
 

ÅRSRAPPORT 2013
 



2 / ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 / 3 

ÅRSRAPPORT 2013 innhOld 

OM nORCOnSUlT

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige 
rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og 
har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en tone-
angivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede 
rådgivningstjenester – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering 
og driftsstøtte. Norconsult er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger 
vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig kompetanse innenfor 
miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.

Norconsults rådgivning skal understøtte kundenes verdiskaping og 
suksess. Årlig utfører selskapet flere tusen store og små oppdrag for 
både offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.
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FORSidebilde: 
Norconsult var rådgivende ingeniør for Holmenkollbakken 
- fra rivningen av den gamle hoppbakken til ferdigstillelsen av den nye. 
I tillegg har våre lysdesignere, i samarbeid med arkitektene, 
hatt ansvaret for den kunstneriske belysningen. De mottok Norsk Lyspris 
2013 for dette arbeidet.  Foto: Ketil Jacobsen
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Norconsult – din lokale rådgiver 
med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Gjennom mer enn 80 års erfaring har norconsultkonsernet bygget opp 
et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt 

og framstår i dag som landets mest komplette og etterspurte rådgivermiljø 
rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering.

økonomisk handlefrihet er avgjørende 
for å ha muskler til å videreutvikle 
selskapet i et marked med stadig tøffere 
konkurranse og som stadig er i endring.
Gjennom organisk vekst, etablering 
av ny virksomhet og 5 oppkjøp har 
Norconsultkonsernet i 2013 målbevisst 
fortsatt å utvide sitt tjenestespekter, 
sin geografiske tilstedeværelse og 
kapasitet. Vi skal videreutvikle vårt 
ansatteide, multidisipline selskap slik at 
vi kan konkurrere på linje med de store 
internasjonale aktørene. Vekst er en 
viktig forutsetning for et sunt selskap, 
for å styrke vår konkurransekraft og 
opprettholde vår ledende posisjon. 

Internasjonal fremgang
Utenfor Norge er også konsernet i 
fremgang. I Sverige har våre 21 lokal-
kontor hatt en omsetningsvekst på 9 
prosent og i Danmark har omsetningen 
mer enn tredoblet seg grunnet sterk 
organisk vekst og oppkjøpet av Wess-
berg A/S.

I våre datterselskaper utenfor Norden 
var det samlet sett omtrent samme 
omsetning som året før. Vår fokus på 
fornybar energi i Sør-Amerika, sørlige 
Afrika og Sørøst Asia har gitt resultater, 
og vi er for tiden sterkt engasjert i 
betydelige vannkraftprosjekter der vår 
gode kompetanse og unike erfaring er 

etterspurt. I disse landområdene er det 
et stort potensiale for utvikling av blant 
annet bærekraftig energi. Dette er et 
fagområde hvor Norconsult har mye å 
bidra med. I en verden der klimagass-
utslippene stadig øker, er det motiver-
ende og i tråd med vårt samfunns-
ansvar og ønske om bærekraftig ut-
vikling at vi som selskap arbeider tungt 
innen fornybar energi, og dermed aktivt 
mot klimagasser.

Desentralisert organisasjon - fokus 
på innovasjon - samme merkevare 
Norconsult var ved inngangen til 
2014 representert på 49 kontorsteder 
i Norge og 32 kontorer i utlandet. 
Norconsult er en flat og desentralisert 
organisasjon der lokal kunnskap om 
kunden og prosjektet er nøkkelfaktorer 
for suksess. Som et av de ledende råd-
givermiljøene i Norden ønsker vi å tilby 
våre kunder noe mer når det gjelder 
tilgang på ressurser, fagkompetanse 
og erfaring. Dette gjør vi ved å dele 
kunnskap og samarbeide effektivt 
på tvers av faglige, organisatoriske 
og geografiske skillelinjer i en spredt 
organisasjon. Vi har gjennom året blant 
annet arbeidet med å videreutvikle våre 
faglige nettverk, vår IT-infrastruktur og 
ikke minst gjennomført en betydelig 
satsing på å profesjonalisere styringen
av våre oppdrag. Vi arbeider hele tiden 

aktivt for å bli mer effektive i vår 
oppdragsgjennomføring og ruster 
oss til å møte enda tøffere konkurranse 
framover.

Vårt fokus på utvikling og innovasjon 
skaper nye arenaer der tanker og idéer 
brytes i konstruktive møter med våre 
oppdragsgivere. Selskapet satser aktivt 
på opplæring av egne innovasjons-
prosessledere som skal bidra som 
fasilitatorer i kreative prosjektfaser. 
I vårt selskap vil vi hele tiden være 
nysgjerrige for å bedre vår oppdrags-
gjennomføring - ikke bare gjøre 
tingene riktig, men også sørge for at 
vi gjør de riktige tingene.

Norconsult tilbyr rådgiving innen 
en rekke fagområder, har mange 
organisasjonsenheter og har lokal 
tilstedeværelse med kontorer i 
mange land. 

Målet er at merkevaren Norconsult og 
således hele konsernet skal framstå 
konsistent og sterk. Slik at samar-
beidspartnere og kunder har samme 
varige inntrykk av Norconsult, uansett 
hvor i landet og verden de befinner 
seg: ETT Norconsult.

Vår virksomhet er primært basert på 
verdiskapning gjennom oppdrag. Årlig 
gjennomfører selskapet over 10 000 
små og store oppdrag både nasjonalt 
og internasjonalt.

Vi takker våre mange kunder og 
samarbeidspartnere for god kontakt
og fruktbar dialog i 2013, og for 
mange hyggelige tilbakemeldinger 
som bekrefter at vi har vært til nytte.

Lønnsom vekst
Gjennom en årrekke har vi lagt ned 
betydelige ressurser i kompetanse-
utvikling, og det er et tankekors at 
denne kompetansebasen, vår viktigste 
kapital, ikke kan leses direkte i balan-
sen. En forutsetning for å skape gode 
resultater er også vår egen produk-
tivitet og effektivitet. Det er derfor 
gledelig å konstatere at 2013 ble nok 
et rekordår for Norconsultkonsernet: 
- En omsetning på 3 586 millioner 
kroner, som representerer en omset-
ningsvekst på 384 millioner kroner 
sammenlignet med året før og et 
driftsresultat før skatt på 308 millioner 
kroner.

Det er med tilfredshet vi konstaterer at 
den kraftige veksten ikke har svekket 
selskapets inntjeningsevne og soliditet. 
Gode resultater gir motivasjon, og 
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Samfunnsansvar - firmakultur
Samfunnsansvar er viktig for oss i 
Norconsult og ivaretagelse av dette er 
en sentral del av våre etiske retnings-
linjer. Vi er opptatt av at vi i vår råd-
givning og valg av løsninger også 
ivaretar samfunnets sårbarhet og 
bidrar til bærekraftige løsninger som 
hensyntar omgivelsene. Vi har gjen-
nom flere år bygget opp betydelig 
kompetanse innenfor miljø, sikkerhet, 
risiko og beredskap og ser en økende 
etterspørsel etter våre tjenester innfor 
dette feltet. Samfunnsansvar krever 
en helhetsforståelse og aktivt samspill 
mellom kunde og rådgiver, noe vi 
tilstreber i ethvert oppdrag - uansett 
størrelse.

LiVE Norconsult er konsernets felles 
kulturplattform som gjennom de siste 
årene har blitt rullet ut i hele organisa-
sjonen. LiVE presenterer kortfattede 
leveregler for Ledelse, Etikk og Verdier 
og er et enkelt uttrykk for de hold-
ninger alle medarbeidere i Norconsult 
bærer med seg i sitt daglige arbeid for 
virksomheten.

Kulturen i Norconsult er solid for-
ankret i prinsippene rundt ærlighet 
og respekt for andre mennesker. Skal 
vi makte å drive en suksessfylt og 
evigvarende forretning, er vi avhengig 

av tillit og et godt omdømme så vel 
hos kunder som hos våre med-
arbeidere og i samfunnet for øvrig. 
Våre etiske retningslinjer bidrar til å 
sikre at alle enkeltpersoner som 
handler på vegne av Norconsult, 
opptrer etisk forsvarlig og i tråd med 
selskapets verdigrunnlag.

Veien videre
Norconsultkonsernets soliditet, 
kompetanse, markedsposisjon og 
ordrereserve skaper en sunn platt-
form for selskapet i tiden framover. En 
viktig utfordring framover vil være å 
skape sterkere vekst og utvikling for å 
befeste Norconsults posisjon også på 
den internasjonale rådgiverarenaen.
Vår virksomhet i utenlandsmarkedet
er dog betinget av et fortsatt levende
hjemmemarked, der vi kan videre-
utvikle vår kompetanse på ”odels-
gården” Norconsult.

Evne, vilje og lyst til endring og 
fornyelse er våre viktigste egenskaper 
som selskap framover. Vi har tro på at 
Norconsult fortsatt vil være tone-
angivende gjennom vårt sterke fokus 
på kompetanse som er forretnings-
messig relevant for våre kunder og 
tjenlig for samfunnet. Norconsult har 
aldri vært i bedre forfatning, og vi har 
derfor berettiget tro på at selskapet 

fortsatt vil hevde seg godt i konkur-
ransen om nye spennende oppdrag i 
tiden som kommer.

Etter 13 år som kaptein på Norcon-
sultskuta overlater jeg nå roret til 
den påtroppende leder Per Kristian 
Jacobsen som kjenner virksomheten 
gjennom 8 år som styreformann. 
Per Kristian får med seg et utrolig 
sterkt mannskap av kunnskapsrike 
og engasjerte medarbeidere, med en 
drive som gir grunnlag for optimisme 
framover. Jeg ønsker ham og 
selskapet lykke til videre. Dere kjenner 
kursen som er satt – Norconsult skal 
videre opp og frem.

Avslutningsvis vil jeg takke for spen-
nende utfordringer og all jobbgleden 
jeg selv har opplevd gjennom 35 år 
i et unikt og makeløst selskap. Et 
selskap som ikke minst har vært tone-
angivende i å bygge Norge og som 
har satt tydelige spor etter seg som 
en anerkjent internasjonal samfunns-
bygger som planlegger av livsviktig 
infrastruktur i noen av verdens 
fattigste og mest krigsherjede land.

Oppkjøpt i 2013:
• RG-prosjekt AS i Nord-Trøndelag
• Ing. Hallås Lillehammer AS på 
   Lillehammer og Gjøvik
• Arkitektstudio AS i Bodø
• Wessberg A/S i Danmark
• Astando AB i Sverige

Oppkjøp etter 1. januar 2014
• Mjelde og Johannesen AS i Stavanger
• PlanConsult VVS AS på Namsos og  
   Steinkjer
• Astra North AS i Stavanger
• PW Arkitekter AS i Harstad
• VA-Support AS på Kløfta

Kort om 2013

Tallene gjelder Norconsult Holding AS Konsern
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Tallene gjelder Norconsult AS

* Fravær ved egne barns sykdom er ikke inkludert.

Sykefravær %

  2010 2011 2012 2013

  3,1 3,2 2,9* 2,8*

John Nyheim
Avtroppende Adm. direktør

“Gode resultater gir motivasjon, og økonomisk 
handlefrihet er avgjørende for å ha muskler til å 
videreutvikle selskapet i et marked med stadig 

tøffere konkurranse og som stadig er i endring”.   
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Norconsultkonsernet har 2 700 
medarbeidere, og er i sin helhet eid av 
de ansatte. Konsernets hovedkontor 
ligger i Sandvika utenfor Oslo. 
Virksomheten drives fra 49 kontor-
steder i Norge og gjennom datter-
selskaper i Norge, Sverige og 
Danmark. Selskapet er også etablert 
med datterselskaper i Afrika (Sør-
Afrika og Mosambik), Asia (Filippinene, 
Laos, Thailand og Malaysia) og i 
Sør-Amerika (Chile og Peru). 

Det største utenlandske selskapet i 
Norconsultkonsernet er Norconsult 
AB i Sverige, som har hovedkontor
i Gøteborg. Norconsult AB driver 
også fra en rekke kontorer rundt om 
i Sverige. I Danmark drives Norcon-
sults virksomhet gjennom Norconsult 
Danmark AS og Wessberg AS.

Andre store selskaper i Norconsult-
konsernet er Norconsult Informa-
sjonssystemer AS og Technogarden.

Slik jobber vi 
Norconsult er en flat og desentralisert 
organisasjon hvor lokal kunnskap om 
kunden og prosjektet er nøkkel-
faktorer for suksess. Det er i opp-
dragene vi viser våre prestasjoner, og 
det er gjennom de dyktigste med-
arbeiderne vi blir bedre enn konkur-
rentene og foretrukket av våre kunder.

