FRA FORSKNING
TIL VERDISKAPING

Akvaplan-niva AS er et forskningsbasert aksjeselskap
i NIVA-gruppen (Norsk Institutt for Vannforskning)
med hovedkontor i Framsenteret i Tromsø.
Gjennom forskning utvikler Akvaplan-niva
kontinuerlig sin kompetanse og erfaring.
Denne brukes til beslutningsstøtte, rådgivning,
teknisk innovasjon og til å sikre verdiskapning og
miljøvennlig drift hos våre kunder blant
bedrifter og myndigheter.
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VÅRE TJENESTER
Akvaplan-niva tilbyr et bredt spekter av praktiske og kostnadseffektive løsninger for
alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Selskapet utfører miljørisikoanalyser, grunnlagsundersøkelser, konsekvensutredninger, utvikler og gjennomfører overvåkingsprogram og
etablerer beredskapsplaner til avbøting av uønskete hendelser. Vi gir råd om miljøløsninger
for avfallshåndtering, utslipp, rensing og reduksjon av våre kunders økologiske fotspor.

Akvaplan-niva har utviklet et verktøy for finskala modellering av havstrømmer kystnært. →
Et nyttig verktøy for akvakultur, kystforvaltning, oljevernberedskap, drift og konsentrasjon av plast m.m.

Selskapet arbeider også med innovasjon og utvikling innen akvakultur, herunder utvikling
av nye og forbedrede instrument og målemetoder for å kunne dra nytte av de kommersielle
mulighetene som ligger i de store norske og internasjonale havområdene.
Vi tilbyr akkrediterte tjenester for å sikre presisjon, sporbarhet og åpenhet i alle faser av
våre prosjekt. Våre akkrediterte tjenester omfatter prøvetaking, biologiske og kjemiske
analyser og vurdering og fortolkning av resultater i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 og
en rekke beslektede nasjonale og internasjonale standarder og veiledere.
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PERSONELL OG INFRASTRUKTUR
Akvaplan-niva har 120 ansatte forskere og rådgivere. Syv av våre ansatte har bistillinger
ved norske og utenlandske universitet.
Vår laboratorieinfrastruktur omfatter to akkrediterte laboratorier (iht. ISO 17025,
akkrediteringsnummer TEST 079), et biologilaboratorium og et kjemilaboratorium,
samt et forskningslaboratorium (Barents Økotoks Lab).
Biologilaboratoriet opparbeider og analyserer bunndyrsprøver for miljøovervåking, både
offshore og i kystnære områder (f.eks. petroleumsvirksomhet, akvakultur, havnebasseng,
kloakkutslipp o.l.), kartlegging av biologisk mangfold, taksonomi, klima og mye mer.
Vårt kjemilaboratorium analyserer petroleumsprodukter, organiske miljøgifter, fett/lipider,
sediment, biologisk materiale, næringsmidler og vann. I tillegg tilbys ulike geokjemiske analyser.
Vi eier og driver Barents Økotoks Lab, et spesialdesignet laboratorium for eksperimentelle
studier av arktiske organismers toleranse for ulike typer forurensninger. Laboratoriet er
godkjent som forsøksdyrsenhet for flere enn 30 ulike arter. I tillegg disponerer vi et bredt
spekter av prøvetakingsutstyr til bruk i alle typer vannområder, fra små fjellbekker til dyphavet.

GEOGRAFISK NEDSLAGSFELT
Akvaplan-niva har, i tillegg til hovedkontoret i Framsenter i Tromsø, avdelingskontor i
Trondheim samt kontorer i Alta, Bergen, Trondheim og Oslo. Våre utenlandskontorer
befinner seg i Island og Russland.
Russland er et spesielt viktig satsingsområde for Akvaplan-niva. Vi har helt siden jernteppets
fall, tidlig på nittitallet, samarbeidet med russiske forskere, næringsaktører og myndigheter
innen miljøovervåking, oljevern, oppdrett og grunnforskning. Akvaplan-niva har som følge
av dette et godt renomme og et godt nettverk i Russland. Selskapet opprettet i 2006 et
datterselskap, Akvaplan-niva Barents.
Akvaplan-niva har gjennomført utrednings- og forskningsprosjekter i store deler av verden.
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AKVAKULTUR RÅDGIVNING

Lokalitetsundersøkelser
Miljøovervåking og modellering av utslipp fra merdanlegg
Anleggssertifikat
Konsesjonssøknad
Anleggsprosjektering

Våre tjenester innen akvakultur omfatter hele syklusen fra mulighetsstudier, anleggsdesign
og konstruksjon, miljøovervåking og regelverksutforming. Vi assisterer oppdragsgivere i
å forbedre kvalitet i produksjon og bærekraftige operasjoner. Vi har lang erfaring med
gjennomføring av inspeksjonstjenester, modellering og analyser.
Akvaplan-niva AS er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020 og 17025, vi er
akkreditert inspeksjonsorgan for flytende oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415, og tilbyr
tjenester innen anleggssertifikater, akkrediterte lokalitetsundersøkelser og akkrediterte
miljøundersøkelser (NS 9410).
Akvaplan-niva tilbyr bistand innen alle faser av bygging og utvidelse av landbaserte
oppdrettsanlegg. Dette gjelder både settefiskanlegg for laks, postsmolt anlegg, anlegg
for rognkjeks og forskningsstasjoner tilpasset en rekke arter.
Foto: Lars Olav Sparboe

