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AQS-gruppen leverer servicetjenester over et vidt spekter til 
havbruk og andre aktører. Våre hovedområder er arbeid 
med fortøyninger, nøter, flytekrager og avlusing. Vi utfører 
også mange andre typer oppdrag.

AQS er en av Norges største og ledende leverandører 
av slike tjenester. Vi disponerer en stor flåte av moderne 
utstyrte servicefartøy og hurtiggående dykkerbåter.  
Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere sørger for at 
vi hver dag leverer i tråd med våre målsettinger om kvalitet 
og sikkerhet.

I dette heftet finner du en oversikt over våre tjenester. AQS 
er hele tida på jakt etter å utvikle tjenestene og kompetansen 
slik at vi kan svare på de stadig nye utfordringene næringa 
står overfor. Vi ønsker å gjøre dette i tett samarbeid med 
våre kunder og næringa. Har du en utfordring, nøl ikke 
med å ta kontakt. Vi finner løsningene sammen!

God lesning!

Ove Løfsnæs, daglig leder

Dette er AQS
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Helt siden starten i 1991, har fortøyningsarbeid vært ett 
av våre hovedområder. Vi har spesialfartøy og mannskap 

med høy kompetanse og lang erfaring innen dette fagfeltet. 
Alle våre fortøyningsfartøy fra 15 til 48 meters lengde, er 

utrustet med lukkede styrepinner og haikjeft.

Fortøyning
– en av våre spesialiteter

• Lokalitetsundersøkelse (WASSP)

• Prosjektering

• Utlegging

• Kontroll og vedlikehold av  
 fortøyningssystem 

• Totalentreprise
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AQS har lang og omfattende erfaring fra avlusing og 
behandling mot AGD. Vi tilbyr avlusing med ulike metoder:

• Badebehandling i merd

• Mekanisk avlusing med hydrolicer eller andre systemer

• Hjelpefartøy og mannskap under avlusing

Vi skreddersyr løsninger for våre kunder, og tilbyr 
beredskapsavtaler som sikrer oppdretteren nødvendige 
ressurser når behovet oppstår.

avlusing
Ulike metoder for
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nøter
Skifte og kontroll av
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• Skifte av nøter utføres av våre større fartøy, 
 som har god dekksplass for nye og brukte nøter

• Kontroll av nøter med dykkere eller ROV 

• Reparasjon av notposer under vann (sertifisert nivå 2)
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• Vasker med FNC8

• Lavtrykksvasking 
 – mer effektiv vask og mindre slitasje på not

• HD-kamera

notvask
Effektiv og skånsom
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AQS utfører vask, vedlikehold og generasjonskontroll av 
flytekrage, med eller uten bunnring. Arbeidet utføres uten 
at flytekrage må løsnes fra fortøyningene. 

flytekrager
Kontroll og vask av
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• AQS kan utføre ulike typer slepeoppdrag 

• AQS Njord er sertifisert av DNV-GL for tunge slep  

• Kan utføre fortøyning av for eksempel en flåte etter endt slep 

• Mange av våre øvrige fartøy er også sertifisert for sleping

tunge slep
Sertifisert for
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Frakt
av containere og gods

16



• Flere av våre fartøy har stor dekkskapasitet  
 og kan frakte utstyr og containere 

• AQS Njord har feste for 12 containere, og kan 
 frakte nye og brukte nøter, eller utstyr til et nytt anlegg 
 – og utføre notskifte eller utlegg av anlegg ved ankomst 

• AQS Odin, AQS Loke, AQS Namdal 
 og AQS Troll har også stor dekksplass
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AQS er til stede langs hele kysten, ofte med dykkere om 
bord. Skjer det et uhell og det er behov for berging, er vi 
sjelden langt unna. AQS utfører berging og heving av fartøy.

Berging
når uhellet er ute 
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• AQS har fartøy og mannskap som kan legge  
 rørledninger og sjøkabler 

• Utfører spyling av rørledninger og siler 
 for inntak av vann

rør og kabel
Utlegging av
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Ingen oppdrag for store – ingen for små
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Ingen oppdrag for store – ingen for små

Våre servicefartøy og dyktige medarbeidere er attraktive 
samarbeidspartnere også når mer spesielle oppdrag skal 
utføres. Selv om AQS Tyr blir liten ved siden av en bore-
rigg, var vårt fartøy og våre folk viktige brikker da denne 
boreriggen skulle klargjøres for bruk på grunnere farvann.
Våre fartøy i ulike størrelser, og med kraftige kraner og 
annet utstyr, er egnet til mange typer oppdrag.
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• AQS har rundt 50 yrkesdykkere på våre fartøy 
 og landbaser

• Våre dykkere opererer fra servicefartøy eller fra 
 landsbaser med hurtiggående dykkerbåt eller bil

• Dykking er en integrert del i mange av de arbeids-
 operasjoner vi utfører

• Vi påtar oss enkeltoppdrag i sjø, elv og innsjø

• I AQS prioriteres sikkerhet foran alt annet. 
 Vi utfører dykking i tråd med forskriftskrav om 
 4 personer i dykkerteamet og ferdig dresset   
 beredskapsdykker

dykking
Sikker

25



26



• ROV benyttes til lette arbeidsoppgaver og inspeksjon  
 av blant annet fortøyninger, kabler, flåter og fartøy