Vi deler kunnskap og samarbeider 
effektivt på tvers av faglige, organisa-
toriske og geografiske skillelinjer i en 
spredt organisasjon. Våre oppdrags-
givere er profesjonelle kunder med 
klare forventninger til oss. Dette 
skjerper og inspirerer oss til å gjøre 
nødvendige forbedringer og videre-
utvikle Norconsult på en sunn måte. I 
oppdragsgjennomføringen er ambi-
sjonen å sikre at kunden og vi har 
felles forståelse av mål, utfordringer, 
fremdrift og leveranser. Vi skal ha rele-
vant kompetanse og kapasitet tilgjen-
gelig for å gjennomføre oppdraget 
som avtalt. Gjennom god kompetanse 
innenfor oppdragsstyring og god 
kommunikasjon med oppdragsgiverne 
underveis oppnår vi gode resultater 
sammen.

De største datterselskapene i 
Norconsultkonsernet

Norconsult Informasjonssystemer AS 
Norconsult Informasjonssystemer  
(NoIS) utvikler og leverer helhetlige 
IKT-løsninger for prosjektering, 
bygging og forvaltning av infrastruktur 
og eiendom. Selskapet har 126 ansatte 
fordelt på kontorer rundt om i Norge, 
mens hovedkontoret ligger i Sandvika. 
NoIS har i 2013 også etablert seg i 
Sverige gjennom kjøpet av Astando 
AB. Norconsult Informasjonssystemer 
leverer løsninger innenfor markeds-
områdene:

• GIS og kommunal forvaltning
• Forvaltning, drift og vedlikehold
• Anbud, kalkyle og prosjektstyring
• BIM og konstruksjon

Løsningene er samlet under merke-
navnet ISY og har over 10.000 brukere 
i Norge. Les mer på www.nois.no. 
Selskapet omsatte for 157 mill. kr. i 
2013.

Norconsult AB
I 2007 utvidet Norconsult sitt 
“hjemmemarked” til Sverige. Siden den 
gang har antall ansatte og kontor-
etableringer i Sverige vokst jevnt. I dag 
har Norconsult AB rundt 390 ansatte 
fordelt på 21 kontorsteder. Hoved-
kontoret ligger i Gøteborg. Selskapet 
er et av Sveriges raskest voksende 
rådgivningselskaper og leverer 
tjenester innenfor følgende 
forretningsområder: 

• Arkitektur och Samhällsplanering
• Mark och Vatten
• Väg och Bana
• Energi

I tillegg eier Norconsult AB selskapet 
Norconsult Fältgeoteknik AB.

Technogarden 
Technogarden er et konsulentselskap 
som bidrar til å øke kundenes 
konkurranseevne gjennom å tilby 
fleksibel og effektiv tilgang på 
ingeniørressurser via konsulent-
utleie. Selskapet har også er betydelig 
virksomhet innenfor telecom, rettet 
mot planlegging og prosjektering av 
tele-infrastruktur. 

I Norge har Technogarden AS, foruten 
hovedkontoret i Sandvika utenfor 
Oslo, kontorer i Bergen, Stavanger,
Kongsberg, Skien, Tønsberg og 
Trondheim. I tillegg har det svenske 
søsterselskapet Technogarden AB seks 
kontorer i Sverige.

norconsult skal være en ledende nordisk leverandør av kunnskapsbaserte tjenester, 
og samtidig være en fremtredende aktør internasjonalt innenfor utvalgte markeder. 

På det norske markedet skal vi være størst og framstå som det klare førstevalget innen vår bransje.

Dette er Norconsult

Antall ansatte pr. 31.12.

Norconsultkonsernet
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Norconsult 
Danmark A/S
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Andina SA

Chile

Wessberg A/S 
Danmark (1.jan. 2013)

Norconsult 
Peru SAC

Norpower Sdn Bhd,
Kuching, Malaysia

SCDS 
Mozambique

Norconsult 
Mozambique Lda.

Norconsult 
Laos Co. Ltd.

Norconsult 
Management 

Services (Phils), Inc
Phiippines

Technogarden
Eng. Resources AS

Norconsult  Eiendom AS
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Norconsult AB
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Selskapskartet viser kun aktive selskaper

med omsetning over NOK 1 million i 2013.
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I datterselskapene utenfor Norden 
var det samlet sett omtrent samme 
omsetning som året før. Dette 
skyldes flere forhold, hvorav en 
gradvis nedtrapping av noen større 
oppdrag er en medvirkende årsak som 
reduserte volumet i noen selskaper, 
samtidig som veksten var sterk i andre 
selskaper. I tillegg har den midlertidige 
utestengelsen fra verdensbank-
finansierte oppdrag på grunn av 
Dawasa-saken (se eget punkt) medført 
redusert omsetning i 2013 for noen 
av konsernets datterselskap, spesielt i 
sørlige Afrika og Sør-Amerika. 

Veksten i Norge har vært et resultat 
av oppkjøp og organisk vekst som 
følge av god utvikling innenfor flere 
markedsområder. Markedsområdene 
Bygg og eiendom, Samferdsel, Olje 
& gass og Miljø har alle opplevd en 
vekst over 10 prosent i 2013. Markeds-
områdene Energi, Vann og avløp og 
Plan har hatt en vekst mellom 8 og 10 
prosent. Kun markedsområdet Industri 
har opplevd en tilbakegang i takt med 
lavere investeringer innen dette feltet i 
Norge siste år, mens Sikkerhet har hatt 
en flat utvikling. 

Utsiktene videre vurderes som gode 
for de fleste markedsområdene. Det 
er noe usikkerhet knyttet til Industri 
og i noen grad til Bygg & eiendom 
grunnet usikkerhet rundt utviklingen 

i boligmarkedet. Spesielt innenfor 
Samferdsel, Energi, Olje & gass og 
Miljø vurderes vekstmulighetene som 
gode i Norge. Videre vekst i Norge 
er avhengig av selskapets evne til å 
tilknytte seg nyutdannede og erfarne 
medarbeidere. Vekstmulighetene 
kan også påvirkes av utenlandske 
selskapers interesse for det norske 
markedet grunnet ledig kapasitet i 
andre europeiske land og ulik utvikling 
i kostnadsbase de senere år.

Norconsult vurderer utsiktene som 
generelt gode i de internasjonale 
markedene hvor selskapet er til stede, 
men forventer en beskjeden vekst i 
det svenske markedet i 2014.

Samfunnsansvar
Norconsult tar først og fremst 
samfunnsansvar ved å bidra til sam-
funnsnytte gjennom de tjenester 
konsernet leverer til oppdragsgiverne. 
Norconsults rådgivningsvirksomhet 
bygger på forretningsidéen om at 
konsernets kompetanse skal bidra til 
en bærekraftig samfunnsutvikling.  
 
I 2013 reviderte Norconsult sin 
strategi for sosialt ansvar. Virksom-
heten ønsker å rette sin aktivitet 
innenfor følgende tre kategorier: 
Kompetanse, barn og ungdom og 
lokal støttespiller. Norconsult har 
siden 2012 vært samarbeidspartner 

med organisasjonen MOT. Avtalen 
gjelder støtte til MOT sitt arbeid for 
å bevisstgjøre ungdom til å ta egne 
valg og vise mot. Avtalen gir dessuten 
Norconsult tilgang på MOTs kompe-
tanse innenfor holdningsskapende 
arbeid og organisa-sjonsutvikling for å 
fremme gode og solide bedrifts-
kulturer. I løpet av 2013 har Nor-
consult sine medarbeidere bidratt i 
bistandsprosjekter i regi av den 
humanitære organisasjonen Ingeni-
ører Uten Grenser (IUG). I første 
kvartal 2014 valgte Norconsult å inngå 
en formell samarbeidsavtale med IUG, 
som innebærer at selskapet støtter 
IUGs virksomhet økonomisk samt 
med støtte til egne medarbeidere 
som ønsker å delta i IUG sine oppdrag 
internasjonalt. I tillegg til et utstrakt 
samarbeid med høyskolemiljøer har 
Norconsult valgt å samarbeide med 
videregående skoler og ungdoms-
skoler i sitt nærmiljø for å fremme 
realfagsinteresse og kompetanse blant 
ungdommer. 

LiVE Norconsult
Norconsults kulturplattform LiVE 
(Ledelse, Verdier og Etikk) består av 
fem prinsipper for godt lederskap, 
fire verdier og en tommelfingerregel 
for etikk. De ti prinsippene i LiVE er 
et enkelt uttrykk for de holdninger 
alle medarbeidere i Norconsult bærer 
med seg i sitt daglige arbeid for virk-

Konsernets hovedkontor ligger i 
Sandvika utenfor Oslo. Virksomheten 
drives fra 49 kontorsteder i Norge og 
gjennom datterselskaper i Norden 
(Norge, Sverige og Danmark), Afrika 
(Sør-Afrika og Mosambik), Sør-Amerika 
(Chile og Peru), og Asia (Malaysia, 
Filippinene og Laos).

Ved inngangen til 2014 hadde 
konsernet  2 700 medarbeidere. 
2013 var et år med fortsatt sterk vekst. 
Norconsult økte både omsetningen 
og driftsresultatet. Styret finner denne 
utviklingen tilfredsstillende.

Virksomheten
Norconsult består av morselskapet 
Norconsult Holding AS som eier 
samtlige aksjer i Norconsult AS og 
Norconsult Eiendom AS. Norconsult 
Holding AS er i sin helhet ansatteid.

Hoveddelen av konsernets oppdrags-
virksomhet ligger i selskapet Norcon-
sult AS og i datterselskapene utenfor 
Norge. I tillegg leverer datterselskapet 
Norconsult Informasjonssystemer AS 
(NoIS) IKT-løsninger for infrastruktur 
og eiendom og datterselskapet 
Technogarden leverer konsulent-
tjenester både i Norge og i Sverige.

Norconsult er den ledende rådgiver-
aktøren nasjonalt og toneangivende 
internasjonalt. Årlig utfører konsernet 
over ti tusen store og små oppdrag 
både for offentlige og private opp-
dragsgivere i flere deler av verden. 
Virksomheten bidrar til et bærekraftig 
samfunn gjennom nyskapende og 
målrettede rådgivningstjenester. 
Norconsult er opptatt av at det i valg 
av løsninger vises omtanke for sam-
funnets sårbarhet og har betydelig 
kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/
risiko og beredskap. 

Norconsults oppdragsvirksomhet 
omfatter planlegging og rådgivning 
i alle faser av et prosjekt: Blant annet 
behovsbeskrivelser, forstudier, 
prosjektering, anskaffelsesprosesser 
og oppfølging i byggetiden samt 
drifts- og vedlikeholdsrutiner. 
Tjenestene er organisert i ni markeds-
områder:

•  Bygg og eiendom 
•  Energi 
•  Industri 
•  Miljø 
•  Olje & gass 
•  Plan 
•  Samferdsel 
•  Sikkerhet 
•  Vann og avløp

I de siste årene er Norconsults 
kompetanse, kapasitet og geografiske 
tilstedeværelse forsterket gjennom 
oppkjøp av flere selskaper. I 2013 
kjøpte Norconsult virksomhetene i 
RG-prosjekt AS i Nord-Trøndelag, 
Ing. Hallås Lillehammer AS på Lille-
hammer og Gjøvik, Arkitektstudio AS 
i Bodø, Wessberg A/S i Danmark og 
Astando AB i Sverige. Fra 1. januar 
2014 er også Mjelde og Johannesen 
AS i Stavanger, PlanConsult VVS AS på 
Namsos og Steinkjer, Astra North AS i 
Stavanger, PW Arkitekter AS i Harstad 
og VA-Support AS på Kløfta blitt en del 
av Norconsult.

Marked
Konsernet har hatt en omsetnings-
økning på 12 prosent sammenlignet 
med foregående år og omsetningen 
i Norge hadde en vekst på om lag 11 
prosent sammenlignet med forrige 
år. Omsetningen i Sverige vokste med 
om lag ni prosent, delvis på grunn av 
organisk vekst og delvis grunnet et 
oppkjøp av selskapet Astando AB. I 
Danmark, hvor virksomheten er noe 
mindre, var det en sterk økning i om-
setningen sammenlignet med 2012, 
både på grunn av sterk organisk vekst 
og på grunn av oppkjøpet av Wessberg 
A/S.

Årsberetning 2013

norconsult er en komplett rådgiver innen samfunnsplanlegging 
og prosjektering. Selskapet er bransjeledende i norge og 
en fremtredende aktør i utvalgte markeder internasjonalt.
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er å utvikle nye metoder for grunn-
arbeider og samhandling innen 
bransjen med mål å redusere risiko 
for skader på naboeiendommer som 
følge av grunn- og fundamentering-
sarbeider. 

• Energieffektive sykehus: Norcon-
sult leder et større forskningsprosjekt 
finansiert gjennom Norges forsknings-
råds RENERGI-program om å utvikle 
energieffektive sykehus. Målet er 50 
prosent redusert energiforbruk for nye 
sykehus. Det er i prosjektet utviklet 
veiledere for energieffektive løsninger 
på de fleste tekniske fagområder. Det 
er videre utviklet simuleringsmodeller 
for å optimalisere temperaturnivået i 
oppvarmingssystemer i kombinasjon 
med varmepumpe, kjøleanlegg og 
varmelagring i grunnen. 

