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OM NORCONSULT
Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet
mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring
bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt
og internasjonalt.
Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet
rådgivning – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering
og driftsstøtte. Tjenestene omfatter prosjektering og oppfølging av alle
eller enkelte av fasene i et prosjekt, fra behovsbeskrivelse, forprosjekt,
utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsdokumenter til ferdige anlegg,
inklusive drifts- og vedlikeholdsrutiner.
Norconsult er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises
omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig kompetanse innenfor
miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.

Land hvor vi hadde kontorer i 2011
Land hvor vi hadde prosjekter i 2011
Land hvor vi har hatt prosjekter siden 1956
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Adm. direktørs rapport

Norconsult-konsernets
lønnsomme vekst fortsetter
Norconsult skal være en ledende nordisk leverandør av kunnskapsbaserte tjenester, og samtidig være en fremtredende aktør internasjonalt
innenfor utvalgte markeder. På det norske markedet skal vi være størst
og ikke minst - være et klart førstevalg innen vår bransje.
Gjennom mer enn 80-års erfaring har selskapet bygget
opp et solid fundament som en toneangivende aktør både
nasjonalt og internasjonalt og framstår i dag som Norges
største, mest komplette og etterspurte rådgivermiljø rettet
mot samfunnsplanlegging og prosjektering.
Lokal rådgiver med hele organisasjonens kompetanse
og erfaring i ryggen
Norconsult var ved utgangen av 2011 representert på
43 kontorsteder i Norge og med 28 kontorer i utlandet.
Vår virksomhet er primært basert på verdiskapning gjennom oppdrag. Årlig gjennomfører selskapet ca. 12 000
små og store oppdrag som hver for seg er en egen
forretningsvirksomhet.
I gjennomføringen av våre oppdrag, er vår ambisjon at
vi evner å sikre at kunden og vi har sammenfallende forståelse av målsetting, utfordringer, framdrift og leveranser.
Vi skal sikre at vi har relevant kompetanse og kapasitet
tilgjengelig for å gjennomføre oppdraget som avtalt, og at
vi gjennom god kompetanse på oppdragsstyring og god
kommunikasjon med vår oppdragsgiver, leverer vellykkede resultater.
Det er i våre oppdrag 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 profesjonelle og krevende kunder,
som vet å stille krav og har klare forventninger til oss.
Dette skjerper og inspirerer oss til å gjøre nødvendige
forbedringer og få en sunn utvikling av Norconsult.
Vi takker våre mange kunder og samarbeidspartnere
for god kontakt og fruktbar dialog i 2011, og for mange
hyggelige tilbakemeldinger som bekrefter at vi har vært
til nytte.

4

Lønnsom vekst
Gjennom en årrekke har vi lagt ned betydelige ressurser i
kompetanseutvikling på bred front, og det er et tankekors
at denne kompetansebasen, vår viktigste kapital, ikke kan
leses direkte i balansen. En forutsetning for å skape gode
resultater er også vår egen produktivitet og effektivitet.
Det er gledelig å konstatere at 2011 ble nok et rekordår for
Norconsultkonsernet - en omsetning på 2766 mill., som
representerer en omsetningsvekst på 532 mill. i forhold til
2010 og et driftsresultat før skatt på 239 mill.
Det er med tilfredshet vi konstaterer at den kraftige 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.
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
Gjennom organisk vekst, etablering av ny virksomhet og
oppkjøp har Norconsult i 2011 målbevisst fortsatt å utvide
sitt tjenestespekter og sin kapasitet.
Vi erfarer stor etterspørsel etter vår kompetanse i markedet,
spesielt innenfor samferdsel og infrastruktur, og vår vekst
er godt forankret i og et resultat av vårt fokus på kompetansebygging.
Ved utløpet av 2011 talte Norconsult-konsernet ca. 2170
medarbeidere. Vi skal videreutvikle vårt ansatteide, multidisipline selskap slik at vi kan konkurrere på linje med de

John Nyheim, Adm. direktør

store internasjonale aktørene. Vekst er en viktig forutsetning for å styrke vår konkurransekraft og opprettholde vår
ledende posisjon.

svar og ønske om bærekraftig utvikling at vi som selskap
arbeider tungt innen fornybar energi, og dermed aktivt mot
utslipp av klimagasser.

Selskapet fikk gjennom året tilgang på mange nye medarbeidere, en betydelig ressurs som tilfører selskapet
verdifull kompetanse og nye markedsmuligheter. I 2011
overtok vi 12 selskaper med til sammen 190 medarbeidere. Vi ønsker alle våre nye medarbeidere velkommen i
Norconsult!

Desentralisert organisasjon - samme merkevare
Norconsult er en flat og desentralisert organisasjon der
lokal kunnskap om kunden og prosjektet er nøkkelfaktorer
for suksess. Som Norges største rådgivermiljø ønsker vi
å tilby våre kunder noe mer når det gjelder tilgang på
ressurser, fagkompetanse og erfaring. Dette gjør vi
gjennom å dele kunnskap og samarbeide effektivt på tvers
av faglige, organisatoriske og geografiske skillelinjer i en
spredt organisasjon.

Ny giv internasjonalt
Utenfor Norge er også konsernet i fremgang. I Sverige
har vi hatt en kraftig vekst i antall kontorer og ansatte, gjennom oppbygging av ressurser rettet mot energi-/vannkraftmarkedet og overtagelse av virksomheten i Mark & Marin
Ingenjörsbyrå AB i Örebro. Ved utløpet av 2011 hadde den
svenske virksomheten en samlet omsetning på 312 mill.
som representerer en vekst på 16%, og vi var lokalisert på
17 kontorsteder. Selskapet jobber for videre vekst i Sverige
gjennom å styrke vår tverrfaglighet og få et bredere
geografisk og markedsmessig nedslagsfelt.
I Danmark fortsatte vi vår organiske vekst og er nå godt
posisjonert mot vann- og avløpsprosjekter og den farmasøytiske industri. Vår strategi framover er fortsatt organisk
vekst og oppkjøp i det danske markedet.
Utenfor Norden har Norconsult opp gjennom årene hatt
oppdrag i mer enn 150 land. De senere årene har vi konsentrert vår virksomhet samt utvidet virksomheten blant
annet gjennom oppkjøp slik at vi nå er godt rustet til å
konkurrere på utvalgte markeder i Sør-Amerika, det sørlige
Afrika og Sør-øst-Asia. I disse landområdene er det et stort
potensiale for utvikling av blant annet bærekraftig energi,
og vår sterke fokus på fornybar energi i disse områdene
har gitt resultater.
Norconsult er for tiden sterkt engasjert i betydelige vannkraftprosjekter der vår gode kompetanse og unike erfaring
er etterspurt. I en verden der klimagassutslippene stadig
øker, er det motiverende og i tråd med vårt samfunnsan-

Vi har gjennom året blant annet arbeidet med å videreutvikle våre faglige nettverk, forbedret vår IT-infrastruktur
og ikke minst gjennomført en betydelig satsing på å
profesjonalisere styring av våre oppdrag. Vi arbeider hele
tiden aktivt for å bli mer effektive i vår oppdragsgjennomføring og ruster oss til å møte enda tøffere konkurranse
framover.
Norconsult tilbyr rådgiving innen en rekke fagområder, har
mange organisasjonsenheter og har lokal tilstedeværelse
med kontorer i mange land. Målet er at merkevaren
Norconsult og hele konsernet skal framstå konsistent og
sterkt, slik at samarbeidspartnere og kunder har samme
varige inntrykk av Norconsult, uansett hvor i verden de
befinner seg.
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar er viktig for oss i Norconsult og ivaretagelse av dette er en sentral del av våre etiske retningslinjer. Vi er opptatt av at vi i vår rådgivning og valg av
løsninger ivaretar samfunnets sårbarhet og bidrar til
løsninger som tar hensyn til omgivelsene. Vi har gjennom
flere år bygget opp betydelig kompetanse innenfor miljø,
sikkerhet, risiko og beredskap og ser en økende etterspørsel etter våre tjenester innenfor dette. Samfunnsansvar
krever en helhetsforståelse og aktivt samspill mellom
kunde og rådgiver, noe vi tilstreber i ethvert oppdrag uansett størrelse.
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Kulturen i Norconsult er solid forankret i ærlighet og
respekt for andre mennesker. Skal vi makte å drive en
suksessfylt og evigvarende forretning, er vi avhengig av
tillit og et godt omdømme så vel hos kunder som hos våre
medarbeidere og i samfunnet for øvrig. Våre etiske
retningslinjer bidrar til å sikre at alle enkeltpersoner som
handler på vegne av Norconsult, opptrer etisk forsvarlig og
i tråd med selskapets verdigrunnlag.

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

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 «grønne
bygg», mindre miljøbelastninger og energieffektive oppvarmingsløsninger.

Veien videre
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.

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 være tidlig ute med å implementere ny teknologi og skaffe seg erfaring og kunnskap
for å møte nye behov i markedet.
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Evne, vilje og lyst til endring og fornyelse er våre viktigste
egenskaper som selskap framover. Norconsult har aldri
vært i bedre forfatning, og vi har sterk tro på at selskapet
fortsatt vil hevde seg godt i konkurransen om nye spennende oppdrag i tiden som kommer.
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Aktivitetsnivået ved inngangen til 2012 er høyt. Innen samferdsel, infrastruktur, energi og miljø er vi optimistiske også
på lengre sikt, det er oppgang innen bolig og næringsbygg,
og det er god grunn til å se lyst på aktivitetsnivået for 2012.
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Andel egenkapital

John Nyheim
Adm. direktør

Årsberetning for 2011
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Norconsult Holding AS konsern

Årsberetning for 2011
Norconsult Holding AS er morselskap til Norconsult AS og
Norconsult Eiendom AS. Norconsult Holding AS er eier av
alle aksjene i disse to selskapene.

Internasjonalt overtok Norconsult virksomheten i Mark &
Marin Ingenjörsbyrå AB og IYANDA Power Technologies Ltd
i Sør-Afrika/Johannesburg.

I 2011 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 internasjonalt. Internasjonalt har
Norconsult hatt et bredt aktivitetsnivå og har vært engasjert
i prosjekter i 50 land i 2011.

Styringssystem
Norconsults styringssystem er et integrert system for å
ivareta krav, risikomomenter og målsettinger, som tar
utgangspunkt i selskapets kjernevirksomhet: 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.