• Våre servicefartøy har, eller kan utrustes med, 
 ROV som kan operere ned til 1000 meters dybde 

• De fleste ROV-er har Kongsberg/Sonardyne USBL-
 systemer som brukes i ulike operasjoner 

• Egen serviceavdeling med teknikere og delelager for  

 ROV, sikrer at alle ROV-ene er i tipp-topp stand

ROV
På dypt vann med
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• Med våre godt utstyrte servicefartøy og dyktige 
 medarbeidere, utfører AQS ulike typer anleggsarbeid 
 i sjø, elv og innsjø 

• Utfører inspeksjoner og arbeid på kaier, bruer, 
 kraftstasjoner og andre installasjoner

• Våre fartøy har kraftige kraner og stor dekkskapasitet. 

• Med dykkere eller ROV gjøres inspeksjoner 
 og arbeid under vann

Anleggsarbeid

29



Sigmund Sætnan har tatt fagbrev i FUO-faget (fjernstyrte 
undervannsoperasjoner) etter å ha vært lærling i AQS. 
Han er dermed en av få i landet med dette fagbrevet, 
spesielt rettet mot ROV i havbruk.

• AQS er godkjent lærebedrift i fagene matros, 
 akvakultur, industrimekanikk og fjernstyrte 
 undervannsoperasjoner (FUO)

• Vi ønsker å bidra til å heve kompetansen blant våre   
 medarbeidere og innen faget, blant annet gjennom   
 lærlingordningen og utdanning ved Norsk Yrkes- 
 dykkerskole

framtidas fagfolk 
Vi tar ansvar for 

i havbruk
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Gjennom vårt styringssystem for kvalitet og sikkerhet skal 
vi sikre at alle krav fra kunder og myndigheter er innfridd. 
AQS er godkjent som underleverandør i henhold til Global 
GAP. Vi benytter Naviaq, Havbruksloggen og Premaster.

kvalitet og sikkerhet
I AQS går vi aldri på akkord med
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Alltid en AQS-båt
Våre grønne AQS-fartøy er godt synlige langs kysten. 
Om du skal ha utført et oppdrag, stort eller lite, er sjansen 
stor for at vi har et fartøy i nærheten. 

AQS har kontor og landbaser på Lauvsnes, 

Rørvik og i Alta.
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Alltid en AQS-båt i nærheten

LAUVSNES
RØRVIK

ALTA
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«Vi er fornøyde med samarbeidet. AQS har flinke folk på 
båtene. De gjør en god jobb. Tidligere gjorde vi alt selv, 
som utsetting av fortøyninger. Vi var litt skeptiske til å slippe 
andre til. Det er uhyre viktig at vi kan stole på at det som 
blir gjort, blir gjort ordentlig. Og det føler vi at vi kan 
med AQS.»

Jørn Finvåg, produksjonskoordinator, 
Egil Kristoffersen & Sønner.

– Flinke folk på båtene
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«Vi har samarbeidet med AQS i 15-20 år. På bakgrunn 
av det vi har erfart, blir båndene mellom oss sterkere og 
sterkere. AQS er en totalleverandør, med dykkere, godt 
utstyrte fartøy og god kompetanse.  Selskapet har flinke 
folk, som har opparbeidet seg god erfaring i å sette ut 
anlegg i Nordland der vi har spesielle utfordringer med 
dype fjorder. AQS gjør en svært god jobb for oss, og de 
gjør jobben i henhold til avtalt tid og pris.»

Frode Holmvåg, leder sjø Nordland, Cermaq.

– Gjør en svært god jobb
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«Vi har arbeidet med Troll før, og det var derfor vi ønsket 
dem tilbake. Profesjonelle og hyggelige folk, med god sans 
for humor og arbeidsglede. Jobben var upåklagelig, denne 
gangen også.»

Gunnar Steinn Gunnarsson, produksjonssjef, 
Laxar Fiskeldi, Island.

– Upåklagelig jobb

Foto: iLaks.no
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«Jeg har verdens beste jobb! Her får jeg muligheter og 
utfordringer. Ingen dager er like. Dessuten er det veldig 
sosialt på jobb. Vi har et godt forhold oss imellom og med 
kundene. Vi har frie tøyler, og får opplevelser og reiser 
gjennom jobben.»

Vetle Dahle, yrkesdykker og matros i AQS.

– Verdens beste jobb
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Postadresse: Sliperiveien 19, 7770 Flatanger. 
Besøksadresser: Sliperiveien 19, 7770 Flatanger.
Havnegata 8, 7900 Rørvik / Markveien 38b, 9510 Alta.
post@aqs.no / Tlf: +47 480 66 800 / www.aqs.no

Lena Einseth
Tlf: 970 83 343
lena.einseth@aqs.no

Johnny Olsen
Tlf: 970 28 123
johnny.olsen@aqs.no

Freddy Johansen
Tlf: 901 26 705
freddy.johansen@aqs.no

Ruben Hågensen
Tlf: 918 25 575
ruben.haagensen@aqs.no

Tommy Karlsen
Tlf: 959 83 798
tommy.karlsen@aqs.no

Ove Løfsnæs
Tlf: 900 98 786
ove.lofsnes@aqs.no

Vårt erfarne markedsteam står klart til å bistå deg:
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