• DiVA-prosjektet: Norconsult leder 
arbeidet med å utvikle et konsept for 
Digital VA forvaltning (DiVA). Dette 
prosjektet er finansiert av Forsknings-
rådet og går over fire år (2012-2016).
 
Innovasjon og prosessledelse
Norconsult har som et mål å løse 
kundens prosjekter på best mulige 
måte. Med dette for øyet har Norcon-
sult AS utviklet og implementert en 
innovasjonsprosess som er skredder-
sydd for oppdrag som Norconsult 
typisk leverer. Innovasjonsmetodikken 
skal benyttes i flest mulig av Norcon-
sults større rådgivningsoppdrag. Inno-
vasjonsprosessen skal både kunne gi 
kostnadsbesparelser og effektivitets- 
og kvalitetsforbedringer. 

Norconsult har en egen seksjon for 
innovasjonsledelse med spesialisert 
kompetanse og det utdannes også me-
darbeidere fra andre deler av selskapet 

til prosessledere innenfor innovasjon. 
To kull har gjennomført denne prosess-
lederutdanningen så langt, og et nytt 
kull vil starte opp i 2014.

Prosesslederkompetansen er i 2013 
utviklet til å kunne benyttes i forbin-
delse med samhandlingsprosesser 
i store tverrfaglige prosjekter. Målet 
med en samhandlingsprosess er at 
alle de involverte i et prosjekt raskt 
skal bli kjent med hverandre og med 
prosjektet. Kunden involveres i hele 
innovasjonsprosessen.

Medarbeidere
Norconsults mål er å tiltrekke seg de 
dyktigste medarbeiderne innenfor 
rådgiverfagene og arbeider aktivt for 
å utvikle et stimulerende miljø for 
personlig utvikling. Ved inngangen 
til 2014 hadde Norconsultkonsernet 
2 700 medarbeidere, hvorav 150 var 
netto tilvekst i 2013. 

Like muligheter og rettigheter
I Norconsultkonsernet skal alle ha like 
muligheter og rettigheter uavhen-
gig av kjønn, etnisitet, alder, livssyn 
og funksjonsevne. Det er et mål å 
øke kvinneandelen både i operative 
enheter og på ledernivå i konsernet. 
Utviklingen er både positiv og negativ. 
Norconsult AS hadde ved utgangen av 
2013 en kvinneandel på 25,8 prosent, 
noe som er en nedgang på om lag ett 
prosentpoeng sammenlignet med året 
før. Andelen kvinner i lederstillinger 
har imidlertid økt fra 14 prosent til 15,2 
prosent. Andelen kvinner i morsels-
kapets styre er 11 prosent. Noe som 
er en nedgang fra 22 prosent i 2012. 
Arbeidsmiljøutvalget i Norconsult AS 
består av 5 kvinner og 1 mann, og 
Norconsult AS hadde kvinnelig hoved-
verneombud i 2013. 

Av de ansatte i Norconsult AS i 2013 
hadde 8,6 prosent annet statsborger-
skap enn norsk. Dette er en liten 
økning fra om lag åtte prosent i 2012.

Sikkerhet og helse
Norconsult skal ivareta sikkerheten 
og helsen for alle sine medarbeidere 
i tråd med selskapets etiske retnings-
linjer. Selskapet har et integrert sty-
ringssystem der ivaretakelse av krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er 
implementert. Styret anser Nor-
consults arbeidsmiljø som godt. En 
medarbeiderundersøkelse, foretatt av 
TNS Gallup viser at medarbeiderne 
i Norconsult AS trives godt og er 
engasjerte. Resultatet viser at Norcon-
sult skårer blant de 10 prosent beste 
i Norge på jobbtrivsel. På en skala på 
100 scorer Norconsult 82 poeng på 
jobbtrivsel. Sykefraværet i Norconsult 
AS ligger godt under gjennomsnittlig 
sykefravær i det norske arbeidslivet. 
Sykefraværet i Norconsult AS for 
2013 var totalt 2,8 prosent. Dette er 
en reduksjon på 0,1 prosentpoeng 
sammenlignet med 2012, og lavere 
enn selskapets måltall < 3 prosent. 
Det arbeides målrettet for å redusere 
sykefraværet. Norconsult har lege-
ordninger og helseforsikring for de 
ansatte. Det gjennomsnittlige syke-
fraværet for medlemsbedriftene i 
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 
var 3,7 prosent i 2013. 

Norconsult arbeider systematisk med 
å identifisere farer og redusere risiko-
momenter i arbeidssituasjonen, blant 
annet gjennom instrukser for risiko-
fylte arbeidsoperasjoner utenfor kon-
tor. Alle medarbeidere har ansvar for å 
forsikre seg om at risiko i forbindelse 
med oppdrag og arbeidsoppgaver blir 
identifisert, evaluert og dokumentert. 

somheten. LiVE-prinsippene ble først 
introdusert i 2012, og har deretter blitt 
implementert i Norconsult over hele 
verden i løpet av 2013. Norconsults 
arena for lederutvikling “Lederforum” 
hadde LiVE som tema i hele 2013. Der 
også MOTs pedagogikk ble benyttet 
som del av implementeringen. Et 
LiVE-spill er også benyttet som del 
av innføringen. Norconsults med-
arbeidere i hele konsernet har mottatt 
LiVE-spillet og gjennom uhøytidelige 
teknikker trent på refleksjon om etikk, 
verdier og adferd. Gjennom LiVE 
skapes økt bevissthet om ønsket 
bedriftskultur og hvilke holdninger 
man til enhver tid legger til grunn for 
valg og beslutninger, under mottoet - 
“holdninger driver resultater”.

Norconsults integritetsprogram
I 2013 iverksatte Norconsult et 
helhetlig integritetsprogram som skal 
sikre at virksomheten forebygger mot, 
eventuelt raskt oppdager og hindrer 
gjentakelse av tilfeller av korrupsjon 
og andre misligheter. Programmet 
skal være fullt implementert i hele 
konsernet innen utgangen av 2014. 
Det har blitt opprettet en stilling som 
Compliance Officer med ansvar for 
å drifte og videreutvikle integritets-
programmet. Blant tiltakene som ble 
iverksatt i integritetsprogrammet i 
2013 var en revisjon av Norconsults 
etiske retningslinjer. Disse er nå i tråd 
med internasjonale retningslinjer for 
etisk forretningsdrift og i henhold til 
lokale lover og regler i de land som 
konsernet har virksomhet. Konsernets 
beredskap mot korrupsjon har også 
blitt styrket i form av implementerte 
prosedyrer og støtteverktøy for å 
sikre grundig forhåndsvurdering av 
avtaleparter i land med høy korrup-
sjonsrisiko.

I forbindelse med revisjonen av kon-
sernets etiske retningslinjer ble det 
opprettet en uavhengig varslingskanal 
der medarbeidere kan varsle med 
trygghet om at saken vil behandles 
fortrolig og bli fulgt opp diskret og 
grundig. Det ble ikke registrert noen 
varslingssaker i løpet av 2013.
Norconsult la stor vekt på opplæring 
og bevisstgjøring rundt etiske 
dilemmaer i 2013. Alle medarbeidere 
i konsernet signerte elektronisk eller 
fysisk på at de hadde lest, forstått 
og ville følge Norconsults etiske 
retningslinjer. I 2013 gjennomførte 
alle medarbeidere i Norconsult AS 
et e-læringskurs der man måtte ta 
stilling til etiske dilemmaer man kan 
stå overfor i jobbsammenheng.

Dawasa-saken
I forbindelse med et oppdrag i perio-
den 2003-2006, der Norconsult AS 
inngikk i et Joint Venture for å forestå 
byggeledelse av fornyelse, utvidelse 
og oppgradering av vann- og avløps-
system i byen Dar-es-Salaam 
(Tanzania), ble to tidligere medar-
beidere dømt for medvirkning til grov 
korrupsjon. Økokrim ila i den for-
bindelse Norconsult en foretaksbot, 
som Norconsult ikke vedtok. Saken 
gikk derfor til retten. Norconsult ble 
først frifunnet i Oslo Tingrett, så ilagt 
foretaksbot i Borgarting lagmannsrett 
og endelig frifunnet i Høyesterett 28. 
juni 2013.

Prosjektet var delvis finansiert av 
Verdensbanken. Norconsult ble som 
følge av dette midlertidig utestengt 
fra Verdensbankfinansierte oppdrag 
fra 1. september 2011. Norconsult 
anket avgjørelsen til Sanctions Board 
i Verdensbanken som opphevet ute-
stengelsen fra 31. januar 2014.

Styret anser hermed at saken er 
avsluttet og at selskapet nå kan 
konsentrere seg fullt og helt om å 
videreføre sitt arbeid for å sikre at 
virksomheten fortsatt drives med høy 
etisk standard, herunder med null-
toleranse for korrupsjon og andre 
økonomiske misligheter.

Forskning og utvikling
Norconsult er som kunnskapsbedrift 
avhengig av et høyt kompetansenivå 
blant medarbeiderne. For å kunne 
være i forkant med ny kunnskap, 
deltar ulike fagmiljøer i relevante 
forskningsprosjekter og har doktor-
gradskandidater innenfor flere fagfelt. 
Norconsult AS har 27 medarbeidere 
med doktorgrad, i tillegg er fem 
medarbeidere doktorgradsstudenter.

I 2013 utgjorde FoU-investeringer i 
overkant av 2 prosent av omsetningen 
til Norconsult AS. Den største andelen 
av disse investeringene gjøres på IT. 
Norconsult bruker 40-50 årsverk på 
videreutvikling av IT-løsninger, med 
en total kostnad på om lag 50 mil-
lioner kroner. I 2013 har Norconsult 
blant annet utviklet analysemodeller 
for livssykluskostnader (LCC) og 
miljøkostnader for bruk i kalkyle- 
og beregningsverktøy, samt verktøy 
for risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) 
for energibransjen i henhold til 
beredskapsforskriften. I tillegg har 
Norconsult vært involvert i flere andre 
forskningsprosjekter i 2013:

• BegrensSkade: Norconsult er 
prosjektleder for dette FoU-prosjektet 
som går over tre år. Det har en kost-
nadsramme på 21 millioner kroner 
og involverer totalt 23 partnere innen 
bygg-, eiendoms- og entreprenør-
bransjen. Formålet med BegrensSkade 
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tilfreds-stillende sett i lys av selskapets 
vekst. Kontantbeholdningen ved årets 
utgang var på 224,1 millioner kroner 
(2012; 190,8 millioner kroner). Kon-
sernets egenkapital var 681,9 millioner 
kroner ved utgangen av 2013 (2012; 
622,3 millioner kroner), noe som gir 
en egenkapitalandel i 2013 på 37,1 
prosent. 

Resultat, balanse og kontantstrøm 
for Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS 
foregår det ingen operativ drift. Drifts-
resultat var på -0,8 millioner kroner 
(2012; -0,7 millioner kroner). Resultat 
før skattekostnader var 131,1 millioner 
kroner. (2012: 116,4 millioner kroner).
Selskapets egenkapital var 255,9 mill-
ioner kroner ved utgangen av 2013 
(2012; 292,1 millioner kroner), noe 
som gir en egenkapitalandel i 2013 på 
45,9 prosent. Kontantbeholdningen 
ved årets utgang var på 91,4 millioner 
kroner (2012; 82,6 millioner kroner). 
Norconsult Holding AS hadde i 2013 
en kontantstrøm på 8,7 millioner kro-
ner (2013; 60,4 millioner kroner).

Finansiell risiko
Risiko for at kunder ikke har økono-
misk evne til å oppfylle sine forplik-
telser anses som lav da det historisk 
sett har vært lite tap på fordringer. 
Selskapet har i alle ledd høyt fokus 
på å fakturere opparbeidet tid snar-
est mulig og har en tett oppfølging av 
kundefordringer.

Likviditeten i Norconsult vurderes som 
tilfredsstillende og driften i 2013 er 
selvfinansierende i alle enheter med 
kun få unntak. Overskuddslikviditet 
benyttes til utbytteutbetaling eller 
investeringer i drift eller oppkjøp. 
Selskapet har handlingsrom til å 

redusere alle disse elementene der-
som likviditeten skulle tilsi dette. Alle 
oppkjøp er gjenstand for en due dili-
gence-prosess og selskapet fokuserer 
på objekter med god lønnsomhet og 
gode fremtidsutsikter. 

Norconsult er eksponert for valuta-
svingninger i forbindelse med sels-
kapets aktiviteter på tvers av lande-
grenser. Noe av denne omsetningen 
faktureres i norske kroner, noe i lokal 
valuta, noe i euro og noe i USD. 
Foreliggende valutastrategi tilsier at 
selskapet skal foreta en valutasikring 
der dette er hensiktsmessig ut fra 
en totalvurdering, eventuelt tilstrebe 
kontraktbetingelser som begrenser 
valuta-eksponeringen.

