%001 relle 07 åp tetisapO :åsgo ednevlieps å tnfi råg eD

Årsrapport 2010

1

%001 relle 07 åp tetisapO :åsgo

2

dnevlieps å tnfi råg eD

Foto: Atle Kårstad

Innhold

4
7
11
12
16
20
23
27
30
32
34
36
38
40
42
44
46
49
51
52
54

Adm. direktørs rapport
Utdrag av styrets beretning
Et tilbakeblikk på 2010
- Norconsult - et konsern med bredt nedslagsfelt
- Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling
- Teknologi og innovasjon
- Internasjonale satsingsområder
Markedsområder og prosjekter i 2010
- Bygg og eiendom
- Energi
- Industri
- Miljø
- Olje og gass
- Plan
- Samferdsel
- Sikkerhet
- Vann og avløp
Årsregnskap 2010
- Resultatregnskap
- Balanse
Adresser

3

Adm. direktørs rapport

Norconsult - din lokale rådgiver
med hele organisasjonens kompetanse
og erfaring i ryggen
Gjennom mer enn 80-års erfaring har Norconsult-konsernet
bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både
nasjonalt og internasjonalt. Norconsult framstår i dag som landets
mest komplette og etterspurte rådgivermiljø rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering.

Vår virksomhet er primært basert på verdiskapning gjennom prosjekter. Årlig gjennomfører selskapet ca. 7500
små og store prosjekter som hver for seg er en egen forretningsvirksomhet. Innledningsvis må vår prosjektorganisasjon evne å sikre at vi og kunden har sammenfallende
forståelse av målsetting, utfordringer, framdrift og leveranser. Utfordringen deretter består i å sikre at vi har relevant
kompetanse og kapasitet tilgjengelig for å gjennomføre
prosjektet som avtalt. God kompetanse på oppdragsstyring
og god kommunikasjon underveis med vår oppdragsgiver
er i tillegg viktige stikkord for å lykkes. Det er i våre
prosjekter vi viser våre prestasjoner, og det er gjennom
de dyktigste medarbeiderne vi blir bedre enn våre konkurrenter og foretrukket av våre kunder. Våre oppdragsgivere
er nesten uten unntak profesjonelle og krevende kunder,
som vet å stille krav og har klare forventninger til oss. Det
skjerper oss og resulterer i nødvendige forbedringer og
sunn utvikling av Norconsult. Vi takker våre mange kunder
og samarbeidspartnere for god kontakt og fruktbar dialog
i 2010, og for mange hyggelige tilbakemeldinger som
bekrefter at vi har vært til nytte.

Lønnsom vekst
Gjennom de siste årene har vi lagt ned betydelige ressurser i kompetanseutvikling på bred front, og det er et
tankekors at denne, vår viktigste kapital, ikke kan leses i
balansen.
En forutsetning for å skape gode resultater er dog vår
egen produktivitet og effektivitet. Det er derfor gledelig å
konstatere at 2010 ble nok et rekordår for Norconsult-

4

konsernet - en omsetning på 2234 mill, som representerer
en omsetningsvekst på ca. 220 mill sammenlignet med
året før og et driftsresultat før skatt på vel 10%.
Det er med tilfredshet vi konstaterer at veksten ikke har
svekket selskapets inntjeningsevne og soliditet. Gode
resultater gir motivasjon, og økonomisk handlefrihet er
avgjørende for å ha muskler til å videreutvikle selskapet
i et marked som stadig er i endring.
Gjennom organisk vekst, etablering av ny virksomhet og
oppkjøp har Norconsult i 2010 målbevisst fortsatt å utvide
sitt tjenestespekter og sin kapasitet ytterligere, både ved
hovedkontoret og ved en rekke av våre eksisterende
øvrige kontorer. I tillegg har vi hatt drahjelp av et godt
marked, men vår vekst har sin klare forankring i vårt
ønske om kompetansebygging, både i bredde og dybde.
Det er gledelig også å konstatere at våre største datterselskaper, Technogarden innen konsulentutleie og
rekruttering og Norconsult Informasjonssystemer med
sine anerkjente IT-løsninger for byggebransjen, bidrar
vesentlig til konsernets suksess.				
				

Styrket markedsinngrep - økt konkurransekraft
Selskapet fikk gjennom året tilgang på mange nye medarbeidere, en betydelig ressurs som tilfører selskapet
verdifull kompetanse og nye markedsmuligheter. Ved
inngangen til 2011 talte Norconsult-konsernet ca 1750
medarbeidere. Vårt mål er å videreutvikle et ansatteid,
interdisiplint selskap som kan konkurrere på linje med de
store internasjonale aktørene. Vekst er en viktig forutset-

ning for å styrke vår konkurransekraft og opprettholde vår
ledende posisjon. Som en konsekvens av dette overtok
vi her hjemme firmaene Techno Consult Møre AS, TekØk
Data AS, Vest l andskap AS, Hardanger Consult AS og Pro
Teknologi AS.
Selskapet har hatt en betydelig vekst de seneste årene, og
det jobbes samtidig målbevisst med å fordøye og konsolidere oppkjøpte selskaper, få fram synergier og sørge for at
de blir en integrert del av Norconsult-konsernet.

fornybar energi i Sør-Amerika, sørlige Afrika og Sør-øst
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 klimagassutslippene stadig
øker, er det motiverende og i tråd med vårt samfunnsansvar og ønske om bærekraftig utvikling at vi som
selskap arbeider tungt innen fornybar energi, og dermed
aktivt mot klimagasser.

Internasjonal framgang for Norconsult
Utenfor Norge er også konsernet i fremgang. I Sverige
har våre 8 lokalkontor en omsetning på 270 mill i 2010,
en økning på over 30% sammenlignet 2009. Det er en
klar forutsetning om videre vekst i Sverige ved å bli mer
tverrfaglig og få et bredere geografisk og markedsmessig
nedslagsfelt forøvrig.
Et klart mål fremover er å bli en betydelig aktør på det
svenske energimarkedet.
I Danmark fikk vi i 2010 på plass et nytt kontor i Kalundborg og vi er nå godt posisjonert mot miljøprosjekter og
den farmasøytiske industri i landet. Vår strategi er fortsatt
vekst og fremtidig utvikling i det danske markedet.
Internasjonalt for øvrig har Norconsult opp gjennom årene
hatt oppdrag i mer enn 150 land. De senere årene har
vi gjennomført en rekke tiltak og står nå godt rustet til å
konkurrere på det internasjonale markedet. Vår fokus på

Desentralisert organisasjon - samme merkevare
Norconsult er en flat og desentralisert organisasjon der
lokal kunnskap om kunden og prosjektet er en nøkkelfaktor for suksess. Som landets største rådgivermiljø
må vi imidlertid tilby våre kunder noe mer når det gjelder
tilgang på ressurser, fagkompetanse og erfaring. Det å
dele kunnskap og samarbeide effektivt på tvers av faglige,
organisatoriske og geografiske skillelinjer i en spredt
organisasjon, vil fortsatt være helt avgjørende for vår
konkurransekraft framover. Vi har gjennom året lagt ned
betydelige ressurser i vårt intranett, videreutviklet våre
faglige nettverk, forbedret vår IT-infrastruktur og ikke minst
gjennomført en betydelig satsing på å profesjonalisere
oss innenfor området styring av våre oppdrag. Vi arbeider
således hele tiden aktivt for å strømlinjeforme virksomheten for å bli mer effektiv i vår oppdragsgjennomføring
og ruster oss til å møte enda tøffere konkurranse framover.
Norconsult tilbyr rådgivning innen en rekke fagområder,
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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 samarbeidspartnere og kunder
har samme varige inntrykk av Norconsult, uansett hvor i
landet og verden de befinner seg.

læring av egne innovasjonsprosessledere som skal bidra
som fasilitatorer i kreative prosjektfaser. Som selskap må
vi hele tiden være nysgjerrig for å bedre vår prosjektgjennomføring - ikke bare gjøre tingene riktig, men også
sørge for at vi gjør de riktige tingene.

Veien videre
Samfunnsansvar
Norconsult ønsker å ta samfunnsansvar og har klare
holdninger til sin rådgivningsvirksomhet. Vi er blant annet
opptatt av at vi i vår rådgivning og valg av løsninger også
ivaretar samfunnets sårbarhet. Vi har gjennom flere år
bygget opp betydelig kompetanse innenfor dette feltet og
ser en økende etterspørsel etter våre tjenester innenfor
risiko og beredskap. Dette krever en helhetsforståelse og
aktivt samspill mellom kunde og rådgiver, noe vi tilstreber i
ethvert oppdrag - uansett størrelse.
Kulturen i Norconsult er solid forankret 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 i
samfunnet for øvrig. Norconsult har klare etiske retningslinjer for vår virksomhet for å sikre at alle enkeltpersoner
som handler på vegne av Norconsult, opptrer etisk forsvarlig
og i tråd med de standarder selskapet har fastlagt.

Teknologiskifte og miljøriktig bygging
Bygg- og anleggsbransjen gjennomgår spennende
endringer. Nye kontraktsmodeller, teknologiutvikling og
BIM skaper muligheter også i form av et tettere og mer
forpliktende samarbeidsmønster mellom de ulike aktørene
i et byggeprosjekt. Bransjen er videre opptatt av mindre
miljøbelastninger og energieffektive oppvarmingsløsninger for bygg for å nevne noen andre fokusområder.
Som største aktør i vår bransje er det naturlig at vi er en
av driverne i dette utviklingsarbeidet. Dette gir mening i
dobbel forstand - å ta ansvar for den videre utvikling av
byggenæringen og samtidig skaffe seg konkurransefortrinn
med å være tidlig ute med å implementere ny teknologi,
skaffe seg erfaring og kunnskap for å møte behov i markedet. Vårt fokus på utvikling og innovasjon skaper nye
arenaer der tanker og ideer brytes i konstruktive møter
med våre oppdragsgivere. Selskapet satser aktivt på opp-
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Norconsult-konsernets soliditet, kompetanse, markedsposisjon og ordrereserve skaper en sunn plattform for
selskapet i tiden framover, og vi har klare ambisjoner om
fortsatt vekst i tiden som kommer.
På det norske markedet skal vi være størst og framstå
som et klart førstevalg innen vår bransje. Samtidig tar vi
mål av oss å være en fremtredende aktør internasjonalt
innenfor utvalgte markeder.
Aktivitetsnivået ved inngangen til 2011 er høyt. Innen
infrastruktur, energi og miljø er vi optimistiske også på
lengre sikt, det er oppgang innen bolig og næringsbygg og
det er summa summarum således god grunn til å se lyst
på aktivitetsnivået for 2011.
Vi har god tro på at de forbedringsprosesser som løpende
pågår i selskapet skal bære frukter, både for eiere, ansatte,
kunder og samarbeidspartnere. Vi vil fortsette å være en
bunnsolid kunnskapsbedrift med internasjonalt perspektiv,
eiet av de ansatte. Basert på vårt solide fundament og
brede nedslagsfelt har vi berettiget tro på å hevde oss
godt i konkurransen om nye spennende oppdrag i tiden
som kommer.

John Nyheim
Adm. direktør

Styrets beretning - utdrag
I 2010 økte Norconsult omsetningen og leverte en driftsmargin som
styret finner tilfredsstillende. Gjennom organisk vekst, etablering av ny
virksomhet og oppkjøp har Norconsult fortsatt å forsterke fotfestet både
ved hovedkontoret i Sandvika og gjennom lokale kontorer og øvrige
selskaper i Norge og Sverige. Internasjonalt har Norconsult hatt et
bredt aktivitetsnivå og har vært engasjert i prosjekter i 49 land i 2010.

Styringssystem
Norconsults styringssystem er et integrert system for
å ivareta krav, risikomomenter og målsettinger, som
tar utgangspunkt i kjernevirksomheten: planlegging og
gjennomføring av oppdrag av alle størrelser, med et
vidt spekter av faglig kompetanse og stor variasjon i
oppdragsgivere. Systemet tilfredsstiller alle krav i
forhold til relevant lovgivning og NS-EN ISO 9001.

Forskning og utvikling
Gjennom aktiv satsing på FoU skaper Norconsult
et viktig konkurransefortrinn ved å være tidlig ute
med å implementere ny kunnskap og teknologi i sine
rådgivningstjenester. Effektiv prosjektering og gode
løsninger krever både standardisering og kreativitet.
Gjennom innovasjonsprogrammet i Norconsult utvikles
metodikk som gjør innovativ tenking tilgjengelig i alle
prosjekter og for alle ansatte. Kreative teknikker har
allerede blitt brukt i flere prosjekter med gode resultater.

Samfunnsansvar og etikk
Norconsult tar sitt samfunnsansvar meget seriøst, og har
klare holdninger til sin rådgivningsvirksomhet. Selskapet
er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger også
vises omtanke for samfunnets sårbarhet.
Norconsult har gjennom flere år bygget opp betydelig
kompetanse innenfor dette feltet, og det er også en
økende etterspørsel etter selskapets tjenester her innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.