For mer informasjon kontakt:
Reinhold Fieler
rf@akvaplan.niva.no

AKVAKULTUR FOU
Vår avdeling for Akvakultur FoU utfører oppdrag med fokus på nye oppdrettsarter, nye
og forbedrede akvakultur konsepter og teknologier for bærekraftig produksjon.
Vi leverer næringsrettet forskning innenfor utviklingsbiologi hos arter i oppdrett, forbedrede
produksjonsregimer og nye oppdrettsmetoder.
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Utviklingsbiologi
Vekstfysiologi
Forbedrede produksjonsregimer
Nye og forbedrede oppdrettsmetoder
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For mer informasjon kontakt:
Albert K. D. Imsland
aki@akvaplan.niva.no

HAVMILJØ
Akvaplan-niva utarbeider konsekvensutredninger for planlagte aktiviteter som kan påvirke
det marine miljøet (petroleumsvirksomhet, skipsfart, oppdrett m.m..), og overvåker miljøpåvirkning når aktivitetene er igangsatt. Vi er akkreditert i henhold til en rekke nasjonale og
internasjonale standarder og retningslinjer, som vi i flere tilfeller har vært med å utvikle og
vedlikeholde.
Vår portefølje innen miljøutredninger omfatter strategiske konsekvensutredninger knyttet
til åpning av havområder for ny virksomhet (f.eks. petroleumsaktivitet), miljørisikoanalyser
knyttet til letevirksomhet, analyser av skipstrafikk, samt rådgivning knyttet til etablering
av verneområder og oppryddingsaktiviteter. Vi har også bred erfaring med gjennomføring
av konsekvensutredninger for infrastrukturprosjekter, som bygging av veier, flyplasser,
moloer og havner.
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Tidligfase miljøutredning
Konsekvensutredning
Miljøovervåking
Miljøsårbarhetsanalyser
Beredskapsplaner

For mer informasjon kontakt:
Lars-Henrik Larsen
lhl@akvaplan.niva.no

KYST OG FERSKVANN
Vår kyst og ferskvannsavdeling utfører utredninger for å vurdere effekten av ulike
påvirkninger på vannkvalitet, biodiversitet, habitatstatus og økosystemene generelt.
Avdelingen gir råd om alle miljørelaterte temaer i forbindelse med påvirkning av kyst- og
ferskvannsforekomster fra eksempelvis havnevirksomhet, bergverksindustri, veiutbygginger,
landutvidelser til sjø, mudringer osv. Våre akkrediterte tjenester inngår i tradisjonelle
resipientundersøkelser, samt utslippsplanlegginger i forbindelse med f.eks. kloakkutslipp.
Miljøklassifisering av vannforekomster, samt vurdering av biologisk mangfold og habitatstatus
gjennomføres i henhold til Vannforskriften (EUs vanndirektiv) og nasjonale retningslinjer.
Hydrofysisk modellering utgjør en viktig del av våre tjenester innen utslippsplanlegging,
beregning av resipientkapasitet, optimal plassering av oppdrettsanlegg, samt i vei- og
brobyggingsprosjekter.
Grunnlagsundersøkelser
Konsekvensutredninger
Utslippsovervåking
Miljøforvaltning
Overvåking av biologisk mangfold
Oseanografisk modellering

For mer informasjon kontakt:
Guttorm N. Christensen
gnc@akvaplan.niva.no
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ARKTISK MILJØ FOU
Ved vurderinger av effekter av pågående klimaendringer og menneskelig påvirkning på
marine økosystemer, er det viktig å ha kunnskap om den naturlige variasjonen i disse
systemene. De ansatte i avdelingen Arktisk miljø FoU bidrar til en forbedret basiskunnskap
om funksjonen til økosystemene i arktiske marine områder, samt til utvikling av nye
overvåkingsmetoder.
Ved igangsetting av industriell aktivitet er det avgjørende at kunnskap om eventuelle
effekter på arktiske økosystemer danner grunnlag for beslutningsprosesser. Vår avdeling
studerer hvordan ulike utslipp fra industriell virksomhet påvirker akvatisk fauna. I dette
arbeidet integrerer vi vår omfattende kompetanse om arktisk biologi og økologi med
økotoksikologiske metoder.
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Petroleum og miljø
Økotoksikologi

Foto: Pernilla Carlsson

•
•
•
•
•

Fysisk oseanografi er også en integrert del av vår forskning. Utvikling og validering av nye
forbedrede oseanografiske modeller er en viktig aktivitet for vår oseanografigruppe.
Oseanografisk modellering er også et viktig verktøy i studier av effekter av ulik menneskelig
aktivitet (spredning av utslipp, patogener mm.).
For mer informasjon kontakt:
Anita Evenset
ae@akvaplan.niva.no

ARCTIC FRONTIERS
Akvaplan-niva har i samarbeid med en rekke partnere etablert
en plattform for ansvarlig utvikling i Arktis som også inkluderer
en konferanse som arrangeres årlig i Tromsø. Konferansen,
Arctic Frontiers, går over en uke i januar og besøkes av rundt
2000 delegater fra akademia, diplomati, politikk og næringsliv,
urbefolkning miljøorganisasjoner og andre interessenter.
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Konferansen består av fem hoveddeler:
Policy, Business, Science, Arena og Young.
Arctic Frontiers-sekretariatet er lagt til Akvaplan-niva.

For mer informasjon kontakt:
Ole Øvretveit
ooe@akvaplan.niva.no

Akvaplan-niva AS
Framsenteret
9296 Tromsø
Norway
Tel: (+47) 77750300
Adm. dir. Salve Dahle, Epost: sda@akvaplan.niva.no
Ass. dir. Anton Giæver, Epost: agi@akvaplan.niva.no
REIBO
Vers1/2017

Følg oss på:
www.akvaplan.niva.no
Twitter: @AkvaplanNiva
Finn oss også på
Facebook, LinkedIn
og YouTube
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