Norconsults virksomhet vokser både 
gjennom organisk vekst og strat-
egiske oppkjøp av andre virksomheter. 
De siste årene er det gjort en rekke 
oppkjøp av selskaper hvor det er 
identifisert merverdier utover bokført 
egenkapital. Disse merverdiene er 
i stor grad knyttet til medarbeidere 
og kompetanse som regnskapsføres 
som goodwill. Goodwill blir avskrevet 
lineært over forventet levetid og i tråd 
med god regnskapsskikk. Ledelsen og 
styret i konsernet vurderer regelmessig 
verdien og levetid på goodwill, samt 
eventuelt behov for nedskrivninger. 
Dette gjøres gjennom evaluering av 
de respektive enheters oppnådde og 
forventning til fremtidige resultater. 
Det har ikke inntruffet forhold av ves-
entlig betydning for Norconsults stilling 
og resultat etter regnskapsårets slutt.

I samsvar med norsk regnskapslov 
bekrefter Norconsult at regnskapene 
er avlagt under forutsetningen om 
fortsatt drift.

Resultatdisponering
Styret har vurdert selskapets totale 
økonomiske situasjon inkludert egen-
kapital og fremtidsutsikter som del av 
grunnlaget for forslag til utbytte basert 
på årsresultatet for 2013.

Årets overskudd for Norconsult 
Holding AS utgjør 130,099 millioner 
norske kroner. Styret foreslår at 
overskuddet disponeres som følger:
Avsatt til utbytte:          MNOK  127,570
Overført til annen egenkapital: 

MNOK      2,529
SUM   MNOK 130,099

Fremtidsutsikter
Norconsultkonsernets soliditet, 
kompetanse og markedsposisjon 
skaper en meget god basis for 
sel-skapet i tiden fremover. Markeds-
utsiktene vurderes som positive i de 
fleste markedsområder selskapet 
opererer i.

Norconsult har vært en aktiv aktør i 
den konsolidering som pågår i bransjen 
i Norge og vil fortsette å ta en ledende 
rolle i det norske markedet og være en 
vesentlig aktør i det nordiske markedet.

Internasjonalt vil Norconsult i tråd 
med konsernets strategi satse videre i 
de geografiske områder og markeder 
hvor konsernet kan utnytte sin unike 
kompetanse, har konkurransefortrinn 
og ser gode forretningsmuligheter.

Selskapet har en tilfredsstillende 
soliditet. Styret forventer ikke behov 
for tilførsel av kapital i løpet av året. 
Styret presiserer samtidig at det er 
knyttet generell usikkerhet til vurde-
ringer av fremtidige forhold, og at 
utviklingen i markedet er avhengig av 
konjunkturer og generell økonomisk 
utvikling.

Krav til å ivareta hensyn til menneskers 
sikkerhet og helse er en del av sel-
skapets rutiner for oppdragsgjennom-
føring.  Det er registrert to uønskede 
hendelser som har ført til materielle, 
men ikke personell skader i 2013. Det 
er registrert én arbeidsrelatert skade 
som førte til sykefravær i 2013, men 
det er ikke registrert slitasje- og 
belastningsskader.

Styringssystem
Norconsult har et integrert styrings-
system for å ivareta krav, risikomo-
menter og målsettinger. Systemet 
tar utgangspunkt i selskapets kjerne-
virksomhet, som er planlegging og 
gjennomføring av oppdrag av alle 
størrelser, med et bredt spekter av 
fagkompetanse og stor variasjon når 
det gjelder oppdragsgivere. Systemet 
tilfredsstiller alle krav i forhold til rel-
evant lovgivning og NS-EN ISO 9001. 

I forbindelse med Norconsults 
integritetsprogram ble det i 2013 
igangsatt ytterligere systematisering 
av foretaksstyring i konsernet med 
utarbeidelse av selskapsovergripende 
policyer med tilhørende prosedyrer. I 
parallell arbeides det med etablering 
av en ny IT-plattform for konsernets 
styringssystem. 

Miljøpåvirkning 
Norconsult er bevisst at virksomheten 
påvirker det ytre miljøet, først og 
fremst gjennom de rådene selskapet 
gir sine oppdragsgivere, men også 
gjennom våre egne medarbeideres 
aktivitet. Det arbeides for å redusere 
denne påvirkningen gjennom ulike 
forbedringsprosjekter i tråd med sel-
skapets etiske retningslinjer og 
miljøpolicy. Selskapet har et integrert 
styringssystem der krav til ivaretakelse 
av ytre miljø er implementert. Krav til 

å ivareta hensyn til ytre miljø er en del 
av selskapets rutiner for oppdrags-
gjennomføring på lik linje med krav til 
blant annet teknisk og faglig kvalitet, 
tid,økonomi og menneskers sikkerhet 
og helse.

Norconsults energibehov på kontor-
ene blir i det vesentligste dekket av 
elektrisk strøm, og for hovedkontoret 
dels i form av vannbåren fjernvarme/
fjernkjøling. Norconsult deltar i 
retur- og gjenvinningsordninger for 
forbruksvarer der slike ordninger er 
etablert. Norconsults medarbeidere 
oppfordres til å bruke tog som trans-
portmiddel når det er hensikts-
messig, og til i størst mulig grad å 
bruke video- og telefonmøter for å 
unngå unødvendig reisevirksomhet.
Norconsults kontorer i Bodø, 
Stavanger, Trondheim og Hamar er 
Miljøfyrtårnsertifisert. Flere kontorer 
arbeider med å implementere slike 
krav i sin daglige drift.

Norconsult har et fagmiljø på ca. 60 
personer som arbeider utelukkende 
med sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og 
ytre miljø, og som trekkes inn i interne 
prosjekter og eksterne oppdrag etter 
behov. Blant disse er det personer 
som er kvalifiserte rådgivere ift. Miljø-
fyrtårnsertifisering.

Eierstyring 
Norconsults styre består av tre 
eksterne representanter, tre aksjonær-
valgte styremedlemmer og tre med-
lemmer valgt av de ansatte. Ingen av 
styremedlemmene sitter i Norconsults 
ledergruppe.

I forbindelse med at styreleder, Per 
Kristian Jacobsen, valgte å stille som 
kandidat til stillingen som konsernsjef 

i forbindelse med planlagt leder-
skifte, valgte han å fratre sitt verv som 
styreleder 31.10.2013. Jan Oksum ble 
siden konstituert som ny styreleder 
frem til neste ordinære generalfor-
samling. Styret har derfor hatt åtte 
representanter + vararepresentanter 
siden 31.10.2013 og frem til neste 
generalforsamling.

Den ordinære generalforsamlingen 
i Norconsult Holding AS bestem-
mer honoraret til styrets medlemmer 
basert på en anbefaling fra valg-
komitéen. Valgkomitéen består av fire 
medlemmer hvorav tre velges av 
generalforsamlingen og styret opp-
nevner én representant.  Hoved-
oppgaven til valgkomitéen er å sikre at 
styret har den riktige sammensetnin-
gen av kompetanse og erfaring. Styret 
har i 2013 avholdt åtte styremøter 
inkludert ett styreseminar. Ved behov 
har styret blitt informert om viktige 
hendelser mellom styre-møtene.

Årsregnskap
Resultat, balanse og kontantstrøm 
for Norconsult Holding AS konsern.
Konsernet oppnådde i 2013 brutto 
driftsinntekter på 3 586,1 millioner 
kroner. (2012; 3 202,4 millioner 
kroner) og et driftsresultat på 308,0 
millioner kroner (2012; 290,5 millioner 
kroner). Driftsmarginen for 2013 var 
på 8,6 prosent mot 9,1 prosent i 2012. 

Konsernet hadde i 2013 en kontant-
strøm på 33,3 millioner kroner. (2012; 
42,9 millioner kroner). Selskapets 
netto kontantstrøm er preget av et 
moderat omfang av investerings-
aktiviteter, forrige års utbytteutbe-
taling samt kjøp av egne aksjer i 
perioden. Kontantstrømmen fra 
operasjonelle aktiviteter vurderes som 

ÅRSRAPPORT 2013 / 15 
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           MORSELSKAP (hele 1.000)                                                                                                   KONSERN (hele 1.000) 

 2012 2013  2013 2012
      
   DRIFTSINNTEKTER Og -KOSTNADER 
 2 407 227  2 663 982  Driftsinntekter 3 586 060  3 202 371

 2 407 227  2 663 982  Sum driftsinntekter 3 586 060  3 202 371 
     
  353 978   380 795  Prosjektkostnader 445 065   451 120 
 1 498 588  1 682 968  Lønnskostnader 2 311 983  2 035 025 
  58 790   65 055  Ordinære avskrivninger 87 825   79 003 
  269 183   300 253  Andre driftskostnader 433 197   346 761 

 2 180 538  2 429 071  Sum driftskostnader 3 278 070  2 911 909 

  226 688   234 911  DRIFTSRESULTAT 307 990   290 462 
     
   Finansinntekter og -kostnader   
 
  29 369   26 316  Resultat fra datter- og tilknyttet selskap  0    0 
  1 680   2 122  Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 
 854    772  Annen renteinntekt  5 447   5 364 
   0   2 958  Annen finansinntekt  5 666    0
  ( 8 770)  ( 4 948) Rentekostnader til foretak i samme konsern 0 0 
 (  267)  ( 1 027) Annen rentekostnad  ( 3 068)  ( 4 841)
  ( 8 788)  ( 2 948) Annen finanskostnad ( 9 253)  ( 10 400)
      
  14 079   23 245  Netto finansposter  ( 1 208)  ( 9 877)
      
  240 767   258 156  RESULTAT FøR SKATTEKOSTNAD  306 782   280 585 
    
  ( 60 849)  ( 61 892) Skattekostnad ( 83 767)  ( 72 390)
      
  179 919   196 264  ÅRETS RESULTAT  223 015   208 195 
   
   Minoritetsinteresser  (  920)  ( 1 442)
      
   Årets resultat etter minoritetsinteresser 222 095   206 753 
      
   Overføringer:   
 (111 300 ) (127 500 ) Avsatt utbytte   
     
  ( 68 619)  ( 68 765) Overført annen egenkapital   
   
  ( 179 919)  ( 196 264) SUM OVERFøRT  
 

Sandvika 24. april 2014

       Jan Oksum, styreleder    Grete Sønsteby, nestleder          Jørn Tyrdal                   John Nyheim
     

              Jens Kvarekvål    Erik Frogner        Henning Vellene

 

             Johan B. Knudsen   Harald Trosvik    Stein S. Hovden

Jens Kvarekvål

Styremedlem

Stein Sverre Hovden

Styremedlem

Henning Vellene

Styremedlem

Harald Trosvik

Styremedlem

Johan B. Knudsen

Styremedlem

Erik Frogner

Styremedlem

Jan Oksum

Styreleder

Grete Sønsteby

Styrets nestleder

STyReT FOR nORCOnSUlTS hOldinG AS ReGnSkAP 2013
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bAlAnSe 

          MORSELSKAP (hele 1.000)                                                                                                   KONSERN (hele 1.000) 

 2012 2013  2013 2012
  
   EgENKAPITAL Og gJELD   
   Innskutt egenkapital:   
  2 878   2 878  Aksjekapital  5 779   5 767 
   Egne aksjer ( 483) ( 96)
  50 361   50 361  Overkurs  249 114   258 828 
  53 240   53 239  Sum innskutt egenkapital  255 856   264 499 

   Opptjent egenkapital:   
  338 703   407 468  Annen egenkapital  422 344   354 041 
  338 703   407 468  Sum opptjent egenkapital  422 344   354 041 

   0    0  Minoritetsinteresser  3 748   3 778 

  391 943   460 707  SUM EgENKAPITAL  681 948   622 318 

   Avsetninger for forpliktelser:   
  8 381   12 176  Utsatt skatt  18 038   18 009 
   0   Andre avsetninger  5 863   9 868 
  8 381   12 176  Sum avsetninger for forpliktelser  23 901   27 877 

   Langsiktig gjeld:   
  42 427   65 364  Gjeld til selskap i samme konsern   0    0 
   0   10 788  Annen langsiktig gjeld  23 930   15 654 
  42 427   76 152  Sum langsiktig gjeld  23 930   15 654 

    
   Kortsiktig gjeld:   
  63 989   81 368  Leverandørgjeld  127 653   107 031 
  33 914   38 325  Forskudd fra kunder  57 663   52 105 
  48 621   55 182  Kortsiktig gjeld til konsernselskap   811    931 
  39 635    0  Trekk konsernkontoordning   0    0 
  62 973   60 818  Betalbar skatt  97 414   95 748 
  212 002   264 042  Skyldig offentlige avgifter  295 182   241 019 
  111 300   127 500  Avsatt utbytte  128 069   111 300 
  217 709   266 653  Annen kortsiktig gjeld  401 740   321 128 

  790 143   893 888  Sum kortsiktig gjeld 1 107 721   928 331 

  840 951   982 215  Sum gjeld 1 155 552   971 862 

 1 232 894  1 442 922  SUM EgENKAPITAL Og gJELD 1 837 500  1 594 180

         MORSELSKAP (hele 1.000)                                                                                                   KONSERN (hele 1.000) 