Bedriftskulturen er tuftet på god forretningsskikk, ærlighet
og respekt for andre mennesker. Norconsults suksess er
basert på et godt omdømme og tillit hos så vel kunder som
andre interessenter i omverdenen for øvrig, og blir hver
dag påvirket av den enkeltes adferd.
Norconsults etiske retningslinjer sikrer at alle enkeltpersoner som handler på vegne av Norconsult opptrer
etisk forsvarlig, innenfor gjeldende lover og regler og i
samsvar med de standarder Norconsult har fastsatt.
Selskapet vil framover ha høy fokus for å sikre at sine
internasjonale engasjementer drives i samsvar med
de etiske retningslinjene, og vil trekke seg ut av land
om de ser at forholdene ikke ligger til rette for å drive
forretningsvirksomhet i henhold til sine standarder.
Som en videreføring av arbeidet med de etiske
retningslinjene, arbeider Norconsult med å etablere
en egen policy som sammenfatter alle elementer som
inngår i samfunnsansvar i Norconsult (”Corporate Social
Responsibility” - CSR) samt å supplere sitt styringssystem
der det er behov. Gjennom dette arbeidet ønsker
Norconsult å synliggjøre at selskapet tar samfunnsansvar
alvorlig, både i egen virksomhet og på vegne av sine
oppdragsgivere.
Norconsult påvirker også mennesker, ytre miljø og
materielle verdier direkte gjennom sin direkte daglige
adferd. Medarbeidernes adferd, spesielt i arbeid utenfor
vanlig kontormiljø, kan påvirke både deres egen og andre
menneskers sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Slik risiko
søkes minimert gjennom gode rutiner og bevisste holdninger.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Norconsult har betydelig og varig påvirkning på
mennesker, ytre miljø og materielle verdier gjennom
de rådene de gir sine oppdragsgivere. Selskapet har
implementert krav til ivaretakelse av dette i sine rutiner for
gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til bl.a.
ivaretakelse av teknisk/faglig kvalitet, tid og økonomi.
Dette skal sørge for at Norconsult gir gode råd til sine
oppdragsgivere som ivaretar mennesker, ytre miljø og
materielle verdier på en tilfredsstillende måte.
Videre påvirker Norconsult det ytre miljøet direkte gjennom
sin virksomhet rettet mot ressursforbruk, forurensning
og avfall som følge av medarbeidernes aktivitet i
arbeidsforholdet. Denne påvirkningen er begrenset, men
likevel både ønskelig og fullt mulig å forbedre gjennom
konkrete tiltak.
For å få økt fokus på ivaretakelse av ytre miljø er det
utarbeidet en egen miljøpolicy og en handlingsplan for
forbedringer i selskapets direkte påvirkning på det ytre
miljø. Det arbeides også med forbedring av rutiner for
ivaretakelse av ytre miljø i planlegging, prosjektering,
anskaffelse og gjennomføring.
Norconsults energibehov på kontorene blir i det vesentlige
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.
I 2010 er det for øvrig gjennomført blant annet følgende
miljøtiltak:
•		Omfattende ENØK-tiltak (støttet av ENOVA) for å
redusere energiforbruket i kontorbygget ved hovedkontoret i Sandvika.
•		Gjennomføring av reisevaneundersøkelse, forbedring
av sykkelparkering og planlegging av utvidelse av
		garderobefasiliteter i Sandvika.
•		Utstrakt bruk av videomøter ved interne prosjektmøter
og møter med oppdragsgivere, for å redusere reisebehov og dermed CO2-utslipp.
•		Identifisering og gjennomføring av spesielle miljøtiltak
ved kontoret i Bodø og testing av sertifisering som
Miljøfyrtårn (pilot).
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For å sikre kontinuerlig videreutvikling av sitt systematiske
HMS-arbeid i oppdrag, har Norconsult etablert en egen
HMS-koordinatorgruppe bestående av representanter
fra alle divisjoner og kontorer i virksomheten. HMSkoordinatorgruppen er en aktiv pådriver for å fremme
ivaretakelse av HMS i Norconsults oppdrag.

Interne faktorer
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Norconsult
arbeider aktivt for å utvikle et stimulerende miljø i
selskapet som gir mulighet for personlig utvikling i de
ulike karriereretningene som tilbys. Norconsult har som
mål å trekke til seg de dyktigste fagfolkene innenfor
rådgiverfagene.
Styret anser Norconsults arbeidsmiljø som godt. Selskapets
arbeidsmiljøutvalg har i 2010 hatt 5 møter. Samarbeidet
med de ansattes organisasjoner anses som godt.
Sykefraværet i Norconsult AS utgjorde 3,1 % av total
arbeidstid mot 4,4 % for 2009. Kortidsfraværet utgjorde
1,9 %, mens langtidssykefraværet var på 1,2 %. Det
høye sykefraværet i 2009 skyldtes bl.a. fravær knyttet til
svineinfluensaen høsten 2009. Selskapet har legeordning
og helseforsikring for de ansatte.
Norconsult har en egen policy for internkontroll av
helse, miljø og sikkerhet og et system som tilfredsstiller
Internkontrollforskriften.
Det er registrert 11 ulykker i 2010 i Norge og 2 i utlandet.
Ulykkene resulterte ikke i alvorlige skader.
Likestilling og diskriminering Selskapet søker
å ivareta likestilling, like muligheter og rettigheter samt
å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og
livssyn.
Norconsult AS hadde pr. 31.12.2010 en kvinneandel
på 23,9 %. Kvinnelig andel ledere er på ca 11 %. Det
arbeides for å øke kvinneandelen både i de operative
enheter og på ledernivå i selskapet. Andelen kvinner i
morselskapets styre er 22 %.

Av valgte representanter til arbeidsmiljøutvalget er 4 av 6
kvinner. Det valgte hovedverneombudet er også kvinne.
Eierstyring og selskapsledelse Styret mener at
Norconsult følger god praksis for regnskapsførsel, styring
og kontroll. Styret spiller en uavhengig rolle i forhold til
ledelsen. Ingen av styremedlemmene har noen funksjon i
ledergruppen i Norconsult.

Framtidsutsikter
Norconsult-konsernets soliditet, kompetanse og markedsposisjon skaper en meget god basis for selskapet i tiden
framover. Markedsutsiktene vurderes positive i de fleste
markedssektorer selskapet opererer i.

Internasjonalt vil Norconsult i tråd med konsernets strategi
utvide engasjementet på de steder der konsernet kan utnytte sin unike kompetanse, er konkurransedyktige på pris
og har en kanal inn i markedet.
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 vurderinger av fremtidige forhold og at
utviklingen i markedet avhenger av konjunkturer og
generell økonomisk utvikling.

Norconsult har vært en aktiv aktør i den restrukturering
som pågår i bransjen i Norge. Selskapet vil fortsette å
delta i restruktureringen så vel i det norske som i det
nordiske markedet.

Styret i Norconsult Holding AS
Eksterne medlemmer:
Per Kristian Jacobsen, styreleder
Espen Ettre
Anne Karin Kvam

Aksjonærvalgte medlemmer:
Jens Kvarekvål
Per Kristian Nesse
Stein Olav Utmo

Ansattevalgte medlemmer:
Kristin Grenan
Stein Sverre Hovden
Harald Trosvik
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Bybanen i Bergen ble åpnet med prominente gjester og stor folkefest 22. juni 2010.
I løpet av de fire siste årene har Norconsult hatt ansvaret for byggeplanprosjekteringen
og oppfølging av byggearbeidene, som hovedkonsulent med flere tilknyttede underkonsulenter. Oppdraget er et av de største Norconsult har gjennomført noensinne.

Foto: Atle Kårstad
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TECHNOGARDEN er et konsulent- og rekrutteringsselskap som bidrar til å øke kundenes konkurranseevne
gjennom å tilby fleksibel og effektiv tilgang på ingeniørressurser via konsulentutleie. I tillegg er selskapet
spesialister på rekruttering til faste stillinger innen de
ulike ingeniørdisipliner, samt til prosjektadministrative
posisjoner.

Norconsult-gruppen består av flere virksomheter,
som hver og en har en ledende posisjon i sitt marked.
Kjernevirksomheten til Norconsult-gruppen er rådgivningsselskapet Norconsult. De respektive andre selskaper
bidrar til å bygge oppunder visjonen om at Norconsult
skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende
og målrettede rådgivningstjenester og løsninger - fra
idéutvikling og overordnede planer til prosjektering,
driftsstøtte og forvaltning.

Norconsult er klar over sin innflytelse på menneskene som
skal leve, bo og jobbe i de samfunn og miljø vi er med på
å forme. Derfor bruker vi vår tverrfaglige kompetanse aktivt
for å sikre at alle samfunnsmessige hensyn blir ivaretatt
ved vår rådgivning.

De største selskapene i Norconsult-gruppen er:
NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende
tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og
prosjektering. Selskapet har også betydelig internasjonal
virksomhet i utvalgte satsingsområder, spesifikt i Sør-Øst
Asia, Sør-Amerika og det sørlige Afrika.

I tillegg til å påvirke samfunnet via våre råd, er vi bevisst
vår rolle i forbindelse med drift av egen virksomhet.
Selskapet er en sentral aktør i de lokale og nasjonale
samfunn vi er representert i, da virksomheten har
konsekvenser som på ulike måter berører både miljø
og samfunn. Norconsult viser ansvarlighet ved å ta
vare på natur og miljø, og har fokus på å minimere
miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet.

NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER (NoIS)
er et av landets største programvarehus og utvikler og
leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging
og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Selskapets store
konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system
og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger.

Norconsult Holding AS

Norconsult AS

Norconsult Eiendom AS

100%

Norconsult International AS

Norconsult
Informasjonssystemer AS 100%
100%

NorCiv
Engineering Co Ltd.
24,5%
Thailand

Techno Consult AS

100%
100%

Norconsult Utvikling AS

Technogarden
Eng. Resources AS

Technogarden
Human Resources AS

Norconsult
Botswana (Pty) Ltd.

Norconsult
Mozambique Lda.

100%
100%

Norconsult
Africa (Pty) Ltd.

100%
100%

Norconsult AB
100%

100%

Norconsult
Fältgeoteknik AB

100%
100%

Norconsult
Danmark A/S

100%

Technogarden
Eng. Resources AB

100%

Norconsult
Andina SA

100%

Norconsult
Peru SAC

Lysenor AS
SCDS
Mozambique
Norconsult
Laos Co. Ltd.
Norconsult
Management
Services (Phils), Inc.
Philippines

95%

100%

40%
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Tusenvis av oppdrag i alle størrelser

Kvinneandel
2006
20,2

2007
20,2

2008
22,6

2009
23,0

%
2010
23,9

Årlig utfører Norconsult et stort antall oppdrag både i privat
virksomhet og i offentlig forvaltning i inn- og utland. Flere
av disse er store og langvarige oppdrag der tverrfaglig
laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige studier og forprosjekter der spisskompetanse
og rådgivererfaring er dominerende innsatsfaktorer.
Norconsults brede ressursbase sikrer nødvendig kapasitet
til å utføre de forskjellige oppdrag av varierende innhold og
størrelse.
Norconsult-gruppen hadde ved utgangen av 2010 ca.1750
medarbeidere, blant disse var ca. 1400 lokalisert i Norge
og ca. 350 i utlandet.

På stadig flere steder

Norconsult har vid geografisk tilstedeværelse og satser på
lokal tilstedeværelse med utvikling av lokale kompetansebaser som kan dra nytte av breddekunnskapen på tvers av
organisasjonen. Med flere oppkjøp av lokale bedrifter rundt
i Norge, er selskapet representert nær sagt “overalt” med
sine 36 lokalkontorer. Nye kontorer som ble etablert i 2010
var i Eidfjord, Odda, Kristiansund N og Ålesund.

år

Gjennomsnittsalder
2006
44,4

2007
43,2

2008
42,6

2009
42,7

2010
42,5

Utenfor Norge har selskapet betydelig lokal virksomhet
i Sverige med åtte lokalkontorer, tre lokalkontorer i
Danmark, samt faste etableringer i Afrika (Sør-Afrika,
Botswana og Mosambik), Asia (Filippinene, Laos og
Thailand) og Sør-Amerika (Chile). Samtidig hadde
selskapet også flere etablerte prosjektkontorer.
I tillegg til å utvide sin tilstedeværelse på flere geografiske
steder i løpet av 2010, etablerte selskapet seg på flere
digitale kommunikasjonsflater i løpet av året. Opprettelsen
av sine egne portaler på sosiale medier som Facebook,
LinkedIn og You Tube, gjør at selskapet har blitt mer
tilgjengelig og synligere for omverdenen. I tillegg ble
Norconsult Informasjonssystemer i løpet av 2010 godkjent
som distributør av mobile applikasjoner gjennom iTunes,
og påbegynte arbeidet med utvikling av sin første app, som
lanseres tidlig 2011.

Sykefravær inkl. barns sydom
2006
3,3

2007
3,7

2008
2,9

2009
4,4*

* Høyt sykefravær i 2009 skyldtes svineinfluensa
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%

2010
3,1

Med ansvar for en bærekraftig utvikling
Menneskene er fundamentet for vår virksomhet, og det er
summen av det arbeidet vi alle utfører, og de kunnskaper,
holdninger og verdier vi står for, som er selskapet.
Norconsults bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk,
ærlighet og respekt for andre mennesker, og vi forstår
samfunnskonsekvensene av vår virksomhet og tar hensyn
til dette i våre beslutninger.
Med dette som bakgrunn, prioriterte selskapet i 2010
arbeidet med å videreutvikle bevisstgjøringen rundt
selskapets samfunnsansvar og hva det betyr for den enkelte
medarbeider. Arbeidet med å etablere offisielle retningslinjer
for samfunnsansvar og trene selskapets medarbeidere i
disse er underveis.
I tillegg til fokus på å opptre samfunnsansvarlig i sin egen
virksomhet og i sin rådgivning, deltar Norconsult i flere
initiativ for å drive bransjens rolle og standarder videre til det
beste for samfunn og miljø.
Blant disse er:
NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL (NGBC)
Et sekstitall av landets ledende aktører i bygg og
eiendomsbransjen tok initiativet i 2010 til å etablere NGBC,
og Norconsult er en av de grunnleggende partnerne.
Organisasjonen skal jobbe for at norske bygg skal få høy
miljøstandard.

