2018
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EU kontroll av settefiskanlegg
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EU kontroll passert med tilstand - Øker verdien av anleggene 
- Reduserer risikoen for dårlig teknisk

tilstand og utslipp av fisk 
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