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN
Norconsult er landets ledende tverrfaglige rådgiver innen
samfunnsplanlegging og prosjektering og er en fremtredende
aktør internasjonalt innenfor utvalgte markeder.
Norconsult er i sin helhet eid av de ansatte. Ved utgangen
av 2011 hadde konsernet ca. 2170 medarbeidere.
Hovedkontoret ligger i Sandvika, utenfor Oslo. I tillegg
drives virksomheten fra 43 kontorer i Norge. Nye kontorer
som ble etablert i 2011 var i Mosjøen, Gjøvik, Fauske,
Ulsteinvik, Ski, Alta og Fredrikstad. I Sverige har Norconsult
17 kontorer. Nye kontorer etablert i 2011 var Örebro,
Ludvika, Uppsala, Älvkarleby, Sundsvall, Sollefteå,
Örnsköldsvik og Västerås. Utenfor Norge og Sverige
har selskapet tre lokalkontorer i Danmark, samt faste
etableringer i Afrika (Sør-Afrika, Mosambik og Botswana),
Asia (Filippinene, Laos og Thailand) og Sør-Amerika (Chile
og Peru). Samtidig hadde selskapet også flere etablerte
prosjektkontorer.
Norconsult leverer tjenester gjennom alle faser av
prosjektets syklus: fra de tidligste idékonsepter og
forprosjektstudier via planlegging, prosjektering til bygging,
og videre innen drift, vedlikehold og rehabilitering. Årlig
utføres om lag 12 000 store og små oppdrag.
I 2011 overtok Norconsult virksomhetene Palm & Bratlie
AS, Ask Rådgivning AS, Stavsengs Ingeniørfirma AS,
ElektroTeam AS, ElektroPlan Møre AS, Energi og Miljø
Consult AS, Elplan AS, Jørstad AS, Myklebust AS og
Geovest-Haugland AS.
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Forskning og utvikling
Gjennom aktiv satsing på teknologi og innovasjon skaper
Norconsult et viktig konkurransefortrinn ved å være tidlig
ute med å implementere ny kunnskap og teknologi i
våre 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 oppdrag 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.
Selskapet 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.
Norconsults bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk,
ærlighet og respekt for andre mennesker. Selskapets
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 skal medvirke til 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.

Norconsult vil framover ha høy fokus for å sikre at de
internasjonale engasjementer drives i samsvar med
selskapets etiske retningslinjer, og vil trekke seg ut av land
der forholdene ikke ligger til rette for å drive forretningsvirksomhet i henhold til de standarder selskapet har fastlagt.
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
selskapet å synliggjøre at Norconsult er en bedrift som tar
samfunnsansvar alvorlig, både i egen virksomhet og på
vegne av selskapets oppdragsgivere.
Norconsult AS ble i 2009 ilagt et forelegg fra Økokrim knyttet
til uregelmessige utbetalinger i et prosjekt i Tanzania der
Norconsult var engasjert. Som følge av at selskapet ikke
har vedtatt forelegget, ble saken behandlet i Oslo tingrett
og Norconsult ble 15. juli 2011 frikjent. Økokrim har anket
saken til Borgarting lagmannsrett og hovedforhandling er
berammet til høsten 2012.
Selskapet har sterk fokus på etikk og korrekt forretningsførsel og prioriterer høyt interne forbedringstiltak for å hindre
at noe tilsvarende oppstår igjen.
Norconsult påvirker også mennesker, ytre miljø og
materielle verdier direkte gjennom selskapets daglige
adferd. Medarbeideres 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.
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Norconsults har betydelig og varig påvirkning på
mennesker, ytre miljø og materielle verdier gjennom de
rådene selskapet gir sine oppdragsgivere. Norconsult har
implementert krav til ivaretakelse av dette i selskapets
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 vesentligste
dekket av elektrisk strøm, og for hovedkontoret dels i form
av vannbåren fjernvarme/fjernkjøling. Norconsult deltar i
retur- og gjenvinningsordninger for forbruksvarer der slike
ordninger er etablert.
I 2011 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
•		Identifisering og gjennomføring av spesielle miljøtiltak ved
kontoret i Bodø og sertifisering som Miljøfyrtårn (pilot).
I januar 2012 godkjente Kystverket Norconsult som ny
Recognized Security Organization (RSO). Selskapets
ressurspersoner er derved godkjent av Kystverket for å
utføre sårbarhetsvurderinger og utarbeide sikringsplaner i
havner, alt i henhold til lovverkskrav om sikring av havner
mot terrorhandlinger.
For å sikre kontinuerlig videreutvikling av selskapets
systematiske HMS-arbeid i oppdrag, har Norconsult
en egen HMS-koordinatorgruppe bestående av representanter fra alle divisjoner og kontorer i virksomheten.
HMS-koordinatorgruppen er en aktiv pådriver for å fremme
ivaretakelse av HMS i Norconsults oppdrag.
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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 2011 hatt 4 møter. Samarbeidet
med de ansattes organisasjoner anses som godt.

Det er den ordinære generalforsamling i morselskapets
Norconsult Holding AS som bestemmer honoraret til
styrets medlemmer, basert på anbefaling fra valgkomitéen i
Norconsult Holding AS.
Valgkomitéen velges av generalforsamlingen. I tillegg
oppnevner styret en representant. Hovedoppgaven til
komitéen er å sikre at styret har den riktige sammensetningen av kompetanse og erfaring blant de aksjonærvalgte styremedlemmer.

FRAMTIDSUTSIKTER
Sykefraværet i Norconsult AS utgjorde 3,2 % av total
arbeidstid mot 3,1 % for 2010. Kortidsfraværet utgjorde
2,0 %, mens langtidssykefraværet var på 1,2 %. 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 4 ulykker i 2011 i Norge og ingen 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. 31.12.2011 en kvinneandel på
23,9 %. Kvinnelig andel ledere er på ca 11,1 %. 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.
Styret har i 2011 avholdt 7 styremøter samt 2 styreseminarer knyttet til strategiplan for perioden 2012 - 2015.
Ved behov oppdateres styret om viktige hendelser mellom
styremøtene.
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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.
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.
Internasjonalt vil Norconsult i tråd med konsernets strategi
utvide engasjementet på de steder der konsernet kan
benytte sin unike kompetanse, er konkurransedyktige på
pris og har en kunderelasjon 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 er avhengig av konjunkturer og generell
økonomisk utvikling.

ÅRSREGNSKAP 2011
Resultat, balanse og kontantstrøm for Norconsult
Holding AS konsern
Konsernet oppnådde i 2011 brutto driftsinntekter på NOK
2765,6 mill. (2010; NOK 2233,7 mill.) og et driftsresultat på
NOK 238,8 mill. (2010; NOK 224,8 mill.). Driftsmarginen for
2011 var på 8,6 % mot 10,1 % i 2010.
Konsernets egenkapital var NOK 512,3 mill. ved utgangen
av 2011 (2010; NOK 500,9 mill.), noe som gir en egenkapitalandel i 2011 på 34,5 %. Forskjellen mellom drifts-

resultat 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 147,9 mill. (2010; NOK 213,2 mill.).
Konsernet hadde i 2011 en kontantstrøm på NOK -65,3 mill.
(2010; NOK 94,2 mill.). Selskapets netto kontantstrøm er
preget av investeringer knyttet til oppkjøp.
Resultat, balanse og kontantstrøm for Norconsult
Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS foregår det ingen
operativ drift. Driftsresultat var på NOK -0,4 mill. (2010;
NOK - 0,3 mill.). Resultat før skattekostnader var NOK
162,2 mill. (2010: 155,4 mill.).

Likviditeten i Norconsult vurderes som tilfredsstillende,
og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer
likviditetsrisiko. Norconsult er eksponert for valutasvingninger i forbindelse med selskapets aktiviteter
utenfor Norden. Noe av denne omsetningen faktureres
i norske kroner, noe i lokal valuta, noe i EUR, men det
vesentligste faktureres i USD. Foreliggende valutastrategi
tilsier at selskapet skal foreta en valutasikring der dette er
hensiktsmessig utfra en totalvurdering.
Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for
Norconsults stilling og resultat etter regnskapsårets slutt.
I samsvar med norsk regnskapslov, bekrefter Norconsult at
regnskapene er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

ANVENDELSE AV ÅRETS RESULTAT
Selskapets egenkapital var NOK 275,1 mill. ved utgangen
av 2011 (2010; NOK 288,1 mill.), noe som gir en egenkapitalandel i 2011 på 54,1 %. Kontantbeholdningen ved
årets utgang var på NOK 22,2 mill. (2010; NOK 137,5 mill.).
Norconsult Holding AS hadde i 2011 en kontantstrøm på
NOK -115,3 mill. (2010; NOK 70,0 mill.).
Finansiell risiko
Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle
sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært
lite tap på fordringer. Selskapet har løpende høy fokus på
oppfølging av kundefordringer.

Resultatdisponering
Årets overskudd for Norconsult Holding AS utgjør:
				
NOK
116 749 450
Styret foreslår at overskuddet disponeres som følger:
Avsatt til utbytte: 		
NOK
116 799 479
Overført til annen egenkapital:
NOK
(50 029)
Sum
			
NOK
116 749 450
Selskapets frie egenkapital er:
NOK
4 277 978

Sandvika, 8. mai 2012
I styret for Norconsult Holding AS

Per Kristian Jacobsen
(styreleder)

Jan Oksum
(styrets nestleder)

Grete Sønsteby
(styremedlem)

Harald Trosvik
(styremedlem)

Henning Vellene
(styremedlem)

Jens Kvarekvål
(styremedlem)

		
Stein Sverre Hovden
(styremedlem)

Per Kristian Nesse
(styremedlem)

Kristin Pettersen Grenan
(styremedlem)

John Nyheim
Adm. direktør
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Som et ledd i vårt miljøarbeid har Norconsult rådgivere gjennomført
et energieffektiviseringsprosjekt ved hovedkontoret i Sandvika.
Prosjektet er støttet av Enova og har status som forbildeprosjekt .
Energisk start for nytt markedsområde energi i Sverige. 25. august var det
kickoff med rundt 90 nye rådgivere på laget. Norconsult har nå Nordens
største rådgivermiljø innen vannkraft.

Kungsbackas Arkitekturpris 2011 tilldelt Norconsults
arkitekter for deres arbeide med Varlaskolan.
Den 26. april ble en treårig bedriftsavtale signert
med Røde Kors.