GLITNE Forskningsprosjektet GLITNE med Snøhetta,
Bellona og Sintef i førersetet, og Norconsult Informasjonssystemer som IT-partner, gir byggenæringen mulighet til
å gjøre noe med sine miljøutfordringer før et nytt lovverk
tvinger frem endringer. Det brukerstyrte forskningsprosjektet
foreslår bl.a. å innføre et «pant»-basert miljøfond som
«stimuleringstiltak» for å få byggenæringen til å bygge mer
miljøvennlig.
RENERGI-PROGRAMMET I arbeidet med å oppnå
sine ambisiøse klimamål ønsker Norges forskningsråd,
gjennom RENERGI-programmet, å dele ut 300 millioner
kroner til 49 forskningsprosjekter innen miljøvennlig energi.
Forskningsrådet besluttet i 2010 å gi støtte til Norconsults
prosjekt ”50 % redusert energiforbruk fra fremtidens
sykehus”.
INTPOW I 2009 var Norconsult med på å grunnlegge
INTPOW (Norwegian Renewable Energy Partners). I tillegg
sitter en representant for Norconsult i styret. INTPOW er
en vital møteplass og nettverk for norske og utenlandske
bedrifter med virksomhet knyttet til fornybar energi. Mange
globale og lokale utfordringer må løses for å kunne tilby
verden ren energi og dermed sikre en bærekraftig utvikling.
Norconsult tar sitt samfunnsansvar og fortsetter å fokusere
på å bygge kompetanse og kunnskap innen fornybar energi
i årene som kommer.

Oppsummering året 2010:
• Norconsult-gruppen hadde 36 kontorer i Norge og 18 kontorer i utlandet.
• Norconsult overtok virksomhetene i: Techno Consult Møre AS, TekØk Data AS, Vest landskap AS,
Hardanger Consult AS og Pro Teknologi AS.
• Omsetningen økte med 11% fra NOK 2012,8 mill. i 2009 til 2233,7 mill. i 2010.
• Driftsresultat på NOK 224,8 mill. i 2010 mot 206,0 mill. i 2009.
• Utenlandsomsetningen utgjorde 24% av totalomsetningen.
• Norconsult hadde 7500 prosjekter i 49 land.
• Antall ansatte økte fra 1700 i 2009 til 1750 i 2010.
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Kompetanseutvikling
og kunnskapsdeling
– et must i dagens kunnskapssamfunn

Kompetanseutvikling, kunnskapsdeling og
tilrettelegging for samhandling er avgjørende
suksessfaktorer i dagens kunnskapssamfunn.
Norconsult er en tverrfaglig kunnskapsbedrift.
Det betyr at vi kontinuerlig må fokusere på nye
arenaer, verktøy og tiltak som stimulerer utvikling av både den individuelle og vår felles
kunnskap.

16

Norge har utviklet seg til å bli et kunnskapssamfunn. For
Norconsult betyr dette at vi stadig ser på hvordan vi bedre
kan utnytte våre egne erfaringer og justere oss i henhold
til ytre påvirkninger. I dette arbeidet er det essensielt å
dele vår faglige kunnskap og vår forretningsmessige
kompetanse.
Med stor faglig bredde spredt over store geografiske
områder og med mange forskjellige kontaktflater, har
Norconsult særlig fokus på å legge ting til rette for optimal
samhandling – enten det er internt eller eksternt. Å få til
en sømløs integrasjon på tvers av kunnskap og rolle er en
forutsetning for å lykkes i dagens kunnskapssamfunn.

FAGLIGE NETTVERK Norconsult har 15 aktive
fagnettverk ved utgangen av 2010. Disse jobber på tvers
av organisasjonsstrukturen. Hvert fagområde har sin
fagkoordinator. Vedkommende har som ansvar å jobbe
aktivt for å legge til rette for kontinuerlig oppdatering og
forbedring av kompetansen innen sitt fagområde. Dette
inkluderer oppsyn med nye lover og regler som påvirker
faget og dermed våre kunder. I tillegg skal de sikre
faglig enhetlig kvalitet i alle våre oppdrag uavhengig av
geografisk lokalisering. Interne fagportaler er etablert og
fagsamlinger skjer jevnlig for å holde nettverket i gang til
tross for store geografiske avstander.

Å skape en kultur for å dele
Kompetanseutvikling satt i system
Faglig og personlig utvikling av medarbeiderne er en viktig
suksessfaktor i vår bransje. Selskapet har fokusert videre
i 2010 på prioriterte områder innen kompetanseutvikling,
spesielt gjennom skolering av mellomledere i et eget lederutviklingsprogram, et egenutviklet kurs i oppdragsledelse
samt oppretting av ennå flere fagnettverk med
nettverksmøter og egne fagportaler.
NORCONSULT-SKOLEN I løpet av 2010 jobbet
Norconsult videre med etableringen av Norconsult-skolen.
Skolen er en læringsarena og et forum hvor vi øker
bevisstheten om selskapets etiske leveregler rettet mot
miljøet, våre underleverandører, eller forretningsdrift i
andre kulturer enn de nordiske.
Programmene som medarbeidere trenes i, og som
etterhvert skal inngå som endel av skolen, inneholder
så vel fagkurs som lederkurs. Deler av programmet
er obligatoriske for å kunne fylle kravene til noen av
selskapets roller. Skolen vil først lanseres i Norge, og
deltakere på kursene vil være medarbeidere fra ulike deler
av landet og fra ulike fagområder. Et formål er å kunne
skape nettverk internt i organisasjonen samtidig som
tverrfaglig samarbeid fremmes.

Kompetanseutvikling 		
• Totalt antall sertifiserte oppdragsledere		
• Totalt antall sertifiserte tverrfaglige senior		
oppdragsledere - Norge
• Totalt antall sertifiserte tverrfaglige senior		
oppdragsledere - Internasjonalt
• Totalt Investert i kompetanseutvikling (MNOK)
• Investert i kompetanseutvikling pr. medarbeider (NOK)

Kunnskapsdeling avhenger i bunn og grunn av individets
lyst, evne og mulighet til å dele. Derfor er det avgjørende
å bygge en kultur og et miljø som stimulerer til deling.
Selskapet evaluerer og utvikler stadig nye sett med
prinsipper, prosesser, organisasjonsstrukturer og
teknologiske løsninger for å fremme kunnskapsdeling.
Noen av de initiativene som satses på er:
MILJØSKAPERPRISEN Miljøskaperprisen har blitt delt
ut til utvalgte Norconsult medarbeidere over mange
år. Kandidater velges for ekstra innsats som bevirker
positiv motivasjon for kolleger. I 2010 ble vinneren en
medarbeider som over mange år har bidratt aktivt til
kunnskapsdeling både internt og eksternt.
TVERRFAGLIG LUNSJ I løpet av 2010 ble det, i regi av
Yngres Råd, arrangert syv tverrfaglige lunsjer ved vårt
hovedkontor. Formålet med lunsjene var at medarbeidere
som ikke vanligvis treffes skal få en arena de kan møtes
i en uformell setting. Utvidelse av nettverk, utveksling
av faglig kunnskap samt bedre kjennskap til egen
organisasjon er resultat.

2006

2007

2008

2009

2010

343
27

350
26

31*
25

225
25

390
26

16

15

13

12

12

14,7
20 000

21,7
22 400

28,7
27 333

35,0
20 588

36,5
20 914

* Nytt kurs introdusert i 2008
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Vertskap, bidragsyter og pådriver i den faglige
utviklingen
Norconsult prioriterer å være til stede på ulike arenaer og
være vertskap og deltaker i forskjellige fora der den faglige
utviklingen står sentralt.

AKTIV I FAGLIGE FORA Å jobbe tett med eksperter
innenfor samme fagfelt, men med forskjellige ståsteder,
er viktig for å holde seg oppdatert og bidra til utviklingen
av faget. Norconsult har mange aktive deltakere og
styremedlem i flere faglige fora.

VERTSKAP FOR MØTEPLASSER Det å skape møteplasser for utveksling av erfaringer mellom forskjellige
aktører er en viktig lære- og inspirasjonsarena. Kurs og
seminarer holdes jevnlig i regi av selskapet.
SAMARBEID MED UTDANNELSESINSTITUSJONER
Vi er opptatt av å sikre at dagens utdanning matcher den
kunnskapen som vil være etterspurt i fremtiden. Norconsult
jobber derfor tett med ulike utdanningsinstitusjoner for
å bidra til relevante studieprogram og fagopplæring for
morgendagens ingeniører og planleggere.

“

“
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Tom Baade-Mathiesen, Seksjonsleder VA-ledningsanlegg og kåret til
Årets RIF ildsjel Det er gøy at det blir satt pris på at man stiller

opp for faget og bransjen vår, og at det man bidrar med blir
verdsatt. Arbeidet med analysen av det offentlige Norge gjennom dokumentet “State of the Nation” var særdeles gøy å være
med på, i tillegg til at deltagelsen i RIFs ekspertpanel for vann
og avløp åpner for en spennende møteplass med andre innen
VA-faget.

Mari Gaaserud, lysdesigner og medlem av Yngres Råd Vi i Yngres
Råd har i løpet av 2010 arrangert syv tverrfaglige lunsjer
ved vårt hovedkontor i Sandvika. Dette er en fin arena for
nettverksbygging og intern markedsføring, ved at folk får
anledning til å bli kjent med kollegaer på tvers av seksjoner
og fagmiljøer i en uformell setting.

“

norsk natur, og de oppdagelser vi kan gjøre der. Denne gleden
ville jeg dele med mine kolleger, en idé ledelsen støttet positivt.
Jeg begynte å lage små hefter “Naturen i Lomma”-serien som
man enkelt kan ta med seg på tur. Inspirerende at denne interessen var med på å bidra til at jeg vant vår interne miljøskaperpris for evnen til å dele min kunnskap med andre.

“

Bent A. Børresen, Dr. Ing. - FoU seksjonen og mottaker av Norconsults miljøskaperpris 2010 Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for

Tom Arild Junge, Direktør - økonomi, personal og marked

I Universums Student Survey 2010, havnet Norconsult på 7.
plass, og dermed høyest for studenter fra teknologifag blant
rådgivende bedrifter. En bevisst utvikling av merkevaren
Norconsult som et kompetansesenter, gjennom interne programmer, kompetansetiltak, samt jobbing med utvalgte universiteter og høyskoler over lang tid, har gitt gode resultater.
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Teknologi og innovasjon

Ansatte med PhD 2010: 25

Omsetning i FoU prosjekter 2010: NOK 20 mill.
FoU ansatte 2010: 20

Byggenæringen gjennomgår store endringer. Disse strukturelle
og teknologiske endringene vil få store samfunnsmessige konsekvenser. I denne utviklingen har Norconsult en klar rolle som innsiktsfull og erfaren bidragsyter, pådriver og påvirker. Vårt fokus på
forskning, nyutvikling og anvendelse av teknologi er viktige områder hvor tanker og idéer fanges opp. Slik skaper vi grunnlaget
for å etablere metoder for å jobbe annerledes og mer effektivt.
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Utdanning av innovasjonsprosessledere startet i 2010

Klimaproblematikk og et helt annet hensyn til samfunn og
miljø gjør at vår bransje nå står foran store - og ofte positive
- omveltninger. I tillegg har den teknologiske utviklingen
skapt helt nye forutsetninger, markeder og arbeidsmetoder.
Norconsult er opptatt av å fokusere på nytenkning og
innovasjon. Vi oppfordrer til utprøving og testing av
utradisjonelle fremgangsmåter og løsninger. Selvfølgelig
innenfor rammen av risikovurdering, ansvarlighet, budsjetter
og prosjektstyring.

FORSKNING I PROSJEKTER Å bruke innovasjon aktivt i
prosjekter, samt å lede og delta på forskningsprosjekter, er
viktig for å benytte seg av kunnskapen i praksis. I løpet
av 2010 jobbet Norconsult blant annet på forskningsprosjekter med følgende fokus: 50 % redusert energiforbruk fra fremtidens sykehus, sikkerhetsvurdering av
høyhastighetsbane, helsemessig risiko i ventilasjon ved
laboratorier og implementering av miljøvennlig infrastruktur
for vann og avløp.

Med fokus på kreativitet og nyskapning

ANSATTE MED PHD Norconsult hadde ved utgangen
av 2010 25 ansatte med PhD utdannelse, samt 5 ansatte
PhD kandidater. PhD kandidatene ser på utvikling
innen utendørsbelysning, tjenesteinnovasjon, vannkraft,
vannressursforvaltning og avløp.

Norconsult er opptatt av å være i front på videreutvikling
av bransjen vår. Gjennom vår FoU-aktivitet har vi, i tillegg
til anvendt forskning og utvikling i egne oppdrag, fokus på
nyskapning for bransjen som helhet.
Fokusområder for FoU-satsingen til Norconsult går på
følgende:
KREATIVITET OG “CO-CREATION” Co-creation er et nytt
konsept for kunnskapsintensive leveranser. Konseptet kan
beskrives som ”Kundemedvirkning i Utviklingsarbeid”. Dette
er en videreutvikling av ”Open Innovation”- konseptet. I
co-creation er kunde og leverandør likeverdige ressurser
i utviklingen av en leveranse. Dette gjør at hele prosjektarbeidet blir en avansert og dynamisk læringsarena.
INNOVASJONSPROSESSLEDER UTDANNING
Norconsult startet i 2010 utdanningen av sine egne
innovasjonsprosessledere, da vi opplever at innovasjon
er etterspurt vare i markedet. Utdanningen fokuserer på
trening i kreative arbeidsverktøy og -prosesser for å kunne
veilede kunder og samarbeidspartnere gjennom kreative
prosjektfaser.