 2012 2013  2013 2012
   
   EIENDELER   
   Immaterielle eiendeler   
 0   0   FoU, lisenser og programvare 7 736   5 054  
  213 670   220 223  Goodwill  226 170   190 569 
  213 670   220 223  Sum immaterielle eiendeler  233 906   195 623 
 
   Varige driftsmidler:   
  4 689   4 689  Tomter, bygninger og annen fast eiendom  208 354  218 277 
  21 806   22 187  Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.  42 024   40 673 
   Friftsmiddel under utførelse 2 500 0
  26 496   26 876  Sum varige driftsmidler  252 878   258 950 

   Finansielle anleggsmidler:   
  170 327   251 448  Investeringer i datterselskap 0    0 
  46 377   39 231  Lån til foretak i samme konsern   0    0 
   781    781  Investeringer i aksjer og andeler  1 003   1 003 
  21 086   23 686  Andre langsiktige fordringer  26 837   22 954 
  110 259   125 807  Pensjonsmidler  122 603   107 173 

  348 831   440 952  Sum finansielle anleggsmidler  150 444   131 130 

  588 996   688 051  Sum anleggsmidler  637 227   585 703 
   
  136 472   126 605  Opparbeidet inntekt  180 948   179 604 
  
   Fordringer:   
  383 728   470 214  Kundefordringer  713 283   596 430 
  101 630   98 475  Kortsiktige fordringer konsernselskap  0    0 
  13 245   28 947  Andre fordringer  81 972   41 686 
  498 603   618 932  Sum fordringer  795 259   638 116 
   
   Bankinnskudd og lignende:   
  8 822   9 334  Bankinnskudd og kontanter  224 066   190 757 
    
  643 898   754 871  Sum omløpsmidler 1 200 273  1 008 477 
    
 1 232 894  1 442 922  SUM EIENDELER 1 837 500  1 594 180 

pr. 31. desember 2013
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Per Kristian Jacobsen
Påtroppende konsernsjef

Per Kristian Jacobsen bor på Siggerud, 
utenfor Oslo, med kone og tre sønner 
i alderen 24 til 26 år. Han trives både i 
langressporet og på joggeturer i 
skogen. I tillegg har han aktivt fulgt 
opp sønnenes interesse for speideren 
og fotball. Opprinnelig er han fra 
Langesund, der han nå også eier et 
hus og båt.

Per Kristian Jacobsen er en lesende 
mann som både har krim og bøker 
om historie på nattbordet.

– Jeg er svært interessert i teknologi-
utvikling og har en spesiell interesse 
for bøker om teknologiens betydning 
i militærhistorien, forteller han. Denne 
interessen ble vekket da han i sin tid 
tok befalsutdanning i artilleriet og var 
tre år i forsvaret før han startet studi-
ene på NTH.

Jacobsen ble sivilingeniør i teknisk 
kybernetikk på NTH i 1984 og har de 
siste 25 årene hatt ulike lederstillinger 
i en rekke virksomheter. Han har blant 
annet vært administrerende direktør 
i Solberg & Andersen AS, i IT Fornebu 

“Jeg har tidligere sagt at dette er Norges mest 
spennende jobb innen ledelse og teknologi”. 

PER KRISTIAN JAcOBSEN  PÅTROPPENDE KONSERNSJEF

AS og i Heidenreich Holding AS, samt 
konsernsjef i Tandberg Data ASA. 
Videre var han Executive Vice 
President i Landis & Gyr AG i Sveits 
på 1990-tallet. 

En leder - ikke en sjef
– I starten av karrieren jobbet jeg mye 
med produktutvikling. Etter hvert har 
jeg også blitt mer opptatt av kommer-
sialisering og marked og ikke minst av 
ledelse som fag, forteller Jacobsen. 
Han er tilhenger av teamledelse og 
ser seg ikke som en sjef i gammeldags 
forstand. 

– I Norconsult er virkelig med-
arbeiderne konsernets viktigste 
ressurs. Min og de andre ledernes 
oppgave er å sette mål og stake ut 
kursen, og ikke minst sørge for at 
vi arbeider godt sammen for å nå 
målene. Det er selvfølgelig viktig at vi 
lykkes økonomisk, men det skal også 
være moro å gå på jobb, smiler han.

Norconsult og fremtiden
Jacobsen mener at endrings-
kompetanse stadig blir viktigere 
fremover.

– Verden endrer seg stadig raskere og
vi må være i forkant av utviklingen. 
Vi må gjøre de rette analysene og 
tilpasse oss nye og endrete behov i 
markedet, sier Jacobsen. 

Han påpeker at det ikke finnes én 
enkel oppskrift. For at vi som 
organisasjon også skal lykkes frem-
tiden, må vi som medarbeidere i 
Norconsult vise engasjement, ha mot 
til å utfordre og våge å tenke nytt.

– Jeg er helt overbevist om at vi 
sammen klarer å nå de målene vi 
setter oss. I Norconsult er det mange 
kloke hoder samlet og jeg lover å lytte 
til gode innspill fra hele organisa-
sjonen, sier han.

Jacobsen er opptatt av å forsterke 
Norconsultkulturen basert på felles 
verdier og prinsipper i hele konsernet. 
Samtidig ønsker han å bevare 
Norconsultkontorenes nærhet til 
markedet. 

– All business er lokal, men det er 
viktig å ta ut stordriftsfordeler der det 
er mulig, sier Jacobsen. Hva som er 

den rette balansen er det til slutt 
kundene som bestemmer, sier 
Jacobsen. 

Jacobsen ser frem til å bli kjent med 
både medarbeiderne i konsernet og 
med kunder og samarbeidspartnere. 
Jeg gleder meg, avslutter Per Kristian 
Jacobsen

Vår nye konsernsjef

Per kristian Jacobsen er ingen nykommer i norconsult. 
etter åtte år som styreleder, gleder han seg til å overta stafettpinnen etter John nyheim.

Om konsernsjefen

• Gift, tre barn i alderen 24 til 26 år

• Født 1957 

• Oppvokst i Langesund

• Bosatt på Siggerud

• Utdannet Sivilingeniør på NTH 

    i 1984 i kybernetikk

• Leder og toppleder i flere store

    virksomheter

• Styreleder i Norconsult 

    de siste åtte årene
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Sigurd Rugsland

Direktør

Plan og samferdsel

Region vest

Fride Andrea Hærem

Direktør konsernstab

- IT, HR, Marked

Ola H. Norderhaug

Direktør

International

Janicke Poulsen Garmann

Direktør

Miljø og sikkerhet

Region sør-øst

Tom Baade-Mathiesen

Direktør Vann og avløp

Region innlandet

Christian Bekkevold 

Nilsen

Økonomidirektør 

Per Kristian Jacobsen

Konsernsjef

Bård Hernes

Direktør

Informasjonsteknologi

Knut Helgesen

Direktør

Energi

Egil Gossé

Direktør Tekniske systemer 

Region midt

Stein Tidemann 

Direktør Bygg og anlegg  

Region nord

Norconsult utfører mange ulike opp-
drag som varierer fra få timer over 
en kort periode til store tverrfaglige 
oppdrag som varer over flere år. Ulike 
typer oppdrag krever ulik type 
kompetanse og selskapet tilbyr 
spennende muligheter for både ny-
utdannede og mer erfarne jobbsøkere.

Rekrutteringskampanje
Som en del av Norconsults rekrutter-
ingsarbeid gjennomførte Norconsult 
en landsdekkende kampanje rettet 
mot nyutdannete og erfarne høsten 
2013.

Kampanjefokuset var på innovasjon 
som ble formidlet gjennom presenta-
sjon av spennende prosjekter som 
Norconsult enten gjennomfører eller 
har gjennomført. 

Budskapet var godt synlig utendørs 
på ulike trafikknutepunkter, i rele-
vante fagtidsskrifter – både i print 
og på nettet, samt på sosiale medier. 
Budskapet ble også formidlet på egne 
nettsider og det ble både utviklet nytt 
stand-materiell og annet rekrutter-
ingsmateriell til bruk for avdelings-
kontorene i hele landet.

Attraktiv arbeidsgiver
I en stadig stor konkurranse om 
kvalifiserte medarbeidere, viser 
undersøkelser at Norconsult også i 
2013 vurderes som en svært attraktiv 
arbeidsgiver.  I Universums Student 
Survey 2013, som kårer de mest 
populære arbeidsgiverne, ble 
Norconsult rangert som Norges 
femte mest attraktive arbeidsgiver for 
teknologistudenter. I Universum 
Professional Survey, som måler 
attraktiviteten på selskaper blant 
arbeidstakere under 40 år med høyere 
utdannelse og erfaring, ble Norconsult 
rangert som det mest attraktive sels-
kapet blant firmane i byggenæringen. 
Dette viser at vi fortsatt har en sterk 

posisjon 
og et godt 
omdømme, 
både ved 
relevante 
utdannings-
institusjoner 
og blant 
arbeidstakere 
som har job-
bet noen år. 

Innovasjon begynner her
- Kanskje du også 

norconsult lever av å bidra med kompetanse og tankekraft i over 10 000 oppdrag hvert år. 
Rekruttering av dyktige og motiverte medarbeidere er derfor noe av det viktigste vi gjør.

Dette er et

TANKE-
SPRANG

Innovasjon begynner her.
Kanskje du også.

norconsult.no/karriere

Dette er en

TANKE-
REISE

Innovasjon begynner her.
Kanskje du også.

norconsult.no/karriere

Innovasjon begynner her.
Kanskje du også.

norconsult.no/karriere

Innovasjon begynner her.
Kanskje du også.

norconsult.no/karriere

Innovasjon begynner her.
Kanskje du også.

norconsult.no/karriere

Dette er

TENKE-
BOKSER

Dette er en

TANKE-
BANE

Dette er en

TANKE-
REKKE
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LiVE er grunnmuren for Norconsult-
konsernets kultur, og består av ti 
prinsipper for Ledelse, Verdier og 
Etikk. LiVE beskriver hvordan vi 
samarbeider med kollegaer og kunder, 
hvordan vi forholder oss til samfunnet 
og hvordan vi lykkes. Prinsippene 
setter fokus på dagligdagse utfor-
dringer og hjelper til med å ta de 
gode valgene. Våren 2013 startet 
implementering av LiVE i hele 
Norconsultkonsernet.

Våren 2013: LiVE teaser 
Implementeringen startet med at alle 
medarbeidere fikk tilsendt en LiVE-
brosjyre. Via selskapets intranett 
Panorama kunne medarbeidere 
dele hva de assosierte med Ledelse, 
Verdier og Etikk. Flere hundre med-
arbeidere deltok og innspillene ble 
presentert som ordskyer på ulike 
språk. 

Høsten 2013: Implementering
LiVE ble introdusert for alle ledere 
som også har gjennomført etisk dil-
emmatrening som en del av lederut-
viklingsprogrammet. LiVE er dessuten 
blitt en del av introduksjonskurset for 
nyansatte. Videre implementering 
gjøres i regi av divisjonsledere og 
kontorledere som har fått nødvendig
materiell i form av brosjyrer, presen-
tasjoner og spillet LiVE Out Of The 
Box.

Høst/vinter 2013: 

LiVE Out Of The Box
Et viktig element i den videre imple-
menteringen er spillet LiVE Out Of 
The Box. Dette er et brettspill som 
setter fokus på de ti prinsippene og 
verdiene i LiVE, og gjør det enkelt 
å diskutere relevante dilemmaer i 
grupper. Spillet er distribuert ut i hele 
konsernet og tatt i bruk på kontorer 
og i divisjoner, i nettverk og på sam-
linger. Hver enkelt medarbeider, både 
i de nordiske landene og i Norconsults 
internasjonale datterselskaper i Asia, 
Afrika og Sør-Amerika har dermed 
fått mulighet til å trene på hva etikk, 
verdier og adferd innebærer i hver 
enkelts arbeidshverdag. 

Holdninger driver resultater

kulturen er en viktig bestanddel av norconsult sitt omdømme. 
norconsult har gjennom flere år vokst kraftig både i inn- og utland 

og tok i løpet av 2013 grep for å styrke og sikre en felles bedriftskultur

Medarbeidere i Norconsult Andina i Chile spiller spillet LiVE Out Of The Box.

Mål
Norconsult skal være en ledende 
nordisk aktør av kunnskapsbaserte 
tjenester, og samtidig være en frem-
tredende aktør internasjonalt innenfor 
utvalgte markeder.

På det norske markedet skal vi være 
størst og framstå som et klart første-
valg i vår bransje.
 

Forretningsidé
Norconsult skal bidra til et bærekraftig 
samfunn gjennom nyskapende og mål 
-rettede tverrfaglige rådgivnings-
tjenester – fra idéutvikling og over-
ordnede planer til prosjektering og 
driftsstøtte.

•  Vi skal videreutvikle Norconsult for 
å bevare posisjonen som landets 
ledende, multidisipline aktør i vår 
bransje.

• Vi skal fortsatt ha fokus på vekst, 
men samtidig må vi konsolidere 
virksomheten og sørge for at opp-
kjøpte selskaper blir en integrert del 
av Norconsultkonsernet.