På anvendte innovasjonsprosesser i oppdrag er Norconsult i førersetet i Norge.
Vi har bla. spart Vegvesenet for flere
hundre millioner ved bruk av vår kreative
innovasjonsmetode brukt i en del av
deres prosjekter.
Fornybar energi til Afrika. Norconsult var representert
i den norske næringslivsdelegasjon som besøkte
Ghana, Angola og Mosambik 20.-25. november.
Norconsults pris for beste pedagogiske prestasjon ved NTNU,
studieprogram Bygg- og Miljøteknikk, ble utdelt på BM-dagen
1. november.

Foto: Statsbygg

Bodø-kontoret ble 18.oktober sertifisert
som miljøfyrtårn av miljøvernsjefen i
Bodø kommune.

Hamar kommunes Byggeskikkpris 2011 ble tildelt
uteområdet på Høyskolen i Hedmark den
24. september. Landskaparkitekt: Norconsult.

Over 60 interesserte brukere deltok på BIM seminar
og lanseringen av ISY G-prog Beskrivelse BIM i
Sandvika 15. juni. Dette er en milepæl i utviklingen av
vårt markedsledende system for byggebeskrivelser.
12

Årets VA-prosjekt på Vestlandet ble
Hattebergsdalen vassbehandlingsanlegg
og kraftstasjon. Norconsult har vært
totalrådgiver for anlegget.

Norconsult rangert som den mest attraktive arbeidsgiver av
rådgivende bedrifter blant yngre medarbeidere i Universums
Professional Survey 2011. Rangert som nr. 5, opp syv plasser
fra fjorårets 12. plass.

Årsregnskap 2011
%001 relle 07 åp tetisapO :åsgo ednevlieps å tnfi råg eD
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Resultatregnskap
Norconsult AS (hele 1.000)		

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2010
2011			
2011
2010
								
			
DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER:
1 680 539
2 023 792
Driftsinntekter
2 765 552
2 233 736
1 680 539
2 023 792
Sum driftsinntekter
2 765 552
2 233 736
256 423
1 032 150
27 680
175 825
1 492 079

332 508
1 231 615
36 885
233 851
1 834 858

188 460

188 933

			
32 885
24 547
1 582
4 963
1 444
895
503
4 593
( 694)
( 5 057)
( 317)
( 137)
( 20 578)
( 8 146)
14 826
21 657
203 286

210 591

( 61 647)

( 60 811)

Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

413 928
1 674 888
59 914
378 043
2 526 773

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

238 779

224 781

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER:				
Resultat fra datter- og tilknyttet selskap
0
0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
0
0
Annen renteinntekt
5 675
4 834
Annen finansinntekt
5 162
590
Rentekostnader til foretak i samme konsern
0
0
Annen rentekostnad
( 4 232)
( 3 470)
Annen finanskostnad
( 9 697)
( 6 726)
Netto finansposter
( 3 092)
( 4 772)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad

141 639
149 779
ÅRETS RESULTAT
			
0
0
Årets resultat etter minoritetsinteresser

235 687

220 009

( 84 797)

( 78 753)

150 890

141 256

149 331

141 256

			OVERFØRINGER:				
( 111 600)
( 108 000)
Avsatt konsernbidrag				
( 30 039)
( 41 779)
Overført annen egenkapital				
			
( 141 639)
( 149 779)
SUM OVERFØRT				
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Balanse pr. 31. desember 2011
Norconsult AS (hele 1.000)			

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2010
2011 			
2011
2010
			
				
EIENDELER				
				
Immaterielle eiendeler:				
692
0		
Utsatt skattefordel
0
0
0
0		
Lisenser og programvare
2 656
2 394
70 681
221 593		
Goodwill
215 368
86 032
71 373
221 593		
Sum immaterielle eiendeler
218 024
88 426
							
				
Varige driftsmidler:				
4 689
4 689		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
203 742
206 682
11 409
16 327		
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.
33 865
26 780
16 098
21 016		
Sum varige driftsmidler
237 607
233 462

				
Finansielle anleggsmidler:				
149 981
157 815		
Investeringer i datterselskap
0
0
73 473
53 926		
Lån til foretak i samme konsern
0
0
529
475		
Investeringer i aksjer og andeler
674
728
9 800
10 908		
Andre langsiktige fordringer
12 239
11 159
74 948
100 292		
Pensjonsmidler
97 110
71 766
308 731
323 416
Sum finansielle anleggsmidler
110 023
83 653
396 202

566 025		

Sum anleggsmidler

565 654

405 541

150 586
152 102		
Opparbeidet inntekt
184 110
178 075
							
				
Fordringer:				
260 832
351 832		
Kundefordringer
553 943
424 260
82 635
80 558		
Kortsiktige fordringer konsernselskap
0
0
171 354
0		
Innskudd i konsernkonto
0
0
5 907
8 133		
Andre fordringer
34 545
21 162
520 728
440 522		
Sum fordringer
588 488
445 422
				
13 345
7 725		
684 659
1 080 860

600 349		
1 166 373		

Bankinnskudd og lignende:				
Bankinnskudd og kontanter
147 880
213 152
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

920 478

836 649

1 486 132

1 242 190
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Norconsult AS (hele 1.000)			

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2010
2011			
2011
2010
								
			
EGENKAPITAL OG GJELD				
			
Innskutt egenkapital:
2 878
2 878
Aksjekapital
5 733
4 776
0
0
Egne aksjer
( 220)
( 278)
50 361
50 361
Overkursfond
255 727
176 743
0
0
Annen innskutt egenkapital
0
11 579
0
0
Innskutt ikke registrert egenkapital
1 303
76 435
53 239
53 239
Sum innskutt egenkapital
262 543
269 255
								
			
Opptjent egenkapital:				
228 305
270 085
Annen egenkapital
249 759
231 687
228 305
270 085
Sum opptjent egenkapital
249 759
231 687
281 545

323 324

Sum egenkapital

512 302

500 942

0
0
Minoritetsinteresser
3 886
0
								
			
Avsetninger for forpliktelser:				
0
8 907
Utsatt skatt
26 229
16 366
0
0
Andre avsetninger
5 618
5 618
0
8 907
Sum avsetninger for forpliktelser
31 847
21 984
							
			
Langsiktig gjeld:				
93 343
186 439
Gjeld til selskap i samme konsern
0
0
540
490
Annen langsiktig gjeld
15 335
5 687
93 884
186 929
Sum langsiktig gjeld
15 335
5 687
			
46 375
86 051
36 784
38 705
278 820
90 557
0
19 732
18 165
9 213
150 035
201 949
0
0
175 253
201 007
705 432
647 214
799 315
1 080 860
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843 049
1 166 373

Kortsiktig gjeld:				
Leverandørgjeld
118 218
64 822
Forskudd fra kunder
54 515
49 444
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
0
0
Trekk konsernkontoordning
0
0
Betalbar skatt
81 550
68 714
Skyldig offentlige avgifter
232 486
178 265
Avsatt utbytte
116 799
104 283
Annen kortsiktig gjeld
319 194
248 049
Sum kortsiktig gjeld
922 762
713 577
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

969 944

741 248

1 486 132

1 242 190

Tilbakeblikk på 2011
%001 relle 07 åp tetisapO :åsgo ednevlieps å tnfi råg eD
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Norconsult-gruppen utgjør et av Norges mest komplette miljøer
rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Gjennom lang
erfaring har konsernet bygget opp et solid fundament som en
toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.
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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 andre selskapene 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.
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De største selskapene i Norconsult-gruppen er:
NORCONSULT – Norges største og en av Nordens ledende
tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og
prosjektering. Selskapet har også betydelig internasjonal
virksomhet i utvalgte satsingsområder, med fokus på Sørøst Asia, Sør-Amerika og det sørlige Afrika.
NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER (NoIS)
– et av landets største programvarehus som 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 IKTløsninger.
TECHNOGARDEN – konsulent- og rekrutteringsselskaper,
med kontorer i både Norge og Sverige, som bidrar til å øke
kundenes konkurranseevne gjennom å tilby fleksibel og
effektiv tilgang på ingeniørressurser via konsulentutleie.
I tillegg er selskapene spesialister på rekruttering til
faste stillinger innen de ulike ingeniørdisipliner, samt til
prosjektadministrative posisjoner.

NORCONSULT AB – et av Sveriges raskest voksende
rådgivingsselskaper med hovedkontor i Gøteborg.
Selskapet tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester til kommuner,
offentlige myndigheter og det private næringsliv innen ni
markedsområder; arkitektur og bygg, samfunnsplanlegging
miljø, energi, infrastruktur, vann og avløp, industri, risiko
og sikkerhet samt olje og gass.
Norconsult er klar over sin innflytelse på menneskene som
skal leve, bo og jobbe i de samfunn og miljøer 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.
I tillegg til å påvirke samfunnet gjennom 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 Holding AS

Norconsult AS

Norconsult Eiendom AS

100%

Norconsult International AS
NorCiv
Engineering Co Ltd. 24,5%
Thailand

Norconsult
100%
Informasjonssystemer AS

Techno Consult AS

100%

100%
100%

Norconsult Utvikling AS

Technogarden
Eng. Resources AS
Technogarden
Human Resources AS

100%
100%

Lysenor AS

Norconsult
Africa (Pty) Ltd.

100%

100%

100%

60%

Norconsult
Fältgeoteknik AB

Norconsult
Iyanda (Pty) Ltd.

100%

100%
Norconsult
Botswana (Pty) Ltd.

Norconsult
Mozambique Lda.

100%

SCDS
Mozambique

95%

Norconsult
Laos Co. Ltd.

100%

Norconsult
Management
Services (Phils), Inc.
Philippines

Norconsult AB

Norconsult
Örebro AB

100%

Technogarden
Eng. Resources AB

100%

Norconsult
Danmark A/S

100%

Norconsult
Andina SA

100%

Norconsult
Peru SAC

40%
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Gjennomsnittsalder
2007
43,2

Kvinneandel
2007
20,2

2008
22,6

2009
23,0

2010
23,9

2011
23,9

%

Årlig utfører Norconsult et stort antall oppdrag både i
privat virksomhet og i offentlig forvaltning i inn- og utland.
I 2011 utførte Norconsult ca.12 000 oppdrag i 50 land.
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 2011 ca. 2170
medarbeidere, blant disse var ca. 1620 lokalisert i Norge
og ca. 550 i andre land.