Alltid på søk etter nye verktøy og løsninger
Norconsult leter kontinuerlig etter nye metoder og verktøy
for å bedre prosjekters effektivitet og gjennomføring.
Satsingen på utvikling og implementering av nye tjenester,
metoder og verktøy gjøres på tvers av hele organisasjonen,
og i mange tilfeller har også vårt datterselskap Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS) vært involvert.
BIM Systematisk opplæring og heving av BIMkompetansen internt er en viktig del av Norconsults
strategi. Det er opprettet en intern styringsgruppe for
BIM. Denne samarbeider med BIM-koordinatorer som
styrer og operasjonaliserer selskapets BIM-satsing.
Gruppen er støttekompetanse både i forbindelse med
interne Norconsult-oppdrag og er i tillegg BIM-koordinator
hos byggherrer i større byggeprosjekter. Vi har også
etablert egne ressursportaler for BIM. Her har brukerne
tilgang til relevante BIM-metoder, prosessbeskrivelser,
produktnyheter, diskusjonsgrupper, brukerveiledninger,
eksempler og kursopplegg.
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NYTT PROSJEKTSTYRINGSVERKTØY I løpet av 2009
begynte vi å rulle ut prosjekteringsverktøyet utviklet i vårt
datterselskap Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), ISY
Prosjektplan. Norconsult ble pilot på dette nye verktøyet.
I løpet av 2010 implementerte vi verktøyet videre, og flere
store oppdrag ble styrt ved hjelp av det. Blant annet vil
det tverrfaglige teamet som skal utforme og prosjektere
det nye terminalbygget T2 på Oslo Lufthavn Gardermoen
styre ressurser, kostnader og fremdrift i prosjektet med ISY
Prosjekt Plan.

3D-VISUALISERING Anvendelse av 3D-visualisering
i planleggingsfasen og som analyse-, simulerings- og
prosjekteringsverktøy åpner for ny innsikt. Gjennom
3D-visualisering er det enklere å forstå sluttresultatet,
også for dem som ikke har bakgrunn i ingeniør- og
planleggingsfag. Norconsult tilbyr i dag en lang rekke
3D-visualiseringer, og jobber aktivt med å videreutvikle
denne teknologien.

MOBIL APP Med 70 % av våre ansatte i Norge på iPhone
fra januar 2010, var veien kort til å finne måter å utnytte
denne nye kommunikasjonskanalen på. Norconsult
Informasjonssystemer ble i løpet av 2010 godkjent
leverandør for applikasjoner til salg gjennom Apples App
Store. Utviklingen av Norconsults første mobile app, Norsk
Prisbok, pågikk i 2010 og lanseres mars 2011.

kan brukes til mye forskjellig, i alt fra en mer effektiv oppstart av
et prosjekt der retning blir definert tidlig, til å se på alternative
faglige løsninger underveis i et oppdrag. Jeg har allerede
merket økt etterspørsel etter kompetansen fra flere av våre
kunder.

“

“
“
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Ellen Winje Melander, samfunnsgeograf og deltager på Norconsults
innovasjonsprosessleder kurs Jeg ser at innovasjonsprosessen

“

Magne Lilleland-Olsen, oppdragsleder Før måtte vi legge
ned mye arbeid i å lage gode rapporter. Med ISY
Prosjekt Plan lager vi alle rapporter på en effektiv måte
uten å måtte importere filer fra andre programmer.

Torger Kjeldstad, senior konsulent i Norconsult Informasjonssystemer Vi er i gang med å gjøre ISY Prosjekt Plan

kommersielt tilgjengelig fordi det ikke finnes andre systemer
som innehar den funksjonaliteten man finner i løsningen.

Bård Hernes, IT-direktør Det som er spennende med
utviklingen av neste generasjon mobiltelefoner, er at vi
i stadig større grad kan benytte dem som et integrert
arbeidsverktøy. Det åpner seg mange muligheter for
hvordan arbeidsflyten kan gjøres enklere - spesielt når
man er utenfor kontoret.

Cheves vannkraftverk, Peru Norconsult ble av SN Power tildelt oppdraget som rådgivende ingeniør for
kraftverket som ligger på Huaura elven, rundt 80 km nord for Lima. Cheves vil erstatte noe av Perus termiske
kraftproduksjon. FN bekrefter at prosjektet vil redusere karbondioksidutslippene med om lag 394 000 tonn i året.

Internasjonale satsingsområder
Norconsults internasjonale strategi er basert på utvikling og
bygging av lokal kompetanse, og samtidig å opprettholde et
høyt fokus på kunnskapsdeling i organisasjonen. Dette sikrer at
den kompetansen som utvikles ved større kontorer blir delt med
fagfolk på de mindre, lokale kontorer og vise versa.

Midt-Østen

3%

Norge

Asia

25%
7%

42 %
Afrika

76 %

Amerika
Utenfor Norden

23 %
Europa
utenfor Norden

Omsetning utland utenfor Norden

12 %
12 %

Norden uten Norge

Omsetning Norge - utland
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Europa
I løpet av 2010 hadde Norconsult aktive prosjekter i
blant annet Albania, Belgia, Færøyene, Island, Russland
og Tsjekkoslovakia. I tillegg fortsatte vi å bygge opp
tilstedeværelsen i Skandinavia gjennom oppkjøp, organisk
vekst og samarbeid over grensene.
SVERIGE I Sverige hentet byggebransjen seg inn igjen mot
slutten av 2009. Dette påvirket vårt aktivitetsnivå innen bygg
positivt. Innen infrastruktur har markedet vært godt, og vi
har vunnet flere interessante oppdrag. Det samme gjelder
innen områdene energi, miljø og vann og avløp, hvilket innebærer en god belegning gjennom året. Omsetningen økte
med nærmere 30 %, noe som er resultat av et godt marked
og vår positive utvikling i Sverige. Ved utgangen av 2010
hadde vi 250 medarbeidere ved våre kontorer i Sverige.
DANMARK Norconsult i Danmark etablerte i 2010 en
ny avdeling i Kalundborg. Kontoret vil primært betjene
lokale industrivirksomheter, og forretningsområder er
rådgivning og konsulenttjenester for miljøområdet og
mat- og farmasøytisk industri. Vi har kontorer i København
og Århus i tillegg til Kalundborg. Vår tilstedeværelse
i Danmark har ytterligere vokst i 2010 og hadde ved
årsskiftet totalt 18 ansatte. Vår strategi er fortsatt vekst og
fremtidig utvikling av vår posisjon i det danske markedet.

“
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Øyvind Engelstad, kontorleder i Chile Topografien i Chile er

veldig lik den vi har i Norge, derfor er vannkrafterfaringen
vi har fra Norge noe som virkelig kommer til sin rett her.
Det å etablere seg med familien i et nytt land har vært en
positiv opplevelse, vi har blitt særdeles godt mottatt både i
nærmiljøet og av nye kolleger.

Lokal tilstedeværelse i fremvoksende økonomier
I en rekke år har Norconsult bidratt til å bygge lokal
infrastruktur i et antall fremvoksende økonomier. I løpet
av 2010 har vi videre bygget ut denne satsingen, som er
fokusert mot utvalgte markeder i Sør-Amerika, SørøstAsia og det sørlige Afrika. Her har selskapet etablerte
lokalkontorer. Områdene ansees som regioner med stort
potensial for utvikling av blant annet bærekraftig energi.
Dette er et fagområde hvor Norconsult har mye å bidra med.
Våre spesialområder og lokal tilstedeværelse er en
bærebjelke i våre utenlandsaktiviteter. Vi har lokale
medarbeidere med kompetanse i alle våre satsingsområder.
Det bygges opp lokale organisasjoner i kombinasjon
med spisskompetanse og lederressurser fra Norge. Etter
behov etableres i tillegg midlertidige prosjektkontor i andre
geografiske områder. Nye etableringer i andre regioner med
store muligheter vurderes kontinuerlig.
SØR-AMERIKA I Sør-Amerika har Norconsult kontor i
Chile (Santiago). I løpet av 2010 hadde selskapet også
aktive prosjekter i Peru, Costa Rica og Panama.
ASIA I Asia har Norconsult kontor i Laos (Vientiane),
Filippinene (Manila) og Thailand (Bangkok). I løpet av
2010 hadde selskapet aktive prosjekter i blant annet
Afghanistan, Hong Kong, India, Kina, Kirgisistan, Nepal,
Pakistan, Vietnam og Øst-Timor.

“

De seneste 50 årene har Norconsult jobbet med prosjekter
i mer enn 150 land. I løpet av 2010 har vi gjennomført en
rekke nye tiltak og står godt rustet til å konkurrere på det
internasjonale markedet.

Tore Horvei, kontorleder i Sør-Afrika Sør-Afrika er det klart

mest utviklede landet i regionen, og vi ser store vekstmuligheter her. Vi regner med at vi er minst 80 ansatte
innen utgangen av 2011.

AFRIKA I Afrika har Norconsult kontor i Mosambik (Maputo)
og Botswana (Gaborone). I 2010 ble det etablert et nytt
kontor i Johannesburg (Sør-Afrika). Med dette har vi
ytterligere befestet vår satsing i det sørlige Afrika.
Sør-Afrika er den største energiprodusent og forbruker på
kontinentet. Det nye kontoret vil i hovedsak fokusere på å
gi råd innen energiproduksjon, overførsel og distribusjon til
offentlige og private kunder i energisektoren. Kontoret vil
også etterhvert bygge opp lokal kompetanse innen transport,
vann og miljørådgivning. Basert på planlagte oppkjøp i SørAfrika forventer Norconsult å ha minst 80 ansatte i Sør-Afrika
ved utgangen av neste år, en vekst basert på oppkjøp samt
å tiltrekke og ansette lokalt talent. I løpet av 2010 hadde
i tillegg selskapet aktive prosjekter blant annet i Angola,
Kenya, Liberia, Uganda, Zambia og Zimbabwe.

Britt-Mari Langåsen har vært stasjonert et år ved Norconsults kontor i Gaborone, Botswana.
Her besøker hun et sted hvor det planlegges en ny transformatorstasjon som skal forsyne
Gaborone by med strøm.

Young Professionals program
Høsten 2009 etablerte Norconsult et internasjonalt utviklingsprogram for yngre medarbeidere i samarbeid med det norske
Fredskorpset. Fredskorpset legger til rette for gjensidig
personellutveksling mellom virksomheter i Norge og Afrika,
Asia og Latin-Amerika, med formål å medvirke til varige
bedringer i økonomiske, sosiale og politiske kår i verden.

Britt-Mari Langåsen, siv. ing. og deltager på Young Professionals
programmet Tiden jeg hadde i Botswana var utrolig spennende.

Jeg fikk være med på masse forskjellige lokale prosjekter,
både i Botswana og Zimbabwe, og fikk også tid til å reise en
del rundt i regionen. Det å være med på å bygge opp et av
våre nye utekontorer, ga meg også mye læring.

Richard Samslått har vært stasjonert et år ved Norconsults kontor i Vientiane, Laos. Her
besøker han et sted hvor det planlegges et nytt vannkraftanlegg.

“

Programmet består av for det meste norske kandidater som
flytter til destinasjoner i Afrika, men det er også en mulighet
for utveksling den andre veien som del av programmet.
Programmet gikk over ett år, og de første deltakerne flyttet
hjem igjen i løpet av 2010. Det var såpass suksessfylt at det
vil bli videreført i 2011.

Marte Ness, siv. ing. divisjon International Det å kunne jobbe

med internasjonale prosjekter med Norge som base,
gjorde at jeg valgte å ta steget fra min tidligere arbeidsgiver
over til Norconsult. For tiden jobber jeg med vannkraftutbygging i Peru.
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“

Prøve-VM i Holmenkollen I mars 2010 åpnet den nye Holmenkollbakken for første gang for publikum i forbindelse
med Prøve-VM/World Cup. 25 000 publikummere var i arenaen søndag 14. mars, og var med på å skape en forsmak på
stemningen som er ventet under Ski-VM i 2011. Vi har vært ansvarlig rådgivende ingeniør for den nye Holmenkollbakken. Våre leveranser innebærer rådgivning av tilløpskonstruksjon, unnarenn, fundamentering, tribuner, vindskjerming,
sikkerhet og diverse tekniske installasjoner.

Foto: Stian Broch

Foto: Stian Broch
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Markedsområder og
prosjekter i 2010
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Norconsult - en komplett
tverrfaglig rådgiver med bredt
sammensatte fagmiljøer
Selskapet har vokst betraktelig de siste årene, og tilbyr
tjenester innen alle faser og fagdisipliner - fra forstudier til
ferdigstillelse med dertil følgende driftsplaner. Norconsults
kompetansebase består hovedsakelig av sivilingeniører,
ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, samfunnsvitere
og økonomer. Vi jobber aktivt for å legge til rette for
samarbeid på tvers av fag internt så vel som eksternt.
Selskapet har en bred kundebase og deltar i ca.7500 små
og store prosjekter årlig, delt mellom private virksomheter
og offentlig forvaltning. Vi ser det som spesielt viktig å være
en forlenget arm av våre kunders team, og setter gjensidig
kunnskapsdeling i fokus i samarbeid med våre kunder og
partnere.
Både de store, langvarige prosjektene og de mindre,
kortvarige studiene og forprosjektene, drar nytte av
rådgivere som er del av et selskap som tilbyr en totalitet,

der spisskompetansen utvikles i et bredt fagmiljø. Dette
gjør at selskapets rådgivere er observante og vant med å
ha et helhetlig fokus, der påvirkningskraften og resultatene
av de faglige rådene alltid blir evaluert og sett i en større
sammenheng.