• Vi skal fortsette vår ekspansjon i 
Norden.

• I vår internasjonale satsing skal vi 
opprettholde vårt fokus på fornybar 
energi, vannkraft og kraftsystemer, 
bedre lønnsomheten og redusere 
risiko. 

• Vi skal strømlinjeforme virksom-
heten vår for å stå rustet mot 
magrere tider og tøffere 

 konkurranse.
• Vi skal ha sterkere fokus på konsern-

funksjoner for å bygge en helhetlig 
selskapsstruktur.

• Vi skal vise ansvarlighet ved å ta 
vare på natur og miljø både ved å 
minimere miljøbelastninger knyttet 
til egen virksomhet og ved å påvirke 
til miljøvennlige løsninger i våre 

 oppdrag.
• Vi skal møte samfunnets og store 

oppdragsgiveres forventninger 
 med hensyn til samfunnsansvar 

(Corporate Social Responsibility).
• For å lykkes må vi arbeide for å 

holde på og tiltrekke oss dyktige 
og ansvarsfulle medarbeidere og 
ledere.

Norconsults strategi 2012-2015

norconsults styre vedtok i februar 2012 selskapets strategiplan for perioden 2012-2015. 
Strategien viderefører norconsults mål og forretningsidé i tillegg til å gi føringer for planperioden.

Hovedføringer for planperioden 2012-2015
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Norconsults 
integritetsprogram

I 2013 iverksatte Norconsult et 
helhetlig integritetsprogram basert 
på prinsippene i Verdensbankens 
Integrity Compliance Guidelines. 
Programmet sikrer at virksomheten 
forebygger, eventuelt raskt oppdager 
og hindrer tilfeller av korrupsjon og 
andre misligheter. Målet er at inte-
gritetsprogrammet skal være fullt 
implementert i hele konsernet innen 
utgangen av 2014.

Ledelsesforankring og 
risikobasert rammeverk
Våren 2013 gjennomførte Norconsult 
en risikoanalyse for å avgrense, 
definere og prioritere de viktigste 
oppgavene knyttet til å opprettholde 
en høy etisk standard samt å bekjem-
pe og unngå korrupsjon globalt. De 
prioriterte tiltakene som utvikles og 
implementeres i integritetsprogram-
met inkluderer både gjennomføring 
av kultur- og bevissthetsbyggende 
tiltak, og tiltak for ytterligere å syste-
matisere foretaksstyring i konsernet. 
Blant tiltakene som ble implementert 
i 2013 er prosedyrer og støtteverktøy 
for å sikre grundig forhåndsvurdering 
av avtaleparter i land med høy korrup-
sjonsrisiko. 

Fremdrift i Norconsults integritets-
program følges kontinuerlig opp av 
konsernledelsen og styret. I 2013 opp-
rettet ledelsen stillingen Compliance 
Officer, og dedikerte med det en rolle 
til drift og videreutvikling av 
integritetsprogrammet.

Alt vi gjør skal tåle 
offentlighetens lys
Konsernets konkurranseevne og om-
dømme er avhengig av at alle ansatte 
opptrer etisk forsvarlig, og er til å stole 
på. Medarbeidere og ledere fra hele 
konsernet bidro i 2013 til å revidere 
Norconsults etiske retningslinjer. Den 
reviderte versjonen ble vedtatt av 
styret den 5. september 2013.
Blant endringene som ble foretatt i 
forbindelse med  revisjonen av etiske 
retningslinjer er opprettelsen av en 
uavhengig varslingskanal, og et 
integritetsråd til å behandle eventuelle 
varslingssaker. Medarbeidere i 
Norconsult skal rapportere om 
bekymringsverdige forhold og 
eventuelle overtredelser av lover, 
regler og de etiske retningslinjene 
til sin personalansvarlige leder. 
Manglende rapportering av slike 
forhold og overtredelser er i seg selv 
brudd på de etiske retningslinjene. 

Hvis rapportering til nærmeste 
personalansvarlige leder ikke er 
mulig, ønskelig eller hensiktsmessig, 
skal saken rapporteres direkte til 
Norconsults uavhengige varslings-
kanal.

Etisk refleksjon og 
kompetanseheving
De etiske retningslinjene gir ikke 
detaljert veiledning i spesifikke 
situa-sjoner. Retningslinjene utgjør et 
rammeverk for atferd når man handler 
på vegne av Norconsult, og påvirker 
dermed refleksjoner om hva man skal 
og ikke skal gjøre. I Norconsult vekt-
legges åpenhet, dialog, refleksjon 
og samarbeid for å øke bevissthet om 
og sikre etisk atferd i alle deler av 
konsernet. 

I tillegg til at alle Norconsults med-
arbeidere plikter å lese og gjøre seg 
godt kjent med konsernets etiske 
retningslinjer og at disse er vedlegg til 
alle ansettelsesavtaler, gjennomførte 
samtlige medarbeidere i Norconsult 
AS et e-læringskurs i etikk i løpet av 
2013. Kurset besto av fem dilemmaer 
man kan stå overfor i jobbsammen-
heng, og medarbeiderne ble bedt om 
å ta stilling til spørsmål underveis.

For norconsult er det et ønske og et mål alltid å utvise høy etisk standard på alle 
nivåer i organisasjonen. Arbeid med å integrere etisk refleksjon og hensyn i 

forretningsdriften har derfor hatt høy prioritet i norconsult også i 2013.  
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Sentrumsutvikling Jevnaker
Norconsult har bistått Jevnaker 2020 i 
etableringen av stedsutviklings-
pro-sjekter for Nesbakken (handels-
sentrum) og Strandpromenaden 
(Nesbakken/Hadeland Glassverk/
Thorbjørnrud hotell). Hovedop-
pgavene har bestått av analy-
ser, prosessbistand og konsept- og 
mulighetsstudier.  Hovedmålet med 
prosessen har vært å styrke samar-
beidet blant alle aktører i Jevnaker for 
å utvikle og realisere målsettinger for 
utvikling i Jevnaker sentrum de 
kommende 10 årene. Arbeidet har 
skjedd i nært samarbeid med Jevnaker 
kommune, næringsdrivende og sen-
trale grunneiere.

Veumbekken
Behov for betydelig saneringsar-
beider av vann- og avløpsnettet i 
Holmen-området har åpnet for nye 
utviklingsmuligheter av bydelen i 
Fredriksstad Kommune. Norconsult 
har jobbet med bekkeåpning som 
viktig byplangrep. 
      
Norconsult har bistått kommunen 
med alt fra faglig rådgivning og 
prosessledelse, via mulighetsstudier 
og utvikling av forprosjekt, og til slutt 

med reguleringsplanarbeid. Områdets 
attraktivitet vil øke og bidra vesentlig 
til revitalisering av området. Standard-
heving av nærmiljøområdet vil bidra til 
forbedring av levekårene. De eksister-
ende stedlige kvaliteter og egenskaper 
i Holmegata vektlegges i utformingen

Universitetet i Nordland
I samarbeid med Statsbygg har Nor-
consult bidratt til å gjennomføre plan-
prosessen fra mulighetsstudie til ferdig 
plan. I starten av planarbeidet ble det 
avholdt et idèseminar med sentrale 
aktører i prosessen. Planen forventes 
førstegangsbehandlet våren 2014.
Planen legger til rette for bygging 
av 47 000 m², som er mer enn en 
dobling av universitetet sitt areal 
på Mørkved.  Sentralt på campus 
etableres et bilfritt torg – Campus-
aksen – som skal knytte sammen 
eksisterende og ny universitetsbe-
byggelse og bli et nytt byrom for 
beboerne på Mørkved.

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Arealplanlegging og planprosesser
• By- og stedsformgiving
• Regional og kommunal planlegging
• Analyser og utredninger
• Strategisk planlegging

PLANSIKKERHET

nOen ReFeRAnSePROSJekTeR FRA 2013

Ventilasjon/vifter i Oslotunnelen
Norconsult har vært engasjert av 
Jernbaneverket som rådgiver for 
brannsikkerhetstiltak i Oslotunnelen. 
Som en del av dette arbeidet har 
Norconsult utarbeidet en helhetlig 
risikoanalyse for Oslotunnelen som 
også har inkludert vurdering og evalu-
ering av tiltak for økt brannsikkerhet. 
Norconsult har prosjektert brannskiller 
på Nationaltheatret stasjon, og brann-
vanns- og røykventilasjonsanlegg 
i tunnelen. Arbeidet har inkludert 
byggeplan og konkurransegrunnlag, 
og oppfølging i byggeperioden. 
Prosjektet har høy kompleksitet 
med hensyn på tekniske løsninger 
og lite tilgjengelig plass for de nye 
installasjonene i tunnelen.

Oljevernberedskap for Goliatfeltet
Norconsult har bistått ENI Norge AS 
med å etablere oljevernberedskap 
for Goliatfeltet. Arbeidet har omfattet 
utarbeiding av miljørettet risiko-
analyse, beredskapsdimensjonering, 
beredskapsetablering og prøving av 
beredskapen.  

Arbeidet har omfattet utvikling av nye 
innovative beredskapsløsninger og 
bidrag til systematikk innen fjern-

analyse og håndtering av data-
innsamling under en aksjon mot 
akutt forurensning. Det er også gjen-
nomført verifikasjoner (table-top og 
full-skala øving) av både egenbered-
skap, de beredskapsfaglige tjenester 
hos NOFO og statlig bistand under en 
eskalerende hendelse.

Sårbarhetsvurderinger 
for Oslo havn
Norconsult er godkjent av Kystverket 
som Recognized Security Organiza-
tion (RSO), til å utføre sårbarhetsvur-
deringer og utferdige sikringsplaner 
i havneanlegg som er underlagt den 
internasjonale ISPS-koden 
(The International Ship and Port 
Facilities Security Code). Norconsult 
har gjennomført sårbarhetsvur-
deringer av 17 av Oslo havns 
havneanlegg. Sårbarhetsvurderingene 
er gjennomført i henhold til den 
internasjonale ISPS-koden, og 
omfatter samlede vurderinger av 
trusselbildet for havneanleggene 
basert på nasjonale, regionale og 
lokale faktorer.

Konsekvenser og tiltak ved 
langvarig bortfall av strøm i
Lofoten
Norconsult har på oppdrag for 
Lofotrådet utredet sårbarhet og 
konsekvenser ved et langvarig 
strømbrudd i Lofoten. Arbeidet er 
gjennomført i tett samarbeid med 
Fylkesmannen i Nordland. Scenariet 
for utredningen har vært at 
Lofoten blir rammet av et 14 dager 
langt strømbrudd pga. en lengre 
periode med dårlig vær med stort 
snøfall, vind og ising av høyspent-
master.

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Arbeidsmiljø
• Brannsikkerhet
• Beredskap
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• Informasjonssikkerhet
• Samfunnssikkerhet
• Security
• Teknisk

Lysebotn II kraftverk
I samarbeid med Lyse Produksjon 
har Norconsult utarbeidet forstudier, 
beslutningsunderlag, konkurranse-
grunnlag for bygningstekniske 
og elektro-mekaniske kontrakter, 
landskaps- og miljøplaner, teknisk 
planer, SHA planer og ROS analyser på 
Lysebotn II Kraftverk. I tillegg utfører 
Norconsult bygningsteknisk 
detaljprosjektering (3D-BIM), 
miljøopp-følging, oppfølging av 
elektro-mekaniske leveranser samt 
ingeniørgeologisk kartlegging i bygge-
fasen.  Anleggsarbeidene startet 
sommeren 2013. Kraftverket plan-
legges å settes i drift våren 2018.

132 kV Kanstadbotn – Kvitfossen
I forbindelse med bygging av ny 132 
kV-ledning på 65 km, mellom 
Kanstadbotn til Kvitfossen i Lofoten 
har Norconsult på oppdrag av 
Lofotkraft AS hatt følgende oppgaver: 
Traseplanlegging og utarbeidelse av 
forhånds-meldinger og konsesjons-
søknader, samt kommunikasjon med 
offentlige myndigheter. Registrering 
og formid-ling av informasjon til 
grunneiere, prosjektering og ut-
arbeidelse av tilbudsunderlag. 
Evaluering og kontrahering av 

entreprenør. Deltakelse ved materiell-
kontroller. Byggeledelse og teknisk 
oppfølging i byggefasen. Prosjektet 
forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Vibrasjonsmåling på 
Maudal kraftverk
Norconsult gjennomførte på kort 
varsel fullstendig vibrasjonsmåling 
på aggregatet på Maudal kraftverk 
etter at Lyse Produksjon AS oppdaget 
stort akselkast på en turbin. Etter en 
nærmere analyse av dataene, ble det 
konstatert at innfestingen til øvre 
styrelager var løs. Lyse demonterte 
aggregatet, og fant at isolasjon 
rundt innfestingen til styrelageret 
var morken og ødelagt. Kilden til det 
observerte akselkastet ble dermed 
identifisert på kort tid, og Lyse fikk 
raskt et konkret grunnlag for å vurdere 
hvilke tiltak de ønsket å gjennomføre 
videre.