På stadig flere steder

Norconsult har vid geografisk tilstedeværelse og satser på
å kombinere utvikling av lokal tilstedeværelse og kompetansebaser med tverrfaglighet og breddekunnskap på tvers
i organisasjonen. Med flere oppkjøp av lokale bedrifter
rundt i Norge, er selskapet representert nær sagt “overalt”
med sine 43 lokalkontorer. Utenfor Norge har selskapet
betydelig lokal virksomhet med 28 etablerte kontorer og
flere prosjektkontorer.
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Sykefravær inkl. barns sydom
2007
3,7

Tusenvis av oppdrag i alle størrelser

2008
42,6

2008
2,9

2009
4,4

2010
3,1

2011
3,2
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I tillegg til å utvide vår tilstedeværelse på flere geografiske
steder i løpet av 2011, fortsatte selskapet arbeidet
med å bli mer tilgjengelig og synlige for omverdenen
gjennom digitale kommunikasjonskanaler.

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, fortsatte selskapet i 2011
arbeidet med å videreutvikle bevisstgjøringen rundt
selskapets samfunnsansvar og hva det betyr for den
enkelte medarbeider og for de løsninger vi planlegger
og prosjekterer. Samfunnsansvar er en sentral del av
våre etiske retningslinjer, og arbeidet med å videreutvikle
de interne retningslinjene for samfunnsansvar og trene
selskapets medarbeidere i disse er viktig for oss. I tillegg
til fokus på å opptre samfunnsansvarlig i egen virksomhet
og i vår rådgivning, deltar Norconsult i flere initiativ for å
heve bransjens rolle og standard 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 etablerte NGBC i 2010, og Norconsult er en av
de grunnleggende partnerne. Organisasjonen har utviklet
en norsk versjon av miljøklassifiseringssystemet BREEAM
slik at norske bygg skal få høy miljøstandard. Denne ble
lansert høsten 2011 og er nå i bruk i mange prosjekter
innen markedsområdet bygg og eiendom.
REGIONALE FORSKNINGSFOND – Norconsult er
prosjektleder for et prosjektteam som har blitt tildelt midler
fra de Regionale Forskningsfond for utvikling av miljøvennlig infrastruktur innen vann og avløp. Utslipps- og
flomproblematikk relatert til regnbyger ble utredet i et
forprosjekt i samarbeid med bl.a. Rosim, SINTEF, NTNU
og flere kommuner. Ut i fra samfunnsmessige behov er det
definert fem tema med behov for FoU aktiviteter.
RENERGI-PROGRAMMET – I arbeidet med å oppnå
sine ambisiøse klimamål, ønsket 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 i fremtidens sykehus”.
I 2011 ble prosjektet ferdig med første fase som blant
annet var kartlegging av grunnlagsinformasjon. Prosjektet
skal være ferdig i 2014.
INTPOW – Norconsult er en av grunnleggerne til INTPOW
(Norwegian Renewable Energy Partners). I tillegg sitter
en representant fra Norconsult i styret. INTPOW er en
møteplass og et 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.
SAMARBEIDSPARTNER MED RØDE KORS – Norconsult undertegnet i 2011 en bedriftsavtale med Røde Kors.
Avtalen går ut på at Norconsult blir samarbeidspartner
med Røde Kors over de neste tre årene. Målet er sammen
å utvikle en arena for kompetanseutveksling både gjennom
vårt felles verdisett, samt muligheten til å bidra faglig inn
mot deres viktige arbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Oppsummering året 2011:
•		
•		
		
		
		
•		
		
•
		
•		
•		
•		
•		
•		

Norconsult-gruppen hadde totalt 43 kontorer i Norge og 28 kontorer i utlandet.
Norconsult overtok virksomhetene i: Ask Rådgivning AS i Oslo og Trondheim, Palm & Bratlie AS på Gjøvik,
Stavsengs Ingeniørfirma AS i Ålesund, ElektroTeam AS i Ålesund, ElektroPlan Møre AS i Molde, ELPLAN AS i
Trondheim, Energi og Miljø Consult AS (Emcon) på Gjøvik, Jørstad RI AS i Alta, Myklebust AS i Trondheim og
Geovest-Haugland AS i Molde.
Norconsult AB overtok virksomheten i Mark & Marin Ingenjörsbyrå AB i Örebro som ble et heleid datterselskap
med navnet Norconsult Örebro AB.
Norconsult Africa overtok 60 % av virksomheten i Iyanda Power Technologies som skiftet navn til
Norconsult Iyanda (Pty) Ltd.
Utenlandsomsetningen utgjorde 22 % av totalomsetningen.
Norconsult hadde rundt 12 000 prosjekter i 50 land.
Antall ansatte økte med 24 % 1750 i 2010 til 2170 i 2011.
Omsetningen økte med 24 % fra NOK 2233,7 mill. i 2010 til 2765,6 i 2011.
Driftsresultat på NOK 238,8 mill. i 2011 mot 224,8 mill. i 2010.
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Kompetanseutvikling og
kunnskapsdeling
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.

Norge har utviklet seg til å bli et kunnskapssamfunn.
For Norconsult betyr dette at vi som kompetansebedrift
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 i dialog
med våre kunder og internt i organisasjonen.
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 fag og rolle er en
forutsetning for å lykkes i dagens kunnskapssamfunn.
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Kompetanseutvikling satt i system

Faglig og personlig utvikling av medarbeiderne er en viktig
suksessfaktor i vår bransje. Selskapet har fokusert videre
i 2011 på prioriterte områder innen kompetanseutvikling,
spesielt gjennom et eget lederutviklingsprogram for
mellomledere, et egenutviklet kurs i oppdragsledelse samt
oppretting av ennå flere fagnettverk med nettverksmøter og
egne fagportaler.
NORCONSULT-SKOLEN – I 2011 ble det jobbet videre
med etableringen av Norconsult-skolen. Skolen skal bidra
til en forsterket samordning og ytterligere utvidelse og
profesjonalisering av Norconsults omfattende interne kursog opplæringsvirksomhet. Gjennom Norconsult-skolen

ønsker vi å gi en helhetlig tilnærming til opplæring som
bidrar til å sikre ønsket kompetanseutvikling for alle våre
medarbeidere. Vi ønsker å skape en læringsarena hvor
vi øker bevisstheten om selskapets etiske leveregler, vårt
miljø- og samfunnsansvar, og profesjonell faglig rådgivning
og oppdragsgjennomføring. Flere av kursene er obligatoriske
for å kunne fylle kravene til noen av selskapets roller.
Et formål er også å skape nettverk internt i organisasjonen
samtidig som tverrfaglig samarbeid fremmes. For å effektivisere administrasjonen av skolen, er det under utvikling en
database-/portalløsning som vil bli lansert i løpet av 2012.
FAGLIGE NETTVERK – Norconsult hadde 19 aktive
fagnettverk ved utgangen av 2011. Disse kompetansenettverkene jobber på tvers av organisasjonsstrukturen.
Hvert fagområde har sin fagkoordinator som rapporterer til
en fagansvarlig direktør. Fagkoordinatorene har ansvar for
å jobbe aktivt for å legge til rette for kontinuerlig oppdatering og forbedring av kompetansen innen sitt fagområde.
Dette inkluderer å følge med på nye og endrede lover og
regler som påvirker faget og dermed våre kunder. I tillegg
skal de bidra til å sikre faglig enhetlig kvalitet i alle våre
oppdrag uavhengig av geografisk lokalisering. Interne
fagportaler er etablert og fagsamlinger arrangeres jevnlig
for å ivareta faglig utvikling, nettverksbygging og samarbeid
på tvers av geografi og organisatoriske enheter.

Å skape en kultur for å dele

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 videreutvikler stadig organisasjonsstrukturer, prosesser og teknologiske løsninger for å
fremme kunnskapsdeling.
Noen av de initiativene som det satses på er:
MÅNEDENS OPPDRAG – Det ble i løpet av 2011 arrangert
månedlige presentasjoner av spesielt utvalgte prosjekter
der formålet er å skape tverrfaglighet gjennom å vise “alle
fag til alle fag”.

Kompetanseutvikling 		
• Totalt antall sertifiserte oppdragsledere		
• Totalt investert i kompetanseutvikling (MNOK)
• Investert i kompetanseutvikling pr. medarbeider (NOK)

TVERRFAGLIG LUNSJ – I løpet av 2011 ble det, i regi av
Yngres Råd, arrangert flere tverrfaglige lunsjer ved
hovedkontoret. Formålet er at medarbeidere som ikke
vanligvis treffes skal få en arena der de kan møtes på
en uformell måte. Deltagerne får utvidet sine nettverk,
utvekslet faglig kunnskap og bedre kjennskap til egen
organisasjon.
MILJØSKAPERPRISEN – Miljøskaperprisen har blitt delt
ut til utvalgte Norconsult medarbeidere gjennom mange år.
Kandidater velges for ekstra innsats som bevirker positiv
motivasjon for kolleger. I 2011 ble vinneren en medarbeider
som over flere år har arrangert mange gode kulturelle
opplevelser til glede for både kolleger og kunder.

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.
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, arkitekter og planleggere.
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
styremedlemmer i faglige fora.

2007

2008

2009

2010

2011

350
21,7
22 400

31*
28,7
27 333

225
35,0
20 588

390
36,5
20 914

525
41,0
23 700

* Nytt kurs introdusert i 2008
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Teknologi og innovasjon
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, utvikling og anvendelse av ny 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.

Omsetning i FoU prosjekter i 2011 var NOK 60 mill.
3D-visualisering, Lysaker Metro

Syv innovasjonsprosessledere ble utdannet i 2011

BIM modell, Førde Rådhus

Prosjektledelse for NOFO i FoU-programmet
Oljevern 2012 for utvikling av aerostatovervåking.
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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 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 hva som er ansvarlig
med hensyn til risikovurdering, løsning, HMS, fremdrift og
kostnader.

Med fokus på kreativitet og nyskapning

ANSATTE MED PhD – Ved utgangen av 2011 hadde
Norconsult 31 ansatte med PhD utdannelse, samt
5 ansatte PhD kandidater. PhD kandidatene forsker
på 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.

FORSKNING I PROSJEKTER – Å bruke innovasjon
aktivt i våre oppdrag, samt å lede og delta på forskningsprosjekter, er viktig for å benytte seg av kunnskapen i
praksis.