Våre ni markedsområder
Samtlige av selskapets tjenester er organisert innen
følgende ni markedsområder:
• Bygg og Eiendom
• Energi
• Industri
• Miljø
• Olje og gass
• Plan
• Samferdsel
• Sikkerhet
• Vann og avløp
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Bygg & eiendom
Fremtidens bærekraftige bygningsmasse krever
utvikling av helhetlige bygningskonsepter som er
ressurseffektive og av høy kvalitet. Smarte løsninger som ivaretar både det ytre og indre miljø er
essensielt.
Et bygg er en kompleks konstruksjon som skal inneholde langsiktig holdbare
tekniske løsninger. Bygget skal ha energieffektive installasjoner som sørger
for maksimal energiutnyttelse og funksjonell design som tilfredsstiller brukernes
krav, samtidig som det ivaretar hensynet til innemiljøet og omgivelsene.
Dagens byggeprosess er hektisk og krevende og setter store krav til de
enkelte aktørers tilpasningsevne. Mangfoldet av ulike entreprisemodeller
stiller også krav til kompetanse og en fleksibel organisasjon. Det er i
tillegg høye krav til byggeiere om fokus på utvikling av kunnskap og om
implementering av bruksmessige, tekniske og estetiske kvaliteter ved sine
bygninger og bygningsmiljøer som oppfyller brukernes behov samtidig som
de ivaretar nærmiljøets og myndigheters krav.
Norconsult har over lang tid vært med på å designe og utvikle fremtidens
bygg, der samspillet mellom bygningskonstruksjonen og indre og ytre klimapåkjenninger står sentralt. Vi engasjerer oss i tillegg aktivt i forskningsprosjekter
der vi ser nærmere på hvordan man kan redusere energibruken og energirelaterte klimagassutslipp fra den fremtidige bygningsmassen.

ill: White arkitekter

Færder videregående skole

Nye Holmenkollbakken
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Askersund kunnskaps- og
kultursenter

Vi tilbyr et samlet
tjenestetilbud innenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boliger
Hoteller
Kjøpesentra
Kontorbygg
Kulturbygg
Sportsarenaer
Sykehus og institusjonsbygg
Undervisningsbygg

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Holmenkollbakken Norconsult har
prosjektert den nye Holmenkollbakken,
herunder stålkonstruksjoner i det nye
tilløpet, unnarenn, tribuner samt alle
tekniske anlegg. Norconsult gjennomførte
også ferdigstillelsen frem til Ski-VM 2011.
Færder Videregående Skole,Tønsberg
Yrkesfaglig skole på ca.15.000 m2.
Samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, entreprenør og prosjekterende.
Norconsult har rådgivning og prosjektering
av VVS, elektro, VA, brann, akustikk og
bygningsfysikk, i tillegg til prosjekteringsledelse og BIM-prosjektering.
Knarvik Ungdomsskule, Lindås
kommune Nybygg og rehabilitering.
Norconsult har levert tjenester i forbindelse
med programmering, mulighetsstudier,
fra skisseprosjekt til gjennomføring
innen fagene skoleplanlegging, arkitekt,
landskapsarkitekt, brannteknikk og akustikk.

Kulturkvartalet, Bodø består av kulturhus og bibliotek med areal totalt på ca.
18 000 m2. Norconsult er ansvarlig for
følgende fag: byggeteknikk, elektro- og
VVS-teknikk, brannteknikk, VVA og geofag.
Lysaker Park Storebrand Eiendom AS
Kontorbygg på 55.000 m2, total rehabilitering
og tilbygg. Norconsult har utarbeidet tilbudsgrunnlag for teknisk totalentreprise for
elektrotekniske installasjoner, utført
påfølgende detaljprosjektering, samt
komplett brannteknisk rådgivning fra
skisseprosjekt frem til brukstillatelse.
Haukeland universitetssykehus Senter
for nukleærmedisin/PET. Vi har ledet
arbeidet ved ferdigstillelse, igangkjøring og
validering av komplett PET-radiofarmaka
legemiddelproduksjon. Oppbygging av
kvalitetssystem med balanse mellom GMP
og strålevern. Senteret er Norges andre
PET-senter, og vi har bidratt ved begge.

Nordlandssykehuset Vesterålen Vi
vant kontrakten om planlegging av nytt
sykehus sammen med Boarch Arkitekter
AS og ProsjektPartner Bodø AS. Det nye
sykehuset får et areal på ca.15 000 m2.
Norconsult er ansvarlig for elektro-, VVS-og
brannteknikk.
Høgskolen i Oslo sykepleieutdanning
samt kontorer, ca. 19.000 m2. Norconsult har gjennomført forprosjekt og
detaljprosjekt for VVS-teknikk, brann,
akustikk og miljø. Prosjektet har hatt
høy fokus på miljø og energi, med bl.a.
energibrønner under bygget.
Kunnskaps- og kultursenter i
Askersund, Sverige Våre arkitekter og
akustikere har utarbeidet planer for et bygg
som skal fungere som en samlingsplass
og katalysator for kreativitet, musikk,
utdanning og informasjon i kommunen.
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Energi
Felles, globale klimautfordringer gjør at tilgang på
ren energi er en utfordring som angår oss alle. En
mer energieffektiv verden med mål om bærekraftig vekst og langsiktige fordeler, er en global utfordring som må løses.
Etterspørselen etter energi vil bare fortsette å vokse. Effektivisering av
energiproduksjonen i tillegg til reduksjon av energibruk og energirelaterte
klimagassutslipp er noe alle bransjeaktører, myndigheter og verdenssamfunnet generelt står samlet om.
Engasjement, innovasjon og langsiktighet er nøkkelen for å klare å bygge
en fornybar fremtid der minimale klimagassutslipp og tilgang til energi
ved etterspørsel står sentralt. Det er essensielt at det økende behovet for
energi dekkes på en samfunnsansvarlig måte – der både miljø, økonomi
og sosiale hensyn ivaretas.
Norconsult har over lang tid vært med på å bidra til å danne grunnlaget
for miljøvennlig kraftutbygging og leveransedyktig energiforsyning over
hele verden. Vi engasjerer oss aktivt i forskningsprosjekter og initiativ
som søker å løse fremtidens energiutfordringer, og er blant annet en av
de grunnleggende partnerne av INTPOW (Norwegian Renewable Energy
Partners).

Devoll, Albania

Cheves, Peru
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Vi tilbyr et samlet
tjenestetilbud innenfor:
• Energiøkonomisering
(ENØK)
• Energiplaner
• Fornybar energi
• Fjernvarme og –kjøling
• Kraftoverføring og
distribusjon
• Termisk energi
• Vannkraft
• Vindkraft

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Transformatorkapasitet i Vest-Agder
Norconsult gjennomførte en studie for
å etablere en 20-års utbyggingsplan for
sentralnettsstasjoner og regionalnett sett i
lys av planer for ny produksjon i regionen;
vindkraft, vannkraft og småkraft.
Rjukanstrengen Fase 2 Detaljprosjektering av oppgraderingen av samtlige
kraftverk i Rjukanstrengen for Norsk Hydro
AS Prosjektet vil gå fram til 2014.
420 kV-ledning Sima – Samnanger
Studie for Statnett for å vurdere
gjennomførbarhet av en 70 km kabelforbindelse (420 kV AC eller HVDC)
i Hardangerfjorden med dyp ned mot
850 meter, utarbeide designgrunnlag og
investeringskostnad for forbindelsen og
vurdere innvirkning på kraftsystemet.
Rasfare langs traséen ble også vurdert.

Cheves, Peru Detaljprosjektering og
byggeledelse av et kraftverk, 170 MW
(2 peltonturbiner) i Peru, med fallhøyde
på 602 m. Oppdraget omfatter detaljprosjektering av kraftstasjonen, samt
prosjekterings- og byggeledelse. Inneholder
også 3 dammer hvorav en prosjekteres på
vårt kontor i Santiago, Chile.
Devoll, Albania Et av de største europeiske
vannkraftprosjektene. Vannkraftutbygging
i Devoll elven planlegges og gjennomføres
av Statkraft og EVN. Norconsult prosjekterer
kraftverkene og utarbeider miljømessige og
sosiale analyser, i tillegg til utarbeidelse av
tilbudsdokumenter.
Mork Kraftverk, Sogn Forprosjekt og
detaljprosjekt for nytt kraftverk på 30 MW
og 180 m fallhøyde i Vik i Sogn for E-CO
vannkraft.

ENØK-analyser vannkraftverk Vi har
gjennomført ENØK-analyser av flere vannkraftverk. Foruten selve analysene med
tiltaksplaner og internrente-betraktninger,
har vi hatt ansvar for å kontrahere og
byggeoppfølge gjennomførte tiltak.
Trondheim Energi Fjernvarme Norconsult har laget forprosjekt og byggeplan for
ny fjernvarmekurs fra Lilleby til Ranheim
i Trondheim. Byggeplan er utarbeidet for
hele strekningen på 7,3 km og i tillegg for
stikkledninger til nye kunder.
Vulkan Energisentral Energibrønner for
sesonglagring av termisk energi og energisentral for varme-/kjøleproduksjon med
varmepumper, samt spiss-/reservelastproduksjon med fjernvarme. Prosjektering
av alle prosessfag og systemintegrasjon
mot alle andre bygg.
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Industri
Industriens prosesser, teknologi, logistikk og ulike
risiko- og funksjonskrav er i konstant endring.
I tillegg har industrien et særlig ansvar for hele
tiden å optimalisere sin påvirkning på miljøet, noe
som gjør at industrien kontinuerlig må tilpasse seg
og fornye seg.
Å finne miljømessige og sosialt ansvarlige måter å møte verdens
energibehov på, er en av industriens viktigste utfordringer. Industriens
videre rolle i forhold til ansvar og omsorg for mennesker, miljøet og
lokalsamfunn er kjernen i bransjens videre utvikling.
Industrieiere forventes å forholde seg til stadige endringer. Ivaretakelse
av hele verdikjeden, med spesielt fokus på områder som egen drift
påvirker, krever detaljsstyring og innsikt i samspill med et langsiktig
helhetsperspektiv.
Norconsult har over lang tid vært med på å realisere store industrielle
investerings- og utbyggingsprosjekter. God teoretisk kompetanse kombinert
med solid praktisk erfaring gir oss forutsetningen for å kunne gjennomføre
rådgivning og prosjektering for ulike industrivirksomheter.

Malmhavn, Narvik
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Sydvaranger Gruver

Vi tilbyr et samlet
tjenestetilbud innenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluminiumsverk
Avfallsbehandlingsanlegg
Farmasøytisk industri
Næringsmiddelindustri
Gruveindustri
Petrokjemisk industri
Sementindustri
Skipsverft
Smelteverk
Solar industri
Treforedlingsindustri
Verkstedindustri

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Utbygging av malmhavn, Narvik
Northland Resources bygger nå ut et
større gruveområde i grensetraktene
mellom Finland og Sverige, og jernmalmen skal eksporteres via havnen i Narvik.
Norconsult utarbeider planer for både
midlertidige mottaks- og eksportfasiliteter
på Narvikterminalen og for de permanente
anlegg i Grundstadvika nord for byen.
Sydvaranger Gruver Gruve- og malmbehandlingsanlegget i Kirkenes er gjenåpnet i 2009. Norconsult bistår gruveselskapet med planlegging og gjennomføring av
arbeider innen bygningsteknikk, elektroteknikk og mekaniske fagdisipliner. Vårt
engasjement inkluderer også planlegging
av prosessforbedringer i anlegget.