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Energiøkonomisering
• Energiplaner
• Fornybar energi
• Fjernvarme og -kjøling
• Kraftoverføring og distribusjon
• Termisk energi
• Vannkraft
• Vindkraft

ENERGI
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Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, 

FP2 Brøhaug-Strandlykkja
Norconsult var ansvarlig for utar-
beidelse av byggeplan og oppfølging 
i byggetiden for Fellesprosjektet 
E6-Dovrebanen, delparsell Brøhaug-
Strandlykkja på ca. 6 km. Dette 
omfatter forberedende arbeider på 
E6, lokalveger, underbygning jern-
bane og avbøtende tiltak.  I tillegg 
Ulvin tunnelen (Dovrebanen) på 4 km, 
Morstuatunnelen (Dovrebanen) på 150 
m og Morskogstunnelen (E6) på 2,3 
km ligger innenfor delparsellen.
Utvikling av ny løsning for vann-/ 
frostsikring av jernbanetunnelene. 
Jobben innebar omfattende bruk av 
3D og inkluderte komplett arbeids-
grunnlag og tung oppfølging/ 
tilstedeværelse i byggetiden.

Byggeplan for Fv. 456 Kolsdalen - 
Lumberkrysset
Norconsult har utarbeidet byggeplan 
med konkurransegrunnlag for Fv. 456 
Kolsdalen – Lumberkrysset sør for 
Kristiansand. Strekningen omfatter ny 
firefelts motorveg med en lengde på 
2,3 km med tilhørende G/S veger og 
et omfattende veganlegg i dagen med 
blant annet tilknytting til E39. Prosjek-
tet omfatter videre flere fjelltunneler, 
kryss i fjell, broer, kulverter, portaler, 
støyskjermer og støttemurer for veg-
anlegget. Anlegget er bygget samtidig 
som mellom 20-40 000 biler skal 
passere gjennom området hver dag, 
noe som setter ekstra høye krav til 
planlegging av anleggsgjennomføring. 
Byggeplanen og konkurransegrunn-
laget ble ferdigstilt høsten 2009, og 
byggearbeidene ble utført mellom 
2010 og 2014 med Statens vegvesen 
Region Sør som oppdragsgiver.

Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika
Norconsult har stått for detaljpros-
jektering av 17 km ny Rv 7 fra Sokna i 
Ringerike til Ørgenvika i Krødsherad 
kommune, den nye strekningen
forkorter Rv 7 med 20 km. Vegen er 

prosjektert- og bygges som 2-felt 
med forbikjøringsfelt på deler av stre-
kningen. Prosjekteringsarbeidet startet 
opp sommeren 2010, med påfølgen-
de anleggsstart høsten 2011, vegen 
åpnes for trafikk sommeren 2014.
Basert på en innledende kreativ fase 
som ble ledet av Norconsult, ble hele 
strekningen gjennomgått og opti-
malisert. Dette resulterte i flere store 
forbedringer som medførte betydelige 
besparelser for prosjektet. Norconsult 
har i forbindelse med disse endrin-
gene også hatt ansvar for omreguler-
ing av reguleringsplanene. 
Hele traseen er prosjektert i 3D og 
3D-stikningsdata er benyttet under 
bygging. Norconsult har som del av 
dette oppdraget prosjektert 2 lengre 
tunneler på hhv 2,8 og 3,7 km, åtte 
bruer med lengde fra 40 til 92 m og 
en miljøtunnel i betong på 180 m.

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Bruer
• Flyplasser
• Havner
•Jernbaner og sporveier
• Parkeringsanlegg
•Trafikkanalyser
• Tunneler
• Veier og gater

ByGG OG EIENDOM 

Fornebuporten næring
Norconsult prosjekterer nytt kontor-
og forretningsbygg på Fornebu. 
Bygget består av to kontorbygg 
med felles kjeller og har et brutto 
areal i størrelsesorden 86.000 m2. 
Norconsult utfører byggeteknisk-, 
brannteknisk-, bygningsfysisk-, 
akustisk- og landskapsarkitektonisk 
prosjektering for totalentreprenøren, 
mens vi prosjekterer de VVS tekniske- 
og elektrotekniske installasjonene 
for tekniske entreprenører. Prosjektet 
karakteriseres av stort volum og kom-
pleks bygningsmessig geometri med 
bl.a. vanntette betongkonstruksjoner. 
De tekniske anlegg er komplekse, 
og det tas i bruk helt ny teknologi 
for å sikre god behovsstyring og lavt 
energibruk.

Oslo Universitetssykehus 
- Nytt akuttbygg Ullevål
Et krevende bygg og utfordrende 
arbeid, tett opp mot sykehusdriften, 
har blitt løst på rekordtid og result-
ert i Norges fremste traumemottak. 
Prosjektet ble tatt i bruk primo 2014. 
Det nye akuttmottaket fremstår som 
state-of-the- art med hybrid opera-
sjonsstue med både operasjons- og 
radiologifunksjoner i ett og samme 

rom. I tillegg til operasjonsstuer og int-
en-sivrom, er akuttbygget utstyrt med 
smitteisolater, postoperative funks-
joner og den aller siste teknologien i et 
nytt CT-laboratorium.  Norconsult har 
vært rådgivende ingeniører innen alle 
ingeniør- og spesialfag i prosjektet, og 
prosjektet er modellert i BIM. 

Nye Hamar Kulturhus
15.500 m2 inneholder bl.a. konsert-/
teatersal, en rekke øvingssaler, 2 kino-
er, café og bibliotek. Norconsult har 
utført byggeteknisk og elektroteknisk 
rådgivning. Kulturhuset har spesiell 
geometri og dermed så kompliserte 
bærekonstruksjoner at vår avdeling for 
spesielle konstruksjoner ble engasjert. 
De IKT- og elektrotekniske installa-
sjonene er svært omfattende og ble 
prosjektert med hensyn på fleksible 
løsninger.

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Boliger
• Hoteller
• Kjøpesentra
• Kontorbygg
• Kulturbygg
• Sportsarenaer
• Sykehus og institusjonsbygg
• Undervisningsbygg

SAMFERDSEL

Martin Linge Topside 
Oppdraget var en tredje parts 
verifikasjon av Aker Solution sitt 
konsept for utvikling av topside på 
Martin Linge plattformen. Hovedfokus 
var på vektestimering og Norconsult 
sine estimater ved hjelp av Norwest 
Metoden viste at vekten og dermed 
kostnader kunne reduseres.

Fogelberg, Frigg Gamma Delta 
og Butch
Som en leverandør av ingeniørtjen-
ester har Norconsult gjort flere veri-
fikasjoner av kostnadsberegninger og 
av tekniske konsepter som er utviklet 
av andre. Blant annet har Norconsult 
hatt flere oppdrag for Centrica som er 
operatør for flere utbyggings-
prosjekter som er under utvikling i 
Nordsjøen.

Norconsult har blant annet verifisert 
kostnadsoverslag foretatt av andre 
for Fogelberg –anlegget og på Delta 
Gamma Frigg. I tillegg til verifisering 
av kostnadsoverslagene har Norcon-
sult vært ansvarlig for teknisk kon-
troll av mulige Tieback løsninger for 
oljereservoaret Butch.

OLJE & GASS

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Gassdistribusjon
• Klimagasshåndtering
• Lagringsanlegg
• Naturgass og LNG
• Offshore konstruksjoner
• Offshore kraftanlegg
• Olje og gass prosessering
• Rørledninger
• Terminaler og landanlegg

Foto: Dark Arkitekter
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Norconsult hadde i 2013 oppdrag 
innen alle industrityper. Vi har hatt 
løpende oppdrag innen gruvedrift, 
smelteverk og aluminiumverk hos 
store  virksomheter som Sydvaranger 
Gruve, Elkem, TIZIR (Tyssedal), Wacker, 
Finnfjord og Hydro. I  tillegg jobber vi 
med annen prosess- og produksjon-
sindustri. Noen eksempler på gjen-
nomførte prosjekter er:

Nr 1 trykk, Biri
For Industribygg AS har Norconsult 
deltatt ved prosjektering og oppfølging 
av nytt trykkeribygg med papirlager, 
pressehall og pakkeri for Nr 1 trykk. 
Samlet areal utgjør 5.600 m2. Bygget 
har omfattende tekniske anlegg for 
luftbehandling, fuktkontroll og kjøling.
Norconsult har bistått med rådgiving 
innen brannteknikk, VVS og elektrofag.

Takeda Nycomed Asker
Norconsult har bistått ved energi-
kartlegging og forslag til energi-
sparende tiltak ved driften av Takeda 
Nycomeds legemiddelfabrikk i Asker. 
Fabrikken har et årlig energiforbruk på 
ca 16 GWh. Totalt ble det identifisert 
rundt 40 tiltak. Det er estimert at gjen-
nomføring av de foreslåtte tiltakene 
vil gjøre at Takeda Nycomed fabrikken 
kan eliminere behovet for oljefyring. 

Takeda Nycomed har iverksatt ni av 
tiltakene i løpet av 2013, og det er satt 
opp en prioriteringsliste for ytterligere 
20 av tiltakene.

Norsk Spesialolje AS
På Rønningen i Bamble har Norsk 
Spesialolje etablert nytt tanklager 
og behandlingsanlegg for oljeforu-
rensede avfalls- og restprodukter. 
Restproduktene gjennomgår en 
forbehandling før re-raffinering til 
smøreoljer. Tanklageret er etablert 
inne på Ineos sin industripark med 
tilknytning til parkens hjelpesyste-
mer. Norconsult har vært engasjert 
i forprosjekt og detaljprosjekter-
ing av tomteopparbeidelse samt 
bygg- og mekaniske entrepriseun-
derlag. Videre har Norconsult utført 
myndighetssøknader/-oppfølging, 
teknisk oppfølging av samtlige entre-
priser og byggeledelse av grunn- og 
byggentrepriser. 

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Aluminiumsverk
• Avfallsbehandlingsanlegg
• Farmasøytisk industri
• Næringsmiddelindustri
• Gruveindustri
• Petrokjemisk industri
• Sementindustri
• Skipsverft
• Smelteverk
• Solar industri
• Treforedlingsindustri

Luftsonekart for 
Drammen kommune 
Norconsult har utarbeidet luftsonekart 
for Drammen kommune i henhold 
til Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 
Kartet brukes ved arealplanlegging, og 
er et nødvendig verktøy ved etabler-
ing av sykehus, barnehager og andre 
reguleringsformål som er spesielt 
følsomt for luftforurensning.

For Drammen kommune har Norcon-
sult modellert utslipp og spredning av 
luftforurensning fra vegnettet, utslipp 
fra tunnelmunninger samt utslipp fra 
energisentraler og industri. Beregn-
ingsresultatene er presentert på kart 
og som kartlagt i SOSI-format, til bruk 
ved utarbeidelse av temakart. Dram-
men kommune er en av de første 
kommunene i Norge som har utar-
beidet luftsonekart etter T-1520.

Midgardsormen
Vann- og avløpsetaten i Oslo kom-
mune arbeider med et av tidenes 
største VA-prosjekter i Norge; Mid-
gardsormen. Norconsult har utført 
forstudie, forprosjekt og detaljprosjek-
tering med miljørådgivning i alle faser.
Innen ytre miljø har Norconsult utført 

arbeidsoppgaver relatert til både 
prosjektering og anbudsutarbeidelse 
av tunnel- og ledningsanlegg fra 
Bjørvika og Grünerløkka til Bekkelaget 
Renseanlegg. Arbeidet har omfattet 
flere entrepriser. Oppdraget har 
inkludert utarbeidelse av tiltaksplaner 
for forurenset grunn, miljøoppfølging-
splaner, prosjektering av fisketrapp, 
miljørisikoanalyser, mudringstillatelser, 
myndighetskontakt og anleggsopp-
følging.

Jernbanetomta Lillestrøm
Planlagt utbygging av Jernbanetomta 
på Lillestrøm i Skedsmo kommune 
detaljreguleres. Planområdet ligger i 
umiddelbar nærhet til Lillestrøm jern-
banestasjon, som er blant de største 
knutepunktene for kollektivtrafikk i 
østlandsområdet og avgrenses ellers 
av veisystemer. Fremtidige planer 
omfatter både hotellvirksomhet, 
kontorer og boliger. Norconsult har 
gjennomført støykartlegging, samt 
trafikk- og ROS-analyse for fremtidig 
bebyggelse. Den sentrale beliggen-
heten med hensyn på både veg og 
bane gir støyinnfall fra flere sider, noe 
som forutsetter at det er lagt stor vekt 
på å finne planløsninger som ivare-
tar stille side utenfor støyfølsomme 
rom og skjermet uteplass i henhold til 
grenseverdier fra Miljøverndeparte-
mentets støyretningslinje.