Fokusområder for FoU-satsingen til Norconsult:

I løpet av 2011 jobbet Norconsult blant annet på
forskningsprosjekter med følgende fokus:

KREATIVITET OG “CO-CREATION” – Co-creation er et
konsept for kunnskapsintensive leveranser. I co-creation
er kunde og leverandør likeverdige ressurser i utviklingen
av en leveranse. Kunden får derfor en viktig rolle i
samskaping av verdi. Dette gjør at hele prosjektarbeidet
blir en avansert og dynamisk læringsarena.
INNOVASJONSPROSESSLEDER-UTDANNING –
Norconsult startet i 2010 utdanningen av sine egne
innovasjonsprosessledere. Dette ble også videreført
i 2011, da vi opplever at innovasjon er en etterspurt
vare i markedet. Totalt 7 prosessledere gjennomgikk
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utdanningen som fokuserer på trening i kreative arbeidsverktøy og -prosesser for å kunne veilede kunder og
samarbeidspartnere gjennom kreative prosjektfaser.
Deltakerne i programmet gjennomførte prosessledelse i
64 oppdrag i 2011.

•

Halvering av energibruk i nye sykehus  Nye universitetssykehus har nær dobbelt energibruk i forhold til
annen bygningsmasse. Forskingsprosjektet, som
er støttet av Norges Forskningsråd og initiert av
Norconsult i samarbeid med Sintef, har som mål å
skaffe til veie kunnskap om hvordan energieffektive
løsninger for de ulike tekniske anlegg i kombinasjon
med bygningstekniske forhold kan redusere energibruken med mer enn 50 %. Prosjektet finansierer også
en PhD for utvikling og simulering av et energieffektivt
modellsykehus.

•

Bærekraftig fornyelse av VA-systemer. Norconsult har
et forskningsprosjekt (Nærings-PhD) som studerer
bærekraftig fornyelse av VA-systemer. Doktoravhandlingen ser spesielt på problemer og mulige
forbedringer knyttet til økonomiske beregningsmetoder
for VA-infrastruktur med svært lang teknisk levetid, og
hvilke praktiske utslag dagens modeller gir innenfor
fornyelsesplanlegging i et langsiktig perspektiv.

•

Innovation management. Norconsult har et forskningsprosjekt (Nærings-PhD) som studerer ledelse av kreative prosesser og etablering av en ny arbeidspraksis
innen innovation management. Doktoravhandlingen
ser spesielt på den strategiske rollen som kundene
av kunnskapsintensive bedrifter har i verdiskapingen
gjennom innovasjonsprosesser. Studiet er basert på
data fra Norconsult-oppdrag og andre internasjonale
industrikonsern.

•

Utvikling av ny teknologi innen oljevernberedskap
Norconsult har bistått Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) med etablering og gjennomføring
av innovative teknologiutviklingsprosjekter. I overkant
av tjue prosjekter til om lag 80 mill. kr. er gjennomført i
samarbeid med norske virksomheter og industri i seks
land. I tillegg til bistand i styring av programmet, var
personell fra Norconsult prosjektleder for syv av
prosjektene, spesielt innen overvåking/fjernmåling.

•

•

Videreutvikling av “tilbakespyling” av varegrinder.
På oppdrag fra Tussa Energi har Norconsult utført
prosjekteringen av inntaket på Viddal småkraftverk i
Møre og Romsdal. Norconsult har sammen med NTNU
Institutt for vann- og miljøteknikk og Tussa Energi videreutviklet “tilbakespyling” av varegrinder. Hovedgrunnen
for tildelingen av FoU-midlene fra NVE, var at prosjektet
var godt egnet til kompetanseoppbygging på NTNU.
Det er holdt en rekke foredrag på temaet i 2011.
CO2 som indikator for mugg og råteskader i bygg.
Norconsult leder forskningsprosjektet som er støttet av
Norges forskningsråd. Prosjektet har så langt gitt interessante resultater, noe som har ført til oppmerksomhet
både i Norge og utlandet. Prosjektet ble senest presentert på en internasjonal konferanse om inneklima,
“Indoor air 2011” i Austin Texas USA.

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 BIM-kompetansen internt er en viktig del av Norconsults strategi.
Styringsgruppen for BIM har vært i virksomhet siden
2009 og arbeidet har båret frukt i tråd med forventningen.
Flertallet av nye oppdrag utnytter nå BIM i prosjekteringen
og et viktig mål er dermed nådd. For den kommende
perioden er det satt nye konkrete mål som skal oppnås.
Et viktig mål er å benytte BIM til å koordinere prosjekteringen mellom fagene i et prosjekt på en slik måte at feil
elimineres og nødvendige tverrfaglige avklaringer kan
gjøres svært tidlig.
ANALYSER OG BEREGNINGER BASERT PÅ BIM –
Videre settes det konkrete mål for å benytte BIM også til
andre formål den er egnet til, definere "best practise" og
sette slik kunnskap i system. Noen av disse er mengdeuttak
for kalkyle, byggebeskrivelse, "carbon footprint"-analyser
samt andre tekniske beregninger. NoIS er anerkjent for sitt
pionerarbeid og leverer markedsledende BIM-integrerte
verktøy innen dette feltet. Flere års FoU har i 2011 resultert i
en unik metode for å oppnå optimal mengdekvalitet fra BIM.
Metoden har høstet internasjonal oppmerksomhet.
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 arkitekt, ingeniør- og
planleggingsfag. Norconsult tilbyr i dag en lang rekke
3D-visualiseringer, og jobber aktivt med å videreutvikle
denne teknologien.
MOBILT OPPSLAGSVERK – Norconsult Informasjonssystemer er godkjent som leverandør til ulike app-markeder
som f.eks. iPhone. Norsk Prisbok ble lansert i AppStore
medio 2011 og har på kort tid fått en utbredelse som
gjør den til et ledende oppslagsverk for byggebransjen
med priser og "carbon footprint"-verdier for alle vanlige
konstruksjoner.
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Cheves HPP, Peru Vannkraftutbyggingen, som SN Power gjennomfører i elven Rio Huaura, omfatter et
elvekraftverk på 170 MW med 600 m trykkhøyde, kraftstasjon i fjell og totalt ca.18 km tunneler. Norconsult
har ansvar for detaljprosjektering, byggeledelse samt koordinering av entreprenør- og leverandørkontrakter.

3D laserscanning, Stockholm slott Norconsult har fått i oppdrag å utføre 3D oppmåling av Stockholms
slott ved hjelp av laserscanning. Dette for å muliggjøre de omfattende restaureringsarbeidene som det er
beregnet at skal pågå i 20 år, og som er Sveriges mest omfattende fasadearbeide i moderne tid.

Foto: Novo Nordisk

Novo Nordisk, Hillerød Danmark Norconsult har deltatt i teamet som har utviklet og produsert deler av
den nye Novo Insulin Pen PDS 290. Oppdragsgiveren Novo Nordisk er et globalt legemiddelselskap som
er ledende i verden innen diabetesbehandling.

28

Devoll HPP, Albania Den store vannkraftutbyggingen i
elven Devoll omfatter kraftstasjonene Moglicë, Kokel og
Banja, med total installasjon 280 MW.

Internasjonale satsingsområder
Norconsults internasjonale strategi er basert på å utvikle og bygge
lokal kompetanse, kombinert med fokus på kunnskapsdeling i
organisasjonen. Dette sikrer nødvendig fagkompetanse ved både
små og store kontorer i de landene vi er representert.
Norconsult har i over 50 år jobbet med oppdrag i mer
enn 150 land. I løpet av 2011 fortsatte vi med en rekke
tiltak som gjør at vi står godt rustet til å konkurrere på det
internasjonale markedet. Selskapet hadde i 2011 rundt
550 medarbeidere i utlandet.

Europa

I løpet av 2011 hadde Norconsult aktive prosjekter i blant
annet Albania, Belgia, Færøyene, Island, Italia, Russland
og Tyrkia. I tillegg fortsatte vi å bygge opp tilstedeværelsen
i Skandinavia gjennom oppkjøp, organisk vekst og
samarbeid over grensene.
SVERIGE – Vårt aktivitetsnivå både innen bygg, infrastruktur og transport har vært godt i 2011, og vi har vunnet
mange interessante oppdrag. Det samme gjelder for
områdene arkitektur, vann og miljø, industri og IT. Et nytt
markedsområde for energi ble etablert. Som følge av en
strategisk satsing og sterk organisk vekst, har vi nå ca.
90 energirådgivere - fra Luleå i nord til Malmø i sør.
Forøvrig overtok Norconsult AB virksomheten i Mark &
Marin Ingenjörsbyrå AB i Örebro som ble et heleid datterselskap med navnet Norconsult Örebro AB.
Konsernets omsetning i Sverige økte med 16 %. Ved
utgangen av 2011 hadde vi ca. 400 medarbeidere ved
våre 17 kontorer.

DANMARK – Norconsult dekker primært to hovedområder
i Danmark; Healthcare engineering samt vann og avløp.
Ved årsskiftet hadde vi ca. 20 medarbeidere ved våre
kontorer i København, Århus og Kalundborg. Vår strategi
er fortsatt vekst og utvikling av vår posisjon i det danske
markedet.
Det er et utstrakt samarbeid mellom kontorene i Danmark,
Norge og Sverige.

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 2011 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
datterselskaper. Disse regionene har store potensialer for
utvikling av blant annet bærekraftig energi, fagområder
hvor Norconsult har mye å bidra med.
Vår spesialkompetanse og lokale tilstedeværelse er
en bærebjelke i våre utenlandsaktiviteter.
Vi har lokale medarbeidere med kompetanse innen
alle våre satsingsområder. Det bygges opp lokale
organisasjoner i kombinasjon med spisskompetanse og
lederressurser fra Norge.
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Etter behov etableres i tillegg midlertidige prosjektkontor
i andre geografiske områder. Nye etableringer i andre
regioner med store muligheter vurderes kontinuerlig.
AMERIKA – I Sør-Amerika har Norconsult kontor i Chile
(Santiago) og Peru (Lima), der Norconsult også hadde
aktive prosjekter. I tillegg hadde selskapet i 2011 aktive
oppdrag i Canada og USA.
ASIA – I Asia har Norconsult kontor i Laos (Vientiane),
Filippinene (Manila) og Thailand (Bangkok). I løpet av 2011
hadde selskapet aktive oppdrag i blant annet Afghanistan,
Filippinene, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Georgia,
Kina og Nepal, Thailand, Vietnam og Øst-Timor.

