
Landbasert Akvakultur

Gråkjær har operert som totalentreprenør i Norge gjennom de siste 20 årene og 
har bygd flere enn 400 driftsbygninger til norsk landbruk. Vi har også de siste 
årene bygd landbaserte oppdrettsanlegg med RAS teknologi. 

Vi ønsker å informere om hva vi som entreprenør i en totalentreprise har å tilby 
deg, og at det vil bidra til å gjøre Gråkjær til en aktuell samarbeidspartner til ditt 
neste byggeprosjekt. 

Har du utbyggingsplaner de neste årene? 
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Gråkjær har i mer enn 40 år arbeidet med totalentrepriser innen bygg 
til landbruk og bedrifter - og vi har i løpet av denne tiden levert over 
3.700 prosjekter som står oppført over store deler av Europa.

De siste årene har vi bygget anlegg til fiskeoppdrett på land, både til 
smoltproduksjon og produksjon av matfisk. Vi bygger også adminis-
trasjonsbygninger, haller til vannbehandling, fôrsentraler m.m.

Gråkjær bygger for øyeblikket flere store fiskeoppdrettsanlegg på 
land som totalentreprenør i samarbeid med utstyrsleverandører og 
byggherren.

Vi deltar i alle faser av prosjektet – helt fra grunnleggende design, 
plassering av bygningene, beregning av tilbudspris, myndighetsbe-
handling før vi avslutningsvis kommer frem til et nøyaktig kontrakt-
grunnlag.

Deretter gjennomfører vi prosjektet i samarbeid med deg som 
byggherre, dine rådgivere og utstyrsleverandører før vi leverer et 
kvalitetssikret anlegg som er klart til bruk. Dette samarbeidet gir et 
gjennomtenkt driftsanlegg ned til minste detalj på alle områder.

Gråkjær gjennomfører alle byggeprosjekter med effektiv prosjektstyr-
ing med fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i byggeperioden og 
kvalitetsdokumentasjon av både materialer og utførelse.

Som byggherre kan du forvente at vi holder ord, og at de bestilte 
prosjektene ferdigstilles til avtalt pris med høy kvalitet til avtalt tid.

Vi håper at du med denne informasjonen vurderer oss som en inter-
essant samarbeidspartner og at du tar kontakt med oss for en prat 
om ditt fremtidige byggeprosjekt.

Totalentrepriser 

Roger Marøy
Regional salgssjef
+47 9524 3677
romar@graakjaer.no

Bjarte Landro
Regional salgs-/utviklingsjef
+47 9304 6048
bjlan@graakjaer.no

til landbasert akvakultur



Gråkjærs leveranse kan inneholde følgende: 
Design og prosjektering
•  Designtegninger i samarbeid med 
  utstyrsleverandører og byggherren.
•  Prosjektering, materiale til myndigheter.  

og prosjektstyring.
• Brannteknisk prosjektering.

Hovedbedrift
• Rigg og drift av byggeplassen. 
• Søknader til myndigheter.
• Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).
• Kvalitetssikring.

Bygning
• Avløpsledninger for takvann og kloakk.
• Alt betongarbeid. 
• Bygning.
• Dører, porter og vinduer.
• Innvendige vegger, etasjeskiller og arbeidsplattformer.
• Trapper og heis.
• El-installasjoner i bygningen.
• VVS-installasjoner.
• Ventilasjonsanlegg for produksjon og administrasjon.

Installasjoner
• RAS-anlegg oppført i betong. 
• Rørføring mellom RAS og kar.
• Transportrør for håndtering av fisk.
• Installasjon for håndtering av død fisk.
• Fiskekar.
• Gangbaner, plattformer og trapper.
• Komplett installert fôranlegg med fôrautomater 
  og transportanlegg. 
• Fasiliteter for inntak og lagring av fôr. 



SMOLT

MATFISK

Finn flere referanser 
 www.graakjaer.no

Byggherre
Osland Settefisk AS
Bygningsareal
2200 m2

Byggherre
Sævareid Fiskeanlegg
Bygningsareal
4880 m2

Byggherre
Salangfisk AS
Bygningsareal
9749 m2

Byggherre
Sashimi Royal, DK
Bygningsareal
3247 m2