Etablering av produksjonslinje ved IFE
Norconsult har bistått Algeta ved deres
etablering av produksjon av radiofarmaka,
der forskriftskrav til GMP (Good Manufacturing Practice) og strålevern står sentralt.
Norconsult har hatt rollen som ansvarlig
søker og prosjekterende VVS, elektro,
bygg samt brann, geoteknikk og miljø. I
tillegg opptrådd som et bindeledd mellom
Algeta, IFE, entreprenører og øvrige rådgivere ved tekniske problemstillinger.
GC Rieber Oils I 2010 har vi arbeidet
med GMP relaterte tjenester ved GC
Rieber Oils AS nye Omega 3 konsentratfabrikk, lokalisert i Kristiansund. Vi har hatt
ansvaret for kvalitetssikring og valideringsledelse i prosjektet. Tjenester som ble
levert av Norconsult var etablering av

prosedyrer, kravbeskrivelser, leverandørvurderinger, bistand ved commissioning, utarbeidelse av valideringsplaner,
installasjonskvalifiserings protokoller og
den praktiske gjennomføringen av disse
aktivitetene. Vi har også gjennomført GMP
opplæring og generell QA bistand til GC
Rieber Oils AS.
Norcem AS Brevik Ved Norcem sementfabrikk i Brevik er mottaksanlegg for fast
avfall utvidet med nye lagringsbunkere
og selve avfallsforbrenningsanlegget
forbedret med nytt doseringsanlegg.
Norconsult har levert konseptstudie for
anlegget, samt gjennomført detaljprosjektering og teknisk oppfølging for bygg-,
konstruksjon- og VVS-tekniske arbeider.
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Miljø
Felles, globale klimautfordringer som resultat av
befolkningsvekst gjør at hensynet til natur og miljø
må balanseres med den videre utviklingen av samfunnet. Den økende belastningen på jordens ressurser, er en global utfordring som må løses.
Utfordringene spenner fra de store, globale klimautfordringene ned til
lokale tiltak for skjerming av nærmiljøet. Det viktigste er å se og forstå de
langsiktige miljøkonsekvensene og -påvirkningene i kombinasjon med
dagens handlinger og tiltak. Alle bidrag er viktige for å konservere de
naturlige ressursene og redusere utslipp.
Å sikre balansen mellom fortsatt vekst og samfunnsutvikling med hensyn
til natur og miljø, er en stor utfordring for organisasjoner og virksomheter.
Det krever kunnskap om de aktiviteter som inngår, og de miljøforhold som
skal reguleres. Miljøeffektiv ressursutnyttelse, reduksjon av forurensning
av det ytre miljø og helsemessige påvirkninger er i så måte sentrale
fokusområder.
Norconsult har over lang tid vært med på å muliggjøre at alle nivåer i
dagens og morgendagens miljøutfordringer møtes og løses. God teoretisk
miljøfaglig kompetanse kombinert med solid erfaring gir oss forutsetningen
for å kunne gjennomføre utredninger, analyser, handlingsplaner og
utbyggingsprosjekter som sikrer en langsiktig og bærekraftig utvikling.
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Vi leverer et samlet
tjenestetilbud innenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustikk/støy
Akutt forurensning
Avfall og avfallshåndtering
Forurensning av vann,
grunn og sedimenter
Generell miljøoppfølging og
miljørådgivning i prosjekter
Hydrogeologi
Klimatilpasning og 		
klimaendringer
Luftforurensning og lukt
Miljøkartlegging og 		
miljøsanering av bygninger

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Ny E18 Momarken-Melleby Norconsult
utarbeider miljøplan som omfatter miljøtekniske undersøkelser av forurenset
grunn, samt tiltaksplaner for flere områder;
kartlegging av vannkvalitet og miljøgifter
i bekker og elver; miljøsanering- og
avfallsplaner for forsvarlig riving av
eksisterende bygningsmasse; og biologiske undersøkelser av lokal fauna.
Grunnvannsovervåkning, togtunnel
Norconsult har på oppdrag av Jernbaneverket overvåket grunnvannstand og
poretrykk i Frodeåsen og omkringliggende
løsmasser under og etter driving av
togtunnelen i ny jernbaneparsell BarkåkerTønsberg.
Avfall Norge - EEA grants og Norway
Grants -programmene Samarbeidsprosjekt
med regionale miljømyndigheter for

kompetanse- og institusjonsoppbygging for
private og offentlige aktører innen avfallsfeltet
i Romania. I 2010 har Norconsult holdt syv
presentasjoner om forskjellige emner innen
moderne avfallshåndtering på to større
seminarer.
Klima- og forurensningsdirektoratet
(KLIF) Norconsult sammenstilte og vurderte
resultatene av rundt 700 materialprøver for
å avdekke hvilke “nye” miljøgifter som kan
finnes i bygninger som skal rehabiliteres eller
rives, og hva som må undersøkes videre.
Håndtering av kasserte bildekk På oppdrag fra Klima og forurensingsdirektoratet
(Klif) har Norconsult foretatt en vurdering
av miljømessige konsekvenser ved ulike
behandlingsformer for kasserte dekk i
Norge. Miljømessige konsekvenser ved ulike
alternative behandlingsformer er vurdert.

Forurensningssituasjonen ved
skytebaner Norconsult har undersøkt
og foreslått tiltak for opprydding ved flere
skytebaner. Ved Bråtan haglebane i Mysen
ble det utført undersøkelser med XRF
som ble korrelert mot stikkprøver. Det ble
avdekket alvorlig blyforurensning av grunn
og vann, og tiltaksplan for området ble
utarbeidet.
Miljøprosjektet Avinor satser betydelig
på miljømessige tiltak ved sine lufthavner
gjennom Miljøprosjektet - et nasjonalt
3-årig prosjekt som skal pågå på alle
Avinors lufthavner i perioden 2010-2013.
Norconsult er engasjert på flere områder i
dette prosjektet, spesielt innen forurenset
grunn, spredning av avisingsvæske og
miljøovervåkning.
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Olje & gass
Som den største næringen i Norge, er petroleumsnæringen sentral for verdiskapingen i landet. Med
et langsiktig og sterkt fokus på nyskaping og teknologi, er næringen en viktig drivkraft for innovasjon
også for det øvrige norske næringsliv.
Behovet for olje og gass som energikilder har økt jevnt, og vil fortsatt være
en primær energibærer i lang tid fremover. Den langsiktige utviklingen av
næringen forutsetter fortsatt nyskaping, med fokus på utvikling og anvendelse
av ny teknologi, nye prosesser og nye løsninger.
Olje og gassindustrien består av høyteknologiske virksomheter, som har
fokus på kontinuerlig forskning og utvikling. Fremstilling og bruk av fossile
energikilder påvirker miljøet, og bransjen har ekstra fokus på å finne frem til
nye måter å redusere utslipp på. Utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge
har vært og fortsetter å gi spennende utfordringer for utbyggingsselskapene,
samt for de engasjerte rådgivende ingeniør- og entreprenørselskapene.
Norconsult har over lang tid vært med på å utvikle olje- og gassindustrien
nasjonalt og internasjonalt. God teoretisk kompetanse kombinert med solid
praktisk erfaring gir oss forutsetningen for å kunne gjennomføre rådgivning
og prosjektering for olje- og gassrelaterte konstruksjoner, infrastruktur og
prosesser. Vi engasjerer oss i tillegg i arbeidet med å finne ut nye måter for å
minimere utslipp fra petroleumsvirksomhet.

Foto: Gassco

Kårstø gassterminal
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Høegh LNG

Vi leverer et samlet
tjenestetilbud innenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gassdistribusjon
Klimagasshåndtering
Lagringsanlegg
Naturgass og LNG
Offshore konstruksjoner
Offshore kraftanlegg
Olje og gass prosessering
Rørledninger
Terminaler og landanlegg

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Høegh LNG Norconsult jobber på oppdrag
for Høegh LNG AS med prosjektering av
deres flytende LNG-produksjonsskip, der
de tekniske utfordringene er store og kompliserte. Alle LNG-terminaler har tidligere
vært installert på land. Vi har ansvaret for
allokering av tekniske ressurser til Høegh
LNG AS sin ledelsesgruppe for oppfølging
av engineering kontraktorer, samt nøkkelleverandører til produksjonsskipet.
Skangass LNG fabrikk, Risavika
Nytt LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune. Anlegget får en årlig produksjon på 300.000 tonn LNG, tilsvarende
energibehovet for to byer på størrelse med
Stavanger. Norconsult med datterselskaper
har hatt personell innenfor byggherrens
prosjektledelse på følgende områder.
Teknisk Forprosjekt: Prosjektledelse.

Byggeprosjektet: Prosjektledelse, prosjektadministrasjon, myndighetskontakt, elektro,
automatisering, HMS på byggeplass,
teknisk sikkerhet, høytrykk gass rørledning og prosess byggeledelse. I tillegg har
Norconsult designet anleggets lagertank
med kapasitet for 30 000 m3 LNG, samt kai
for utlasting av ferdig produkt.
Reservekraftverk, Tjeldbergodden
Norconsult har detaljplanlagt og gjennomført pakking, utkjøring og reinstallasjon av
Statnett sine Reservekraftverk på Tjeldbergodden. Prosjektet er basert på Norconsults inngående kjennskap og erfaring med
roterende maskiner, og spesielt gassturbindrevne generatorsett fra offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Etter en god planfase
av det kompliserte prosjektet ble flyttingen
gjennomført på kortere tid enn forventet.

Draupne prosjektet Draupne har valgt
Norconsult til å levere tjenester på disiplinvis ekspertise, samt støtte til oppfølging av
kontraktorer gjennom pre FEED og FEED
fasen.
Root Cause analysis Statoil har valgt
Norconsult som fasilitator for Root Cause
Analysis for gjentagende turbinhavari i
Nordsjøen. Norconsult anvender for dette
prosjektets anerkjente prinsipper basert på
NASAs problemløsnings-metodikker.
Kårstø gassterminal Oppgradering av
Kårstø gassterminal, KEP2010. Norconsult har ansvaret for all civil prosjektering.
Vi har tidligere utført flere store oppdrag
på Kårstø og har en unik kompetanse og
erfaring fra gassterminalen.
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Plan
Samfunnet er i konstant endring. I denne utviklingen er det et mangfold av hensyn, krav og forventninger som må ivaretas. Plan er et komplekst område som omfatter steders og regioners utvikling,
noe som krever at planleggerne har dypt innsyn
og bred forståelse.
For at utredninger og planer skal føre til bærekraftige løsninger, må de ta
hensyn til de mange forskjellige grupperingene i samfunnet; mennesker,
myndigheter, utbyggere og grunneiere.
Planlegging for samfunnet omfatter også funksjonell planlegging mot
spesifikke områder, som for eksempel nærings- og befolkningsutvikling,
klima og miljøvern, bytransformasjon eller utviklingsspørsmål. For å ivareta
de mange aktørers behov, er helhetsperspektiv og tverrfaglig kunnskap
kjernen i å kunne lage gode og langsiktige planer.
Norconsult har over lang tid vært med på å påvirke samfunnsutviklingen,
både nasjonalt og internasjonalt. God teoretisk kompetanse kombinert
med solid erfaring fra planleggingspraksis gir selskapets samfunnsvitere,
geografer, arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører forutsetningen
for å kunne gjennomføre utredninger og analyser knyttet til overordnet
planlegging og metodeutvikling.

Strømsø, Drammen

Knutepunkt Voss

Straume sentrum
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Gjenåpning av Veumbekken

ill: Norconsult/MIR AS

Vi leverer et samlet
tjenestetilbud innenfor:
• Arealplanlegging og
planprosesser
• By- og stedsformgivning
• Regional og kommunal
planlegging
• Analyser og utredninger
• Strategisk rådgivning

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Strømsø, Drammen Norconsult vant i april
2010 idékonkurransen om klimanøytral
byutvikling av Strømsø sentrum i Drammen. Idékonkurransen er en viktig del av
Drammens strategi for å utvikle sentrum og
utgjør kjerneområdet i Drammen for by- og
boligutstillingen Futurebuilt.
Konseptvalgutredning for Bergensområdet Bergensområdet står foran store
utfordringer i å håndtere sterk vekst i befolkning og trafikk. Norconsult har bidratt til
å utvikle alternative konsepter for hvordan
areal- og transportpolitikken i byregionen
skal håndtere dette fram mot 2040.
Sorgenfri, Trondheim Tempeområdet
i Trondheim er under byomforming fra
næringsområde til bybebyggelse. Norconsult har bistått Sorgenfri Trondheim AS med

å sluttføre en reguleringsplan med KU for
den første eiendommen som omreguleres i
dette området.
Straume sentrum Fra kjøpesenter til by.
Områdeplanen skal legge til rette for å
utvikle Straume sentrum til et regionalt
servicesenter med et mangfold av funksjoner og aktiviteter. Norconsult har ledet
planarbeidet med flere samarbeidspartnere
i tett dialog med Fjell kommune.
Gjenåpning av Veumbekken, Fredrikstad Prosjektet inkluderer vurdering av
alternative løsningsmodeller for åpning
av bekken samt illustrasjonsplan for valgt
løsning. Konseptet omfatter nye byrom
og parker med god forbindelse til vannet,
shared space og gjennomgående gang-/
sykkelveier.

Slambanken, Sør-Varanger Planprogram,
reguleringsplan med konsekvensutredning,
prosess. Oppdraget omhandler over 1000
dekar som vurderes regulert til nærings- og
industriformål spesielt tilrettelagt for petroleumsindustrien. Planområdet grenser mot
Kirkenes by.
Voss knutepunkt Det skal utvikles et
knutepunkt for tog, gondolbane, buss,
drosje, innfartsparkering og av- og påstigning. Det skal legges til rette for ny
utbygging av hotell og næringsbygg mellom
Voss stasjon og sentrum. E16 skal legges
utenom tettstedet og dagens europavei
opparbeides som miljøgate. I tett samarbeid
med flere andre har Norconsult utarbeidet
en mulighetsstudie som skal danne grunnlag for en reguleringsplan.
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Samferdsel
Gode samferdselstiltak er det som gir samfunnet
den nødvendige mobilitet. Med en samfunnsutvikling der utbygging av infrastruktur og endringer
av arealbruk er naturlig, kreves det langsiktige og
fleksible transportløsninger som støtter veksten.
Transportomfanget påvirkes av samfunnsutviklingen, og løsningene skal
tilpasses mennesker, miljø og landskap. Forskjellige trafikantgrupper har
forskjellige behov, og det er mange hensyn som skal tas. Det å skape sikre
og fleksible transportløsninger som dekker alle former for trafikk og de
forskjellige gruppenes behov, er en utfordring.
Befolkningsvekst og globale klimautfordringer gjør at samferdselssektoren
har en spesiell utfordring og ansvar i å utvikle løsninger som bidrar til
reduserte utslipp, men samtidig støtter oppunder fortsatt samfunnsutvikling
og vekst.
Norconsult har over lang tid vært med på å utvikle helhetlige planer
som gir miljøriktige, estetiske og kostnadseffektive samferdselsløsninger.
Med et helhetssyn, lager vi utredninger, analyser, beregninger og planer av
komplette samferdselsanlegg fra idé til realisering. Vi engasjerer oss i tillegg
i arbeidet med å finne ut nye måter å minimere miljøbelastningen på.

ill: Space Group arkitekter

T2 Gardermoen

Fellesprosjekt E6-Dovrebanen
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Ombygging av Høvik stasjon

Vi leverer et samlet
tjenestetilbud innenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Broer
Flyplasser
Havner
Jernbaner og sporveier
Parkeringsanlegg
Trafikkanalyser
Tunneler
Veier og gater

Foto:Atle Kårstad

Noen referanseprosjekter fra 2010:
E39 Os - Bergen På oppdrag fra Statens
vegvesen prosjekterer Norconsult to parallelle tunneler med to kjørefelt hver som skal
gå fra krysset på Svegatjørn i Os til krysset
i Rådal i Bergen. På strekningen blir det tre
nye kryss. Det inngår også ny fylkesveg fra
Endelausmarka til Åsenvegen
Ny Høvik stasjon, Bærum Dagens stasjonsområde bygges helt om og stasjonsbygningen rives. Totalt blir det fem spor
ved stasjonen. De tre sporene i midten
skal brukes til vending, deling og hensetting (parkering) av tog og skal ikke være
tilgjengelige for publikum.
E6 Senterveien-Tonstad, Trondheim På
oppdrag for Statens vegvesen Region midt
utarbeider Norconsult byggeplan for firefelts E6 over nordre del av Heimdalsmyra
i Trondheim med gang- og sykkelveier.
Norconsult prosjekterer alle fag.