AFRIKA – I Afrika har Norconsult kontor i Mosambik
(Maputo), Botswana (Gaborone) og Johannesburg
(Sør-Afrika). I 2011 kjøpte vårt datterselskap i Sør-Afrika,
Norconsult Africa (Pty) Ltd., 60% av aksjene i Iyanda
Power Technologies med 30 ansatte. Dette er et ingeniørog rådgiverselskap med spisskompetanse innen elektro
og kraftsystemer. Selskapet skiftet navn til Norconsult
Iyanda (Pty) Ltd. Med dette oppkjøpet har Norconsult
fått et sterkere fotfeste i det sørlige Afrika. Den regionale
ressursbasen forventes å vokse ytterligere.
I løpet av 2011 hadde i tillegg selskapet aktive oppdrag
blant annet i Botswana, Etiopia, Ghana, Kenya, Liberia,
Mosambik, Sudan, Sør-Afrika, Uganda, Zambia og
Zimbabwe.

Afrika

Norge

78 %
Norden
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23 %
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20 %
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11 %
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Europeisk ståldesignpris til Norconsult for Holmenkollbakken Norconsult har vært rådgivende
ingeniør, og med fra riving av den gamle hoppbakken helt til ferdigstillelsen til Ski-VM i 2011.
Våre leveranser innebar rådgivning av tilløpskonstruksjon, unnarenn, fundamentering, tribuner,
vindskjerming, sikkerhet og diverse tekniske installasjoner.
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Foto: Atle Kårstad

Bybanen i Bergen ble kåret til ”Worldwide project of the year” under The Light Rail Awards 2011 i
London. På Byggdagene 2011 fikk Bybanen i Bergen “sølv” i konkurransen om å bli Årets Anlegg 2010.
Norconsult har vært hovedkonsulent i alle faser for det første byggetrinnet fra Bergen sentrum til Nesttun.

Norconsult - en komplett
tverrfaglig rådgiver med bredt
sammensatte fagmiljøer
Norconsult har vokst betraktelig de siste årene, og
tilbyr tjenester innen alle faser og fag - fra forstudier til
ferdigstillelse med dertil følgende driftsplaner. Selskapets
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.

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.

Selskapet har en bred kundebase 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I 2011 deltok Norconsult i rundt 12 000 små og store
prosjekter. 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.

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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Visualisering Vågsvåg vindpark, Båtsfjord

Færder
Vidergående
Kulturkvartalet,
Bodøskole

ill. A-Lab

Statoilbygget, Fornebu

Saksenvik kraftverk,Tinfos AS

Skagerrak 4

TCM-Mongstad

Malmhavn, Narvik
Foto: Statoil

Melkøya

Finnfjord smelteverk
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Bygg og eiendom
Statoil, Fornebu Nytt kontorbygg med spektakulært
utseende. Norconsult har i forprosjektet hatt ansvaret for
geoteknikk, ingeniør-geologi, byggeteknikk, VVS, VA, miljø-,
energi- og akustisk rådgivning. I detaljfasen har vi vært
fagansvarlig for byggherren for de samme fagene, samt
utført detaljprosjektering av byggeteknikk for kontorbygget.
Omfattende arbeid med BREEAM har blitt utført.

Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Boliger • Hoteller • Kjøpesentra • Kontorbygg
• Kulturbygg • Sportsarenaer • Sykehus og
institusjonsbygg • Undervisningsbygg
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. 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.
Fremdeles økes fokuset rundt temaene miljø og energi.
BREEAM som metodikk for å oppnå miljøriktige bygg har
blitt svært aktuelt i utvikling av nye prosjekter. Norconsult har
gått i front for å fremme denne metoden og har en bred base
av medarbeidere med høy kompetanse innen BREEAM.
Vi utfører derfor en rekke prosjekter hvor BREEAM nå er et
sentralt begrep i miljøutformingen av bygget.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Vismabygget, Bjørvika Norconsult har utført skisseprosjekt, forprosjekt med påfølgende utarbeidelse av
kravspesifikasjon, detaljprosjekt og oppfølging for det
17 etasjers høye kontorbygget på 25 000 m2. Vi hadde
ansvaret for geoteknikk, byggeteknikk, VVS, elektro og
samferdsel.
Kulturkvartalet, Bodø Norconsult er ansvarlig for
følgende fag: byggeteknikk, elektro- og VVS-teknikk,
brannteknikk, VA og geofag. Kulturkvartalet består av
kulturhus og bibliotek med totalt areal på ca. 18 000 m2.

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.
K2 Fornebu Nytt kontor og hotell/konferanselokaler
for henholdsvis Aker Solution og Choice Hotels på ca.
46 000 m2. Norconsult har vært hovedansvarlig for
byggeteknisk og geoteknisk prosjektering, samt utført
komplett detaljprosjektering av alle VVS-anlegg.
Algeta, Kjeller Nytt produksjonsanlegg for fremstilling av
Alpharadin ved IFE på Kjeller. For Scitech har Norconsult
utført "Basic design document" inklusiv kostnadsoverslag,
detaljprosjektering og myndighetsbehandling, teknisk
byggeplass-oppfølging og igangkjøring - i tillegg til spesialoppdrag direkte for Algeta og IFE ifm. med prosjektet.
Facebooks etablering av ny serverhall, Sverige
Facebook skal legge sin første europeiske datasentral,
som fullt utbygd er på ca. 84 000 m2, til Luleå i NordSverige. Norconsult har prosjektledelsen for elektro samt
koordinering av igangkjøringen av hele anlegget. Vi har
også kvalitets- og miljøansvar.
Ny sweeperhall, Oslo Lufthavn Norconsult har utført
forprosjekt og detaljprosjekt innen alle fag (bygg, VVS,
elektro, VA, brann, akustikk, miljø og HMS) for ny sweeperhall som omfatter ny garasje og automatisk vaskehall for
snøryddeutstyr, samt ombygging og utvidelse av personalog verksteddel, totalt ca. 8 500 m2.
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Energi
mellom Norge og Danmark. Norconsult har vært
engasjert i prosjektet i mange år under planlegging og
utredning, både på teknisk side og i forhold til miljø. Vi
er også engasjert som miljørådgiver for oppfølging av
anleggsarbeidene på norsk side. Forbindelsen består av
90 km kabel på land i Danmark, 137 km sjøkabel og 12 km
kabel på land i Norge.

Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Energiøkonomisering • Energiplaner • Fornybar
energi • Fjernvarme og -kjøling • Kraftoverføring og
distribusjon • Termisk energi • Vannkraft • Vindkraft
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.
2011 var preget av stor aktivitet i norsk kraftbransje både
med prosjektering og bygging av nye småkraftverk,
vedlikehold av eksisterende anlegg, og en del større
oppgraderingsprosjekter. Det var også vekst innen
fjernvarme med bl.a. utvidelse av fjernvarmenettet i
Trondheim. Norconsult har posisjonert seg for å bli
en ledende aktør innen både småkraft, vindkraft og
fjernvarme i årene som kommer. Innen vannkraft er
selskapet allerede Norges største, og har oppdrag
for alle de store aktørene. Ferdigbehandling av flere
konsesjonssøknader sammen med grønne sertifikater
forventes å gi et aktivt år for vindkraft i 2012 og fremover.
Vi fortsatte også satsingen på bærekraftig energi fokusert
mot utvalgte markeder i Sør-Amerika og det sørlige Afrika.
I og med ansettelsen av ca. 90 energirådgivere hos
Norconsult AB i Sverige befestet Norconsult sin stilling
som et av Europas ledende rådgivermiljøer innen energi.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Skagerrak 4 Statnett og Energinet.dk bygger Skagerrak 4forbindelsen som blir den fjerde likestrømkabelen (HV DC)
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Vågsvåg Vindpark Norconsults leveranser har omfattet
systemvurderinger, løsning for nettilknytning, planlegging
av veg og transportløsning, konsekvensutredninger med
visualiseringer og utarbeidelse av konsesjonssøknad.
Oppdragsgiver er Kvalheim Kraft DA.
Devoll HPP, Albania Den store vannkraftutbyggingen i
elven Devoll omfatter kraftstasjonene Moglicë, Kokel og
Banja, med total installasjon 280 MW. Norconsult har utført
miljømessige og sosiale analyser samt vært ansvarlig
for detaljprosjektering frem til og med utarbeidelse
av konkurransegrunnlag for samtlige entreprenør- og
leverandørkontrakter for Devoll Hydropower Sh.A.
Ny 132 kV linje, Lofoten For Lofotkraft AS har Norconsult
prosjektering og byggeledelse på strekningen Kvitfossen Kanstadbotten (67 km), traséplanlegging og forhåndsmelding
for Kvitfossen - Fygle - Solbjørn (100 km), prosjektering og
byggeledelse Solbjørn trafostasjon, konsesjonssøknad og
prosjektering Fygle og Klepstad trafostasjon.
Hattebergsdalen kraftverk, Kvinnherad Vannet fra
kraftverket blir etter produksjon av energi (5 MW) også
benyttet som drikkevannskilde i Rosendal og Omegn
Vassverk. Norconsult har utført all prosjektering av både
kraftverk og vannforsyningsanlegg. Oppdragsgiver er
Kvinnherad Energi AS/Kvinnherad kommune
Ny fjernvarmekurs Lilleby - Ranheim - Være, Trondheim
Anlegget omfatter ca. 8,5 km overføringsledning fra
eksisterende anlegg ved Lilleby som kobles til ny
fjernvarmesentral på Være. Prosjektet er krevende med
store dimensjoner, stiv linjeføring, jernbanekrysninger og
konflikt med mange eksisterende kabler og rør. Norconsult
har hatt forprosjekt og detaljprosjektering av traséen for
Statkraft Varme.