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Akustikk/støy
• Akutt forurensning
• Avfall og avfallshåndtering
• Forurensning av vann, grunn 
   og sedimenter
• Miljøoppfølging og miljørådgivning
   i prosjekter
• Hydrogeologi
• Klimatilpasning og klimaendringer
• Luftforurensning og lukt
• Miljøkartlegging og miljøsanering 
   av bygninger

MILJØ INDUSTRIVANN OG AVLØP

Ny DN600 mm vannledning i 
Kristen Flagstadsvei
Norconsult har hatt prosjektledelse, 
detaljprosjektering, beskrivelse, 
byggeledelse og SHA-ansvar for ny 
DN600 mm vannledning i Kristen 
Flagstadsvei (Vågsbygd i Kristiansand 
kommune). Arbeidet omfatter pros-
jektering av ny ledningstrase, med 
grensesnitt mot eksisterende kabler, 
ledninger og fjernvarme. Det er også 
gjort vurderinger for opprettholdelse 
av trafikk på viktig kollektivakse for 
rutebusser i Kristen Flagstadsvei, i hele 
anleggsfasen.

Detaljprosjekt for 
Teglverksdammen
Norconsult har prosjekteringsledelse 
og alle fag bortsett fra landskaps-
arkitekt og spesialarbeider knyttet 
til naturbasert rensing/vannplanter. 
Totalkostnadene for hele prosjektet 
er beregnet til ca. 90 millioner kroner. 
Arbeidene omfatter detaljprosjekter-
ing og oppfølging i byggeperioden for 
Teglverksdammen. Byggearbeidene 
starter i mai 2014 og pågår til høsten 
2015. Teglverksdammen blir Oslo’s 
hittil største naturbaserte rensedam 
for overvann og skal kunne håndtere 
inntil 700 l/s uttatt fra Hovinbekken 
som i dag ligger lukket i kulvert. 

Ensjøprosjektet 
- Tiedemannsparken
Norconsult har prosjekteringsledelse 
og alle fag bortsett fra landskap-
sarkitekt arbeider for gater, parker, 
all teknisk infrastruktur og åpning av 
Hovinbekken gjennom Ensjø. Trans-
formasjonen av området som tidligere 
var kjent som «bilby» i Oslo er i full 
gang til boligby med tilhørende for-
retning/kontor, parkområder og frem-
tidsrettede overvannsløsninger.
I løpet av 2013 ble Tiedemannspar-
ken ferdigstilt bygget med tilhørende 
åpning av en liten del av en gjenåpnet 
Hovinbekk.

Eidsberg kommune 
– Store nyanleggelser
På Hærland i Eidsberg kommune 
utvider Nortura AS sitt anlegg. Kom-
munen forventer også en fremtidig 
befolkningsvekst, nyetablering av 
annen industri og vekst i næringslivet. 
I samarbeid med Eidsberg kommune 
og nabokommuner har Norconsult 
derfor på vannsiden kommet fram til 
løsningen “Storsystemet” som knytter 
regionen sammen med gjensidig van-
nforsyning. Norconsult prosjekterer 
utvidelse av vann og avløpsanleggene, 
dvs vannkilde, vannbehandlingsan-
legg, transportanlegg, høydebasseng 
og avløpsrenseanlegg. Avløpssystem-
ene tilrettelegges for overføring av 
avløpsvann fra Skjønhaug renseanlegg 
i Trøgstad til Mysen renseanlegg.

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Avløp
• Overvannshåndtering
• Vannforsyning
• Vannressursforvaltning
• Koordinert teknisk infrastruktur
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Steinkjer
Kongens gate 27, 
7713 Steinkjer
Tel. +47 74 13 41 80

Stjørdal
Kjøpmannsgata 12, 
7500 Stjørdal
Tel. +47 48 32 40 10

Tromsø
Pb. 228, 9253 Tromsø
Sjøgata 39, 
9008 Tromsø
Tel. +47 77 66 70 80

Trondheim 
Ingvald Ystgaards vei 3A, 
7047 Trondheim
Tel. +47 73 20 46 00

Tønsberg
Stensarmen 4, 
3112 Tønsberg
Tel. +47 67 57 10 00

Ulsteinvik
Vikemyra 1, 
6065 Ulsteinvik
Tel: +47 922 89 447

Vadsø
Pb. 50, 9811 Vadsø
Tollbugata 7, 
9800 Vadsø
Tel. +47 78 59 80 05

Verdal
Neptunvegen 6, 
7650 Verdal
Tel: +47 91 34 17 93

Ålesund
Retirovegen 4, 
6019 Ålesund
Tel. +47 70 17 05 00

Årdal
Pb. 149, 
6881 Årdalstangen
Meierigt 2, 
6885 Årdalstangen
Tel. +47 67 57 10 00

Datterselskap i Norge

Technogarden Engineering 
Resources AS
Kjørboveien 29
1337 Sandvika
Tel. 67 57 10 00

Norconsult 
Informasjonssystemer AS
Kjørboveien 29 
1337 Sandvika
Tel. 67 57 15 00

Norconsult LNg AS
Postboks 626, 
1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, 
1338 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00 

Datterselskap i Sverige

Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11, 
Box 8774, 
402 76 GÖTEBORG
Tel. +46 31 50 70 00

Norconsult Fältgeoteknik AB
Theres Svenssons gata 11,
Box 8774, 
402 76 GÖTEBORG
Tel. +46 31 50 70 00, 

Technogarden Engineering 
Resources AB
Theres Svenssons gata 11, 
402 76 GÖTEBORG
Tel. +46 735 14 10 00

Norconsult Astando AB
Hantverkargatan 5K, 
112 21 STOCKHOLM
Tel. 0506-131 00

Datterselskap i Danmark

Norconsult Danmark A/S
Herlev Bygade 14, 
2730 HERLEV
Tel. +45 44 88 20 00

Wessberg A/S
Herlev Bygade 14, 
2730 HERLEV
Tel. +45 44 88 20 00

Datterselskap utenfor 
Norden

cHILE
Norconsult Andina S.A.
Avenida Apoquindo 4700,
piso 9, Las Condes, 
SANTIAGO DE CHILE
Tel +56 2 2306 3800

LAOS  PDR
Norconsult (Laos) co. Ltd.
P.O. Box 9148, 
Luang Prabang Road,
VIENTIANE
Tel. +856 21 219 494, 
Fax +856 21 219 495

MOZAMBIQUE
Norconsult Mozambique Lda.
Caixa Postal 2722, 
Av. Armando Tivane 1853,
MAPUTO
Tel. +258 21 48 50 58, 
Fax +258 21 48 50 57

SAL consultoria em 
Desenvolvimento Social, 
Lda
Av. Armando Tivane 1853
Caixa Postal 978, 
Sommerschield, MAPUTO
Tel. +258 21 48 50 58 / 9, 
Fax +258 21 48 50 57

PERU
Norconsult Perú S.A.c.
Av. Juan de Arona No 151 
of.304 San Isidro, LIMA
Tel: +51 1 422 2223

PHILIPPINES
Norconsult Management 
Services (Phils), Inc.
Unit 506, East Tower, PSE 
Center, Exchange Road, 
Ortigas Center, Pasig City,
1605 METRO MANILA
Tel. +63 2 635 3819, 
Fax +63 2 635 3820

SOUTH AFRIcA
Norconsult Africa (Pty) Ltd
The Business Centre, First 
Floor, Office Suites 60,
377 Rivonia Boulevard, 
Rivonia, 
2128 JOHANNESBURG
Tel: +27 11 275 0502  
Fax: +27 11 275 0275

Norconsult Iyanda (Pty) Ltd
Block A4, Clearview Office, 
Park, 77 Wilhelmina Drive, 
Allensnek, Roodepoort, 
Gauteng Suite 50, Postnet X1, 
Florida Hills, 1716
Tel. +27 11 675 0303

THAILAND
Norciv Engineering co Ltd.
121/91 RS Tower, 32th floor,
Ratchadaphisak Road, 
Din Daeng,
BANGKOK 10400
Tel. +662 642 2450-2, 
Fax +662 248 6821

SARAWAK, MALAYSIA
NorPower Sdn Bhd
2nd Floor, Lot 7702, 
Jalan Pending,
93450 KUCHING
Tel: +60 8233 1600, 
Fax: +60 8234 9600

Kontorer i Norge

Norconsult AS hovedkontor
Postboks 626, 1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, 
1338 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00, 
Fax +47 67 54 45 76
firmapost@norconsult.no
www.norconsult.no

Alta
Postboks 1010, 9503 Alta
Løkkeveien 4a, 
9510 Alta
Tlf. +47 78 45 70 70

Askim
Trøgstadveien 4B, 
1807 Askim
Tel. +47 69 00 17 80

Bergen
P.b.1199 - Sentrum, 
5811 Bergen 
Valkendorfsgate 6, 
5012 Bergen
Tel. +47 55 37 55 00

Bodø
P.b 234, 8001 Bodø 
Konrad Klausens vei 8, 
8003 Bodø
Tel. +47 75 40 45 00

Eidfjord 
P.b. 85, 5786 Eidfjord
Lægreidsvegen 2, 
5783 Eidfjord
Tel. +47 53 64 70 88

Fauske
Storgata 39, 
8200 Fauske
Tel. +47 75 64 46 30 / 
+47 95 93 75 49

Fredrikstad
Dikeveien 34, 
1661 Rolvsøy
Tel. +47 69 00 30 00

Førde
P.b. 514, 6803 Førde 
Firdavegen 6, 
6800 Førde
Tel. +47 57 82 94 40

gjøvik
Merkantilveien 2, 
2815 Gjøvik
Tel. +47 61 13 03 30

Hamar
P.b. 433, 2303 Hamar 
Torggata 22, 
2317 Hamar
Tel. +47 62 02 52 00

Hammerfest
Brenneriveien 30, 
9600 Hammerfest
Tel. +47 78 60 85 00

Harstad
Skoleveien 1, 
9407 Harstad 
Tel. +47 77 00 11 33

Haugesund
Pb. 458, 5501 Haugesund
Smedasundet 66, 
5528 Haugesund
Tel. +47 52 86 51 00

Horten
Pb. 110, 3191 Horten
Apotekergata 14, 
3187 Horten
Tel. +47 33 02 04 10

Hønefoss
Pb. 258, 3502 Hønefoss
Fossveien 7/9, 
3510 Hønefoss
Tel. +47 32 10 99 60

Kirkenes
Storgata 5, 
9900 Kirkenes
Tel. +47 78 59 80 00

Kjøllefjord
Pb. 128, 9790 Kjøllefjord
Fiksekaia, 
9790 Kjøllefjord
Tel. +47 78 59 80 00

Kløfta
Aspertunet 1A , 
2040 Kløfta
Tel +47 93 46 77 77 

Kongsberg (Technogarden)
Tiedemannsgt. 4, 
3616 Kongsberg
Tel. +47 48 89 93 36

Kristiansand
Henrik Wergelandsgate 21, 
4612 Kristiansand
Tel. +47 38 60 34 60

Kristiansund
Pb. 2195 Futura, 
6502 Kristiansund
Industriveien 17, 
6517 Kristiansund
Tel. +47 71 58 88 88

Lakselv
Pb. 279, 9711 Lakselv
Kirkeveien 5, 
9700 Lakselv
Tel. +47 78 46 08 88

Larvik
Pb. 35 - Fritzøe Brygge, 
3285 Larvik
Nedre Fritzøegate 2, 
3264 Larvik
Tel. +47 33 14 14 00

Levanger
Okkenhaugvegen 4, 
7600 Levanger
Tel. +47 74 08 55 80

Lillehammer
Elvegata 19, 
2609 Lillehammer
Tel. +47 61 22 79 00

Lillestrøm
Parkalleen 10, 
2000 Lillestrøm
Tel. +47 67 57 10 00 

Mandal
Pb. 216, 4503 Mandal
Store Elvegate 35, 
4514 Mandal
Tel. +47 41 57 80 00

Mo i Rana
Pb. 237, 8601 Mo i Rana
Halvor Heyerdahlsv. 4, 
8626 Mo i Rana
Tel. +47 75 12 93 80

Molde
Gotfred Lies plass 2, 
6413 Molde
Tel. +47 71 24 04 60

Mosjøen
Strandgata 24, 
8656 Mosjøen
Tel. +47 75 41 11 00  

Namsos
Søren R Thornæs veg 7, 
7800 Namsos
Tel. +47 74 21 90 50

Narvik
Teknologiveien 10, 
8517 Narvik,
Tel. +47 76 96 78 60

Odda 
Eitrheim, 
5750 Odda 
Tel. +47 53 64 70 88

Porsgrunn
Porselensvegen 20, 
3920 Porsgrunn
Tel. +47 35 96 07 22

Ski
Åsveien 3, 
1400 Ski
Tel. +47 67 57 10 00

Skien (Technogarden)
Uniongata 18, 
3732 SKIEN
Tel. +47 48 89 93 35 

Sogndal
Dalavegen 25, 
6856 Sogndal
Tel. +47 57 62 79 00

Stavanger
P.b. 130, 4065 Stavanger
Jåttåvågveien 18, 
4020 Stavanger
Tel. +47 51 90 53 00

Kontorer 
adresser
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