Nye Kolbotn stasjon, Østfoldbanen
Utredning av alternative lokaliseringer og
stasjonsløsninger for ny Kolbotn jernbanestasjon. Hovedplan som beslutningsgrunnlag for videre realisering av prosjektet.
Vurdering av stasjonskonsept og utforming
av stasjonsområdet med tilhørende infrastruktur.
Ulriken tunnel (Arna-Fløen) Jernbaneverket har signert kontrakt med Norconsult
for Ulriken tunnel. Kontrakten omfatter
utarbeidelse av komplett detaljplan og
byggeplan for alle fag unntatt signalanlegg.
Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen, Ca 6
km parsell av ny dobbeltsporet jernbane og
ny 4-felts motorveg langs Mjøsa fra Minnesund til Espa. Inkluderer prosjektering av
alle fag, og ca halve strekningen blir liggende i tunnel. Dette er en felles utbygging for
Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Rushtidsavgift i Gøteborg, Sverige
Utredninger, forstudier, arbeidsplaner
og byggeplaner for bussfelt, regulerbare
kjørefelt, pendlerparkering, motorveistopp
og knutepunkt.
Oslo Lufthavn Gardermoen, Terminal 2
Norconsult er hovedansvarlig for flysiden
som omfatter taksebaner og flyoppstillingsplasser med tilhørende teknisk infrastruktur
og landsiden som omfatter adkomstveier,
trafikk-forplass, P-hus og teknisk infrastruktur.
Rv 7 Sokna - Ørgenvika Riksveg 7 blir
20 km kortere når den nye vegen mellom
Sokna og Ørgenvika er ferdig. Norconsult
prosjekterer vegen for Statens vegvesen.
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Sikkerhet
Samfunnet vi lever i er i konstant endring og blir stadig mer komplekst, globalt og åpent. Risikovurderinger, forebyggende tiltak og beredskap blir stadig
viktigere elementer for alle samfunnsaktører – fra
offentlige myndigheter til privat næringsliv.
Økt risiko og sårbarhet overfor uønskede hendelser skyldes blant annet
endrede klimatiske forhold, mer teknologiavhengighet, strukturendringer i
samfunnet og et endret nasjonalt og internasjonalt trusselbilde.
De fleste samfunnsaktører trenger bistand til å få oversikt over truslene
og sårbarheten i egen virksomhet, samt å få sortert og prioritert
risikoområdene. Det fokuseres på forebyggende arbeid for å redusere
sannsynligheten for at noe skal inntreffe og tiltak for å redusere
konsekvenser.
Analyse av risiko og sårbarhet samt dimensjonering av tiltak er en
krevende tverrfaglig oppgave. Våre råd og løsninger danner grunnlaget
for og sikrer aktiv risikostyring. Dette krever systemforståelse, metodisk
tilnærming og fokus på operasjonalisering av tiltak.

Bybanenett i Bergen

Gulating lagmannsrett
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Vi leverer et samlet
tjenestetilbud innenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•

HMS
Samfunnssikkerhet
Arbeidsmiljø
Teknisk sikkerhet
Brannsikkerhet
Informasjonssikkerhet
Kvalitet
Tilsyn

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Aker Solutions, Aker Engineering and
Technology Arbeidsmiljøanalyser og
risikovurderinger (kjemikalier) i forbindelse
med prosjektering og bygging av Skarv
FPSO (Floating production storage and
offloading vessel).
Bybanenett i Bergen - RAMS For utviklingen av bybanenettet i Bergen ble det
gjennomført sikkerhet- og RAM-analyse
i forbindelse med trasevurderinger.
Analysenes hovedformål var å belyse relevante risikoforhold, utarbeide sikkerhetsplan og gjennomføre risikoanalyse.
Beredskap nordområdene Beredskap
mot akutt oljeforurensning i nord-områdene.
Prosjektet omfattet klarlegging av status og
forventet utvikling og ble utført for Oljeindustriens Landsforening.

Gulating lagmannsrett Brannteknisk
prosjektering I forbindelse med oppføring
av nytt bygg for Gulating lagmannsrett er
det utført brannteknisk prosjektering. Kort
avstand til eksisterende bygningsmasse
utføres med fasadesprinkling for å forhindre
brannspredning fra tilstøtende bygninger.
Utvikling av nytt KS-system Krüger
Kaldnes AS leverer totale løsninger for
avløpsrensing, vannbehandling, rehabilitering og service. Norconsult har bistått i å
utvikle et nytt kvalitetsstyringssystem basert
på krav i ISO 9001:2008 og foreliggende
KS-system i Krüger.
Oslo Sentralstasjon Brannteknisk tilstandsvurdering av bygningsmassen.
Brannteknisk prosjektering i forbindelse
med større ombygging av NSB sitt

knutepunkt for togtrafikk på Østlandet.
Røykventilasjonsberegninger, rømningsanalyser. Brannteknisk tilstandsregistrering
av eksisterende bygningsmasse.
HMS - Risikovurdering og sikkerhetsrapport etter Storulykkeforskriften
Norwegian Crystallites AS i Drag i Tysfjord
er omfattet av kravene i Storulykkeforskriften
og ”Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
samt utstyr og anlegg som benyttes ved
håndteringen”. Norconsult har gjennomført
en risikovurdering av virksomheten med
spesiell fokus på lagring og håndtering av
flussyre (HF) i tillegg til å utarbeide sikkerhetsrapport til myndighetene i henhold til
Storulykkeforskriften.
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Vann & avløp
Vann er en vital ressurs som skaper grunnlag for
liv og utfoldelse. Skal utnyttelsen av våre vannressurser være bærekraftig, må bruken være slik at
ressursen er sikret for fremtidige generasjoner. For
å få til dette må de tekniske løsninger ta hensyn til
økende miljøbelastninger, demografiske endringer
og resultatet av de ventede klimaendringer.
Samfunnet vårt er i utvikling, der utbygging av infrastruktur skal støtte oppunder fremtidig befolkningsvekst. Dette krever vann og avløpssystemer som
optimaliserer forsyningen til næringsdrift og befolkningen, samtidig som
utslippene fra avløpsvann tar hensyn til miljøet.
Det hydrologiske kretsløpet må beskyttes, da det å skaffe alle rent og nok
vann er en hovedutfordring for å støtte oppunder en bærekraftig utvikling.
Vannressurser er truet av forurensing, så overvåking av vannkvaliteten er
derfor særdeles viktig.
Norconsult har over lang tid vært med på å utvikle sikre vann- og avløpssystemer og i tillegg tilpasse systemene for nye og utfordrende klimaendringer.
Vi jobber aktivt med hele tiden å bygge videre på vår innsikt og kunnskap om
vannets komplette syklus - fra nedbør via bruk til avløp og fordampning.

Vannforsyning Staver-Bryn
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Bekkelaget renseanlegg

Vi leverer et samlet
tjenestetilbud innenfor:
• Avløp
• Overvannshåndtering
• Vannforsyning
• Vannressursforvaltning

Noen referanseprosjekter fra 2010:
Midgardsormen, Oslo En av de største
investeringene på avløpssiden som
hittil er gjennomført i Norge. Omfatter
ledningsanlegg langs Akerselva fra
Kuba til Vaterland, mikrotunnelering til
GamlebyenS/Bjørvikaområdet og fjelltunnel
til Bekkelaget. Norconsult utfører all
prosjektering for VAV.
Staver-Bryn, Bærum Prosjektering av ny
hovedvannforsyning i Bærum. 4,3 km
ledningsanlegg med store dimensjoner, 800
og 1000 mm, inklusive trykkreduksjonskummer og pumpestasjon. Norconsult har
bistått med forprosjekt, anbud, arbeidstegninger samt pågående bistand og oppfølging.
Drikkevann Ørebro, Sverige Utredning og
anbefaling om mulig vannforsyning til flere
kommuner fra innsjøen Vättern. Rapporten
inneholdt bl.a. behandlingsalternativ,
risikovurdering og kostnadsestimat.

Tørring renseanlæg, Danmark Vi har
prosjektert ombygging av renseanlegget
som omfatter nytt utblåsningsutstyr,
fordelerbygg, renovering av betongoverflater, ny prosesskontroll, nye ledninger
og CE-merking for hele anlegget.
Veumbekken, Fredrikstad Bistand
til forprosjekt med vurderinger av
gjennomførbarhet og tekniske løsninger
for åpning av Veumbekken. Fag involvert
er arealplan, landskapsarkitektur, trafikk,
hydraulikk og hydrologi, geoteknikk,
byggeteknikk og teknisk infrastruktur.
State of the Nation Rådgivende Ingeniørers
Forening (RIF) lanserte i mars 2010
rapporten State of the Nation 2010 som
vurderer tilstanden på infrastruktur i Norge.
Norconsult hadde ansvar for kapitlene for
vann, avløp og avfall. Vurderinger og innhold
ble utformet i samarbeid med NTNU, UMB,
Norsk Vann og Folkehelsa.

Solumstrand renseanlegg, Drammen
Prosjektering av rehabilitering og utvidelse
av Solumstrand renseanlegg i Drammen
med byggeledelse innen el, automatisering,
prosess og maskin. Videre er Norconsult
engasjert for prosjektering og oppfølging for
nye renseanlegg i flere kommuner: Hartevatn
RA (Hovden) i Bykle kommune, Innbygda
RA i Trysil kommune, Håra og Seljestad RA
i Odda kommune, Kristiansund kommune
samt Os sentrale RA i Bergen.
Rammeavtaler VA-etater Norconsult
har i 2010 rammeavtaler med flere større
kommuner i Østlandsområdet. Dette
omfatter rådgivningstjenester i alle planfaser
innen VA-ledningsanlegg. Norconsult har
rammeavtale med kommunene Oslo,
Fredrikstad, Bergen, Bærum og Drammen,
samt sekretærfunksjon for Godt Vann
Drammensregionen.

47

Ny Göta älvbro, Sverige Norconsult er engasjert som rådgiver for testprosessene. Dette innebærer utvikling av jernbaneplan og miljøtilstandssøknad. Vi skal også gi råd til byutviklingskontoret i detaljplanarbeidet og miljøkonsekvensutredning.

La Confluencia Hydropower Project, Chile Norconsult bistår Tingiririca Energia (50/50 SN Power og Pasific Hydro)
i forbindelse med en tunnel som utgjør en av to grener på tilløpet til La Confluencia kraftverk. Arbeidet er utført med lokale
geologer og ingeniørgeologer med støtte av norske ingeniørgeologer.
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Årsregnskap 2010
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Årsregnskap 2010

Norconsult Holding AS er morselskap til Norconsult AS og Norconsult
Eiendom AS. Norconsult Holding AS er eier av alle aksjene i disse to
selskapene.