Industri
energi i røykgassen fra alle tre ovnene ved smelteverket,
for produksjon av elektrisk strøm. Norconsult har ansvar
for overordnet layout, bygningsteknikk, mekanisk
infrastruktur samt prosjektadministrativ bistand.
Rana gruber Ved etablering av infrastruktur i den nye
gruven i Ørtfjell har Norconsult vært engasjert i prosjektering
av byggtekniske konstruksjoner, veier og dekker, vannforsyning samt propangassanlegg/fyringsanlegg. Vi har også
utført risikoanalyser og byggeledelse.
Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Aluminiumsverk • Avfallsbehandlingsanlegg •
Farmasøytisk industri • Næringsmiddelindustri •
Gruveindustri • Petrokjemisk industri • Sementindustri • Skipsverft • Smelteverk • Solar industri •
Treforedlingsindustri • Verkstedindustri
Norconsult har i mange år bidratt til realisering av store
industrielle utbyggingsprosjekter, både i Norge og i
verden forøvrig. Vi har erfaring og spesialkompetanse
innen de ulike industrigrener, som sammen med allsidig
fagkompetanse i firmaet gjør at vi kan skreddersy team
for de fleste applikasjoner. Utvikling og omstillingsbehov
hos våre kunder krever at vi bidrar med kompetanse innen
alle industriprosjekters faser. Dette fører til spennende
og utfordrende oppgaver som vi løser sammen med våre
industrielle samarbeidspartnere.
I Norge ser vi, i tillegg til høy aktivitet innen oljerelatert
industri, også en positiv trend med store investeringer innen
gruve-, malm- og smelteverksindustrien. Norconsult er med
på flere spennende prosjekter innen dette segmentet.
Industrien har fokus på kostnader, energibruk og miljøpåvirkning. Innovasjon, med tilhørende produkt- og prosessutvikling, har derfor stor betydning. Industrinæringen har
alltid vært viktig for sysselsetting i de ulike lokalsamfunn, og
fornyelse og utvikling er derfor av stor viktighet.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Finnfjord smelteverk En av Europas største og mest
miljøvennlige produsenter av ferrosilisium investerer
800 MNOK i energigjenvinningsanlegg for gjenvinning av

Ny eksportterminal, Narvik Northland Resources bygger
ut et større gruveområde i grensetraktene mellom Finland
og Sverige. Første kvartal 2013 starter utskiping av jernmalm fra en ny eksportterminal i Narvik. Norconsult har
prosjektledelse og står for prosjektering av tømmestasjon,
mellomlagring og eksportkai for bulkskip opp til 180.000 dwt.
Anlegget forventes ferdigstilt medio 2013. Det er forberedt
for etterbruk i forbindelse med utvidet containertrafikk i
nord-områdene.
I løpet av året har Norconsult gjennomført flere beslektede
oppdrag for en av de andre store produsenter av
jernmalm, Sydvaranger Gruver AS i Kirkenes.
Pharmaq AS Norconsult har bistått Pharmaq ved
etablering av produksjon av vaksine for oppdrettsfisk ved
Folkehelseinstituttets produksjonsanlegg i Oslo. Vi har
utført forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging på byggeplass,
igangkjøring, kvalifisering og validering. Prosjekteringen
har omfattet ombygning av renrom, kvalifisering av
renrom og tekniske støttesystem. Vi har også bistått ved
oppfølging av leverandører av prosessutstyr.
Norsk Spesialolje (NSO), Bamble I forbindelse med
anleggelse av nytt tanklager og raffineri i Bamble, har
Norconsult bistått byggherren med søknad om samtykke
iht Håndteringsforskriften og utarbeidet konsekvensanalyse
med hensyn til brannlaster. Dokumentasjonskrav for
idriftsettelse og resertifisering av brukte lagertanker
er avklart. Vi har utarbeidet anbudsgrunnlag for
tomteopparbeidelse og konsept for bruk av spillvarme.
Detaljprosjektering av øvrige anlegg pågår.
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Miljø
Forvaltningsplan, Nordsjøen og Skagerrak Klimaog forurensningsdirektoratet utfører arbeidet med
forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak med fokus på
akutt forurensning. Norconsult har vært ansvarlig for
vurdering av miljørisiko ved uhellsutslipp fra fire
storulykke-virksomheter (landanlegg) ved Nordsjøen
og Skagerrak som kan nå spesielt sårbare og verdifulle
områder. Fase 1 omfattet identifisering og utarbeiding av
uhellsscenarioer og innhenting av informasjon. Fase 2
omhandlet vurderinger av miljørisiko.
Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Akustikk/støy • Akutt forurensning • Avfall og
avfallshåndtering • Forurensning av vann, grunn og
sedimenter • Miljøoppfølging og miljørådgivning
i prosjekter • Hydrogeologi • Klimatilpasning
og klimaendringer • Luftforurensning og lukt •
Miljøkartlegging og miljøsanering av bygninger

Miljøundersøkelse WNPOC, Sudan Norconsult har,
på vegne av General Directorate for Environment and
Safety - Sudanese Petroleum Corporation, gjennomført
en studie for å avklare påvirkningen av White Nile(5B)
Petroleum Operating Company Ltd. (WNPOC) sin oljeutvinning i blokk 5A, Unity state i Sør-Sudan har på
samfunn, mennesker og 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.

Forvaltningsplan, Trillemarka Rollagsfjell Norconsult
har hatt prosjektledelsen for utarbeidelse av forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Arbeidet har
bestått i utarbeidelse av planen samt ledelse av prosessen
rundt planarbeidet. Forvaltning av biologiske forhold samt
regulering av brukerinteresser i forhold til verneforskriften
er vesentlige elementer i planen.

I 2011 har våre miljøeksperter jobbet på store og små
prosjekter i inn- og utland. Året har vært preget av
mange store tverrfaglige prosjekter med høye krav til
miljøoppfølging, blant annet for flyplasser og forskjellig
former for resipientovervåking.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Midgardsormen, Oslo Norconsult prosjekterer
Midgardsormen for Oslo kommune, Vann- og
avløpsetaten, et av Norges største VA-prosjekter
gjennom tidene. Anlegget vil gi forbedret vannkvalitet
i nedre del av Akerselva, indre havnebasseng og
i Oslofjorden. Norconsult har bl.a. utarbeidet flere
miljøoppfølgingsprogram, tiltaksplaner for forurenset
grunn, miljørisikoanalyser og beskrevet tiltak for å ivareta
livet i elva generelt samt laks og sjø-ørret spesielt.
Prosjektet varer fra 2006 til 2014.
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Miljøprosjekt, Avinors flyplasser  Avinor gjennomfører
et nasjonalt miljøprosjekt for alle Avinors flyplasser
for å sørge for at driften av dem overholder gjeldende
utslippstillatelser. Norconsult har prosjektledelsen på tre av
delprosjektene; forurenset grunn, resipientovervåking og
andre aktører. Forprosjektet varer fra 2010 til 2012.
Miljøgifter i marine organismer Norconsult har foretatt undersøkelse av miljøgifter i marine organismer i
14 havner og fjorder langs norskekysten. Undersøkelsen
er et gjentak av tidligere undersøkelser for Klima- og
forurensningsdirektoratet for å se på utviklingen av
miljøgifter i områdene. Resultatene ble vurdert opp
mot grenseverdier for forurensningsbelastning og for
distribusjon av sjømat.

Olje og gass
Snøhvit LNG, Hammerfest - Tog 2 Norconsult har hatt
ansvar for alle civil-arbeider i flere studier for utvidelse
av Statoils LNG-fabrikk på Melkøya i Hammerfest.
Planene for utvidelsen omfatter store sprengnings- og
fyllingsarbeider, kaier og moloer, bygninger, fundamenter
og infrastruktur. Arbeidene har vært utført for Foster
Wheeler Energy Limited, UK.
Foto: Gassco

Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Gassdistribusjon • Klimagasshåndtering • Lagringsanlegg • Naturgass og LNG • Offshore konstruksjoner
• Offshore kraftanlegg • Olje og gass prosessering •
Rørledninger • Terminaler og landanlegg
Petroleumsnæringen er, som den største næringen i
Norge, sentral for landets verdiskapning og også en viktig
drivkraft for innovasjon i næringslivet for øvrig. Norconsult
har siden starten av olje- og gassutvinningen i Norge hatt
betydelige oppdrag i forbindelse med utbyggingsprosjekter
både på land og offshore. Gjennom disse prosjektene har
selskapet opparbeidet lang erfaring og bred tverrfaglig
kompetanse innen prosjektering, prosjekt- og byggeledelse
av komplekse prosjekter med stort volum og mange aktører.
Norconsult besluttet i 2011 å intensivere satsingen mot oljeog gassmarkedet i betydelig grad og er allerede langt på
vei med ansettelser og organisering for å kunne møte nye
kunder med riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser.
Gjennom året er olje- og gassbemanningen doblet og
veksten er planlagt bibeholdt gjennom 2012. Vår satsing har
resultert i en rask oppbygging av teknisk og administrativ
kompetanse som har satt selskapet i stand til å yte tjenester
ut over det vi tidligere har levert mot olje og gass.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Teknologisenter Mongstad (TCM) Testanlegget for CO2fangst på Mongstad skal åpnes i mai 2012. Norconsult
har hatt ansvar for prosjektering og byggeledelse av
tomteopparbeidelse, grunnarbeider, fundamenter,
bygninger og infrastruktur på oppdrag av Statoil og Aibel.

Kårstø gassterminal Norconsult har hatt oppdrag på
anlegget gjennom mange år. Det største prosjektet de
siste årene har vært KEP 2010, utført i samarbeid med
KBR (tidligere MW Kellogg) London. Her inngår arbeider
med oppgradering, deriblant fornying av styrings- og
sikkerhetssystemene. Anlegget har vært i kontinuerlig
drift under fornyingen, noe som har stilt store krav både til
planlegging og gjennomføring av arbeidene.
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 ledergruppe for oppfølging av engineering
contractors, samt nøkkelleverandører til produksjonsskipet.
Reservekraftverk, Tjeldbergodden Norconsult har
detaljplanlagt og gjennomført pakking, utkjøring og reinstallasjon av Statnetts 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 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
contractors 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
problemløsningsmetodikker.
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Plan

Nygårdstangen, Bergen

Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Arealplanlegging og planprosesser • By- og stedsformgiving • Regional og kommunal planlegging •
Analyser og utredninger • Strategisk planlegging
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 rasjonell og helhetlig
planlegging med spesiell fokus på miljø, estetikk og kostnadseffektive løsninger. Dyp faglig innsikt og bred forståelse
kombinert med solid erfaring fra planleggingspraksis
gir Norconsults samfunnsvitere, geografer, arkitekter,
landskapsarkitekter og ingeniører forutsetningen for å
kunne gjennomføre utredninger og analyser knyttet til
overordnet planlegging og metodeutvikling.
Norconsult har gjennom 2011 hatt et bevisst fokus på å gå
etter de mer komplekse plan- og utredningsoppgaver hvor
det er stilt spesielle krav til både prosess og tverrfaglighet.
Dette har resultert i flere utfordrende oppdrag, som blant
annet har bidratt til et mer helhetlig og sammensveiset
planmiljø – på tvers av både fag og kontorer.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Bypakke Bodø Norconsult har bistått Bodø kommune
med utforming av beslutningsgrunnlag for tiltaks- og
investeringspakke for Bodø. Arbeidet omfatter status og
situasjonsbeskrivelse, vurdering av tiltak og effekter av
trafikkregulerende virkemidler, veitiltak og kollektivtiltak.
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Hasselhøy, Haugesund