Resultat, balanse og kontantstrøm for Norconsult AS konsern
Konsernet oppnådde i 2010 brutto driftsinntekter på NOK 2233,7 mill.
(2009; NOK 2012,8 mill.) og et driftsresultat på NOK 224,8 mill. (2009;
NOK 206,0 mill.). Driftsmarginen for 2010 var på 10,1 % mot 10,2 % i
2009.
Konsernets egenkapital var NOK 500,9 mill. ved utgangen av 2010
(2009; NOK 397,3 mill.), noe som gir en egenkapitalandel i 2010 på
40,3 %. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter, skyldes primært økt kapitalbinding og
avskrivninger av goodwill som følge av vekst. Kontantstrømmen fra
operasjonelle aktiviteter vurderes som tilfredsstillende sett i lys av
selskapets vekst. Kontantbeholdningen ved årets utgang var på
NOK 213,2 mill. (2009; NOK 118,9 mill.).
Konsernet hadde i 2010 en kontantstrøm på NOK 94,2 mill.
(2009; NOK 49,9 mill.). Selskapets netto kontantstrøm er preget av
investeringer knyttet til oppkjøp.
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Driftsresultater

Resultat, balanse og kontantstrøm for Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS foregår det ingen operativ drift.
Driftsresultat var på NOK - 0,3 mill. (2009; NOK - 0,1 mill.).
Resultat før skattekostnader var NOK 155,4 mill. (2009; 120,0 mill.).
Selskapets egenkapital var NOK 288,1 mill. ved utgangen av 2010
(2009; NOK 198,9 mill.), noe som gir en egenkapitalandel i 2010 på
36,8 %. Kontantbeholdningen ved årets utgang var på NOK 137,5
mill. (2009; NOK 67,1 mill.). Norconsult Holding AS hadde i 2010 en
kontantstrøm på NOK 70,0 mill. (2009; NOK 67,5 mill.).
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Driftsinntekter

Resultatregnskap
Norconsult AS (hele 1.000)		

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2009
2010			
2010
2009
								
				 DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER:
1 598 653
1 680 539		 Driftsinntekter
2 233 736
2 012 757
1 598 653
1 680 539 		 Sum driftsinntekter
2 233 736
2 012 757
272 310
961 043
23 852
167 170
1 424 375

256 423 		
1 032 150 		
27 680 		
175 825 		
1 492 079 		

174 278

188 460		

				
14 929
32 885 		
1 951
1 582 		
1 205
1 444		
1 703
503		
( 1 947)
( 694)		
( 340)
( 317)		
( 7 074)
( 20 578) 		
10 427
14 826		
184 705

203 286 		

( 51 923)

( 61 647)		

132 782
141 639 		
		
0
0		

Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

282 438
1 369 681
52 973
303 863
2 008 955

321 396
1 235 725
54 131
195 525
1 806 777

224 781

205 980

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER:				
Resultat fra datter- og tilknyttet selskap
0
0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
0
0
Annen renteinntekt
4 834
5 019
Annen finansinntekt
590
4 156
Rentekostnader til foretak i samme konsern
0
0
Annen rentekostnad
( 3 470)
( 4 361)
Annen finanskostnad
( 6 726)
( 9 293)
Netto finansposter
( 4 772)
( 4 479)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad

220 009

201 501

( 78 753)

( 66 716)

ÅRETS RESULTAT

141 256

134 785 		

Årets resultat etter minoritetsinteresser

141 256

134 785

				 OVERFØRINGER:				
( 85 000)
( 111 600)		 Avsatt konsernbidrag				
( 47 782)
( 30 039)		 Overført annen egenkapital				
			
( 132 782)
( 141 639)		 SUM OVERFØRT				
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Balanse pr. 31. desember 2010
Norconsult AS (hele 1.000)			

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2009
2010 			
2010
2009
				
				
EIENDELER				
				
Immaterielle eiendeler:				
807
692 		
Utsatt skattefordel
0
0
0
0 		
Lisenser og programvare
2 394
2 277
59 017
70 681 		
Goodwill
86 032
96 578
59 824
71 373 		
Sum immaterielle eiendeler
88 426
98 855
							
Varige driftsmidler:				
				
4 689
4 689 		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
206 682
210 596
9 252
11 409 		
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.
26 780
26 093
13 941
16 098 		
Sum varige driftsmidler
233 462
236 689

				
Finansielle anleggsmidler:				
137 383
149 981 		
Investeringer i datterselskap
0
0
69 625
73 473 		
Lån til foretak i samme konsern
0
0
1 079
529 		
Investeringer i aksjer og andeler
728
1 431
9 650
9 800 		
Andre langsiktige fordringer
11 159
10 945
52 319
74 948 		
Pensjonsmidler
71 766
49 414
270 056
308 731 		
Sum finansielle anleggsmidler
83 653
61 790
343 821

396 202 		

Sum anleggsmidler

405 541

397 334

115 588
150 586 		
Opparbeidet inntekt
178 075
140 374
							
				
Fordringer:				
237 251
260 832 		
Kundefordringer
424 260
351 963
52 813
82 635		
Kortsiktige fordringer konsernselskap
0
0
111 496
171 354 		
Innskudd i konsernkonto
0
0
7 693
5 907 		
Andre fordringer
21 162
20 849
409 253
520 728		
Sum fordringer
445 422
372 812
				
13 077
13 345 		

52

537 918

684 659 		

881 739

1 080 860 		

Bankinnskudd og lignende:				
Bankinnskudd og kontanter
213 152
118 909
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

836 649

632 095

1 242 190

1 029 429

Norconsult AS (hele 1.000)			

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2009
2010			
2010
2009
								
				
EGENKAPITAL OG GJELD				
				
Innskutt egenkapital:
2 878
2 878 		 Aksjekapital
4 776
4 771
0
0		 Egne aksjer
( 278)
( 25)
50 361
50 361 		 Overkursfond
176 743
176 470
0
0		 Annen innskutt egenkapital
11 579
6 365
0
0 		 Innskutt ikke registrert egenkapital
76 435
0
53 239
53 239 		 Sum innskutt egenkapital
269 255
187 581
								
				 Opptjent egenkapital:				
198 267
228 305 		 Annen egenkapital
231 687
209 725
198 267
228 305 		 Sum opptjent egenkapital
231 687
209 725
251 506
281 545		 Sum egenkapital
500 942
397 306
								
				 Avsetninger for forpliktelser:				
0
0 		 Utsatt skatt
16 366
10 166
0
0 		 Andre avsetninger
5 618
5 618
0
0		 Sum avsetninger for forpliktelser
21 984
15 784
							
				 Langsiktig gjeld:				
55 231
93 343 		 Gjeld til selskap i samme konsern
0
0
1 540
540 		 Annen langsiktig gjeld
5 687
1 903
56 771
93 884 		 Sum langsiktig gjeld
5 687
1 903
				
36 117
46 375		
34 753
36 784		
184 353
278 820		
25 675
18 165 		
128 417
150 035		
0
0		
164 147
175 253 		
573 462
705 432 		
630 233

799 315 		

881 739

1 080 860		

Kortsiktig gjeld:				
Leverandørgjeld
64 822
54 800
Forskudd fra kunder
49 444
47 123
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
0
0
Betalbar skatt
68 714
63 678
Skyldig offentlige avgifter
178 265
132 769
Avsatt utbytte
104 283
89 942
Annen kortsiktig gjeld
248 049
226 124
Sum kortsiktig gjeld
713 577
614 436
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

741 248

632 123

1 242 190

1 029 429
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Kontorer i Norge:
Norconsult AS (hovedkontor)
Postboks 626, 1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Tel. 67 57 10 00, Fax 67 54 45 76
Email: firmapost@norconsult.no
www.norconsult.no

Askim
P.b. 1042, Østfold Næringspark, 1803 Askim
Vangsveien 10, 1814 Askim
Tel. 69 00 17 80, Fax 67 54 45 76
Bergen
P.b.1199 - Sentrum, 5811 Bergen
Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen
Tel. 55 37 55 00, Fax 55 37 55 01
Bodø
Alsgården, Notveien 17, 8013 Bodø
Tel. 75 56 58 00, Fax 75 56 58 01
Eidfjord
Pb.85, 5786 Eidfjord
Riksvegen 27A, 5783 Eidfjord
Tel. 53 64 70 88, Fax 53 64 70 89
Fauske
Storgata 56, 8200 Fauske
Tel. 92 40 61 89
Førde
P.b. 514, 6803 Førde
Firdavegen 6, 6800 Førde
Tel. 57 82 94 40, Fax 57 82 94 41
Gjøvik
Jernbanegata 4, 2821 Gjøvik
Tel. 61 13 03 30
Hamar
P.b. 433, 2303 Hamar
Torggata 22, 2317 Hamar
Tel. 62 55 51 10, Fax 62 55 51 11
Hammerfest
Brenneriveien 30, 9600 Hammerfest
Tel. 78 60 85 00, Fax 78 60 85 01
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Horten
Pb. 110, 3191 Horten
Apotekergata 14, 3187 Horten
Tel. 33 02 04 10, Fax 33 02 04 11
Hønefoss
Pb. 258, 3502 Hønefoss
Fossveien 7/9, 3510 Hønefoss
Tel. 32 10 99 60, Fax 32 10 99 61
Kirkenes
Pb. 217, 9915 Kirkenes
Storgata 5, 9900 Kirkenes
Tel. 78 59 80 00

Molde
Storgata 18-20, 6413 Molde
Tel. 71 24 04 60, Fax 71 24 04 61
Mosjøen
Strandgt. 24, 8656 Mosjøen
Tel. 75 41 11 02
Narvik
Teknologiveien 10, 8517 Narvik,
Tel. 76 96 78 60, Fax 76 96 78 61
Odda
Eitrheim, 5750 Odda
Tel. 53 64 70 88, Fax 53 64 70 89

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

Porsgrunn
Porselensvegen 12, 3920 Porsgrunn
Tel. 35 96 07 22, Fax 35 96 07 45

Kongsberg
Tiedemannsgt. 4, 3616 Kongsberg
Tel. 48 89 93 36

Skien
Klostergata 30, 3732 Skien
Tel. 48 89 93 35

Kristiansand
Kjøita 42, 4630 Kristiansand
Tel. 38 60 34 60, Fax 67 54 45 76

Sogndal
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Tel. 57 62 79 00, Fax 57 62 79 01

Kristiansund
Pb. 2195 Futura, 6502 Kristiansund
Industriveien 17, 6517 Kristiansund
Tel. 71 58 88 88, Fax 71 58 88 80

Stavanger
P.b. 130, 4065 Stavanger
Stadionparken, Jåttåvågveien 7,
4020 Stavanger
Tel. 51 90 53 00, Fax 67 54 45 76

Lakselv
Pb. 279, 9711 Lakselv
Kirkeveien 5, 9700 Lakselv
Tel. 78 46 08 88, Fax 78 46 08 89
Larvik
Pb. 35 - Fritzøe Brygge, 3285 Larvik
Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik
Tel. 33 14 14 00, Fax 33 14 14 19
Lillehammer
Pb. 284, 2602 Lillehammer
Elvegaten 19, 2609 Lillehammer
Tel. 61 22 79 00, Fax 61 22 79 01
Lillestrøm
Parkalleen 10, 2000 Lillestrøm
Tel. 67 57 10 00

Tromsø
Pb. 228, 9253 Tromsø
Sjøgata 39, 9008 Tromsø
Tel. 77 66 70 80, Fax 77 66 70 90
Trondheim
Ingvald Ystgaards vei 3A,
7047 Trondheim
Tel. 73 20 46 00, Fax 67 54 45 76
Tønsberg
Stensarmen 4, 3112 Tønsberg
Tel. 33 50 48 47, Fax 67 54 45 76
Vadsø
Pb. 50, 9811 Vadsø
Tollbugata 7, 9800 Vadsø
Tel. 78 59 80 05

Harstad
Skoleveien 1, 9407 Harstad
Tel. 77 00 11 33, Fax 77 00 11 32

Mandal
Pb. 216, 4503 Mandal
Store Elvegate 35, 4514 Mandal
Tel. 41 57 80 00, Fax 38 26 63 74

Ålesund
Keiser Wilhelmsgt. 22, 6003 Ålesund
Tel. 70 10 22 44, Fax 70 10 22 55

Haugesund
Pb. 458, 5501 Haugesund
Smedasundet 66, 5528 Haugesund
Tel. 52 86 51 00, Fax 52 86 51 01

Mo i Rana
Pb. 237, 8601 Mo i Rana
Halvor Heyerdahlsv. 4, 8626 Mo i Rana
Tel. 75 12 93 80, Fax 75 12 93 90

Årdal
Pb. 149, 6881 Årdalstangen
Meierigt 2, 6885 Årdalstangen
Tel. 97 97 00 36, Fax 57 66 00 77

Kontorer i Danmark:

Kontorer utenfor Norden:

Norconsult Danmark A/S:
Kalundborg
Skibbrogade 1-3, 4400 Kalundborg
Tel. +45 44 20 98 34, Fax +45 44 20 99 10

BOTSWANA
Norconsult (Botswana)(Pty) Ltd
Pula Holding Building, 1st Floor, Plot no. 112
Gaborone International Finance Park, Gaborone
Tel. +267 390 2766

København
Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup
Tel. +45 44 20 98 34, Fax +45 44 20 99 10
Århus
Voldbjerg 12A, 2. sal, 8240 Risskov
Tel. +45 28 10 37 99, Fax +45 86 99 37 89

CHILE
Norconsult Andina S.A.
Av. Américo Vespucio 100, Piso 16
Las Condes, Santiago de Chile
Tel. +56 2 207 5000 / +56 9 9225 6593
LAO PDR
Norconsult (Laos) Co. Ltd.
P.O. Box 9148, Luang Prabang Road, Vientiane
Tel. +856 21 219 494, Fax +856 21 219 495

Kontorer i Sverige:
Norconsult AB:
Gøteborg
Lindholmen, Theres Svenssons gata 11,
Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46 31 50 70 00, Fax +46 31 50 70 10
Luleå
Storgatan 35, 972 31 Luleå
Tel. +46 920 20 35 70
Piteå
Karl Grankvists väg 1A, 941 52 Piteå
Tel. +46 911 23 25 30, Fax +46 911 23 25 89
Stockholm
Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tel. +46 8 462 64 30
Växjö
Storgatan 42, 352 32 Växjö
Tel. +46 470 70 76 00, Fax +46 470 70 76 01
Örebro
Ekersgatan 14, 703 42 Örebro
Tel +46 (0)19-611 91 30, Fax +46 (0)19-16 94 92

MOZAMBIQUE
Norconsult Mozambique Lda.
Caixa Postal 2722, Av. Armando Tivane 1853, Maputo
Tel. +258 21 48 50 58, Fax +258 21 48 50 57
PERU
Norconsult Peru SAC
Av. La Encalada 1388, Of. 804, Santiago de Surco, Lima
Tel. +51 1 4377303
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, 1st Floor, Office Suites 49/50
377 Rivonia Boulevard, Rivonia, 2128 Johannesburg
Tel. +27 11 275 0433, Fax +27 11 275 0275
THAILAND
NorCiv Engineering Co Ltd.
121/86-87 RS Tower, 30th floor,
Ratchadaphisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +662 642 2450, Fax +662 248 6821

Kontorer pr. 01.05.2011
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De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

www.norconsult.no
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