Områdeplan for Hasseløy nord, Haugesund Tilrettelegging for etablering av et maritimt og offshorerelatert
miljø rundt havnebassenget, lettere industri og kontorer
samt utvikling av et nytt boligområde. En ny allmenning
danner en sentral møteplass og binder sammen de ulike
funksjonene.
Reguleringsplan Nygårdstangen, Bergen Tilrettelegging for en bymessig utvikling av søndre del av Bergen
sentrum med områdene mellom Lungegårdsvannene.
Sentrale temaer har vært innpassing av vannspeil og
byrom for å skape nye urbane forbindelser samt klargjøre
tomter for store virksomheter.
Mulighetsstudie, Sætre i Hurum Norconsult har på
oppdrag fra Orica Norway As vurdert og analysert Oricas
eiendommer ut fra både en regional og lokal kontekst med
fokus på en naturlig tettstedsutvikling ut fra eksisterende
sentrumsområde.
Regional plan for folkehelse, Hordaland Norconsult har
bistått Hordaland fylkeskommune med prosjektledelse,
prosessveiledning og spisskompetanse i utarbeidelsen av
en regional plan for folkehelse for perioden 2012-2024.
Planen skal bidra til et langsiktig og systematisk arbeid
som igjen vil føre til flere gode levekår i befolkningen og til
utjevning av sosiale helseforskjeller.

Samferdsel
Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen Ca. 6 km parsell av
ny dobbeltsporet jernbane og ny firefelts motorvei langs
Mjøsa fra Minnesund til Espa. Inkluderer prosjektering av
alle fag. Omtrent halve strekningen blir liggende i tunnel.
Dette er en felles utbygging for Statens vegvesen og
Jernbaneverket.

Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Broer • Flyplasser • Havner • Jernbaner og sporveier •
Parkeringsanlegg • Trafikkanalyser • Tunneler •
Veier og gater
Gode samferdselsløsninger er med på å gi samfunnet
den nødvendige mobilitet. Med dagens samfunnsutvikling
og den store befolkningsveksten vi ser, er utbygging av
infrastruktur og endringer av arealbruk nødvendig. Det
kreves langsiktige og fleksible transportløsninger som
støtter denne veksten, og Norconsult har også gjennom
2011 styrket seg for å møte disse utfordringer.
Norconsult har Norges største rådgivermiljø innenfor
samferdsel. I 2011 har selskapet posisjonert seg for å
møte dette markedet med solid kompetanse, kvalitet i
leveransene og økt kapasitet, noe som har resultert i en
sterk vekst innenfor markedsområdet. I Norge indikerer
forslaget til ny nasjonal transportplan en solid satsing på
samferdsel det neste tiåret. Det høye aktivitetsnivået innen
samferdselssektoren har gitt oss mange interessante
oppdrag i 2011 i Norge, Sverige og utlandet. Vi har blant
annet vært engasjert i flere strategiske oppdrag slik som
Høyhastighetsutredningen og nytt IC-triangel som input til
Nasjonal transportplan 2014-2023.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Oslo Lufthavn Gardermoen, Terminal 2 Norconsult er
hovedansvarlig for flysiden som omfatter taksebaner og
flyoppstillingsplasser med tilhørende teknisk infrastruktur
og landsiden som omfatter adkomstveier, trafikkforplass,
P-hus og teknisk infrastruktur.

Rv 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen Norconsult ble
tildelt oppdraget med prosjektering og oppfølging av
Statens vegvesen Region vest. Ryfast-delen består av
to undersjøiske toløps tunneler; Solbakktunnelen, som
vil bli verdens lengste undersjøiske tunnel, på 14,3 km
og Hundvåg-tunnelen på 5,6 km. E39 omfatter 5 km ny
firefelts motorvei gjennom Stavanger, hvorav 3,7 km
går i tunnel.
Barkåker - Tønsberg Ferdigstilt reguleringsplan, detaljog byggeplan for nytt dobbeltspor fra Brekke nord for
Barkåker til Tønsberg inkludert sporomlegging og nytt
kontaktledningsanlegg ut fra Tønsberg stasjon. Totalt
7,9 km hvorav 5,8 km er dobbeltspor. 1,7 km av dobbeltsporet er i tunnel gjennom Frodeåsen til Tønsberg stasjon.
Rv80 Konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetiden
for ca. 4 km firefelts vei og tunnel i Bodø kommune med
full 3D prosjektering. Byggestart er våren 2013 med
ferdigstillelse sommeren 2017. Prosjektet vil forbedre
trafikksikkerhet, miljø og trafikkavviklingen på Rv80
mellom Hunstadmoen og Bodø sentrum.
E6 Ny Minnesund bru Norconsult har bistått Statens
vegvesen, Region øst i prosjektering av ombygget bro.
Ny Minnesund bru, en over 500 meter lang bro med
spennvidder opptil 80 meter, ble åpnet som tofelts bro for
ny E6 i 1993. I forbindelse med ny firefelts motorvei ble
broen utvidet i bredden fra to til fire felt og åpnet i 2011.
Väg 27 for Trafikverket, Sverige Samarbeidsprosjekt
mellom Svevia og Norconsult om ny- og ombygging av
Väg 27 forbi Gislaved og Anderstorp. Derifra og fem
kilometer sørover utvides veien med ca. fem meter. Totalt
skal det bygges 11 km vei, tre nye trafikkmaskiner og åtte
nye broer. To broer og flere tilsluttende veier skal også
bygges om.
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Sikkerhet
regional ROS-analyse, og vi startet på arbeidet med
utvikling av beredskapsplaner for kommunene basert på
gjeldende forskrifter og lov om kommunal beredskapsplikt.
Norconsult har også bistått Sarpsborg kommune med å
revidere beredskapsplanverk.

Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Arbeidsmiljøutredninger • Beredskap •
HMS-styringssystemer • IT sikkerhet •
Kvalitetsstyringssystemer • Risikostyring •
Teknisk sikkerhet • Tilsyn
Samfunnet vi lever i er i konstant endring og blir stadig
mer komplekst, globalt og åpent. Følgelig øker også
samfunnets sårbarhet. Dette medfører at risikostyring,
gjennom risikovurderinger, forebyggende tiltak og beredskap blir stadig viktigere. Risikostyring fokuserer på å
hindre at ulykker og andre uønskede hendelser skal skje.
For å kunne styre risiko er det viktig at vi kjenner til
hvilke elementer risikoen består av, og hvilke hendelser
som kan inntreffe. Markedet etterspør et rådgivende
ingeniørselskap som leverer prosjekteringstjenester der
sikkerhet er integrert i leveransekjeden. Dette har det
vært fokusert på i arbeidet med å videreutvikle markedsområdet sikkerhet også i 2011.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Oslotunnelen Jernbanetunnelen mellom Oslo S og
Skøyen ble åpnet for drift i 1980. Siden den gang har
trafikken i tunnelen og hvilke krav som stilles til brannsikkerhet i tunneler endret seg. Norconsult har på oppdrag
fra Jernbaneverket utført en risikoanalyse. Hensikten med
oppdraget var å kartlegge risiko ved brann i Oslotunnelen,
samt å foreslå tiltak som kan redusere risikoen.
Risiko og sårbarhet (ROS) & beredskapsutvikling
i Østfold Norconsult har bistått Fylkesmannen i
utviklingen av FylkesROS Østfold. I 2011 har vi også
bistått kommunene i Moss-regionen med å utvikle en
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HMS-rådgivning - ny amerikansk ambassade Bistand
til amerikanske myndigheter i forbindelse med prosjektering av ny amerikansk ambassade i Norge. Arbeidet har
omfattet oppfølging av krav i Byggherreforskriften herunder
gjennomgang av HMS-krav i konkurransegrunnlag
til entreprenør, utarbeidelse av risikovurdering for de
planlagte bygge- og anleggsarbeidene samt utarbeidelse
av søknad om samtykke til Arbeidstilsynet.
Jernbane Arna-Fløen - RAMS Det er gjennomført
evakueringsanalyse og flere risiko- og RAM-analyser i
forbindelse med prosjektering av ny Ulriken tunnel og
oppgradering av Arna stasjon. Analysene har belyst
relevante risikoforhold, tiltak og farer som er fulgt opp
gjennom prosjektets farelogg.
Aker Solutions, Aker Engineering and Technology
Ansvarlig for arbeidsmiljø i forbindelse med prosjektering
og bygging av Zulu. Dette omfatter blant annet arbeidsmiljøanalyser og risikovurderinger (kjemikalier).
Damsikkerhetstiltak ved Lima Kraftverk, Sverige
Norconsult er engasjert av Fortum for å utrede og prosjektere damsikkerhetstiltak på Lima Kraftverk i Västerdalälven.
Kraftverket ble oppført i 1959 og er på 13 MW.
Kollsnes likeretterstasjon I forbindelse med forprosjekt
og detaljprosjekt for likeretterstasjon på Kollsnes er det
gjennomført arbeidsmiljøvurderinger av de planlagte
løsningene. Norconsult har vært prosessleder for
arbeidet som også har involvert representanter fra
prosjekteringsgruppen og Statoil.
Sikkerhetsrapporter til DSB Bistand til Esso Norge AS
i forbindelse med utarbeidelse av sikkerhetsrapporter i
henhold til Storulykkeforskriften for Esso Norge AS sine
distribusjonsanlegg (tankanlegg) på Skålevik i Bergen og
Høvringen i Trondheim. Norconsult har vært prosessleder
for arbeidet.

Vann og avløp
VA-anlegg utbyggingstrinn 1, Saltdal kommune
Norconsult har prosjektert nytt vannverk for ca. 1600 pe
med grunnvannskilde, samt ca. 16 km overføringssystem
for avløp, høydebasseng 850 m3, to trykkøkningsstasjoner
for vann og seks pumpestasjoner for avløp.

Vi leverer et samlet tjenestetilbud innenfor:
Avløp • Overvannshåndtering • Vannforsyning •
Vannressurs-forvaltning • Koordinert teknisk
infrastruktur
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.
2011 har vært et år med økt fokus på håndtering av større
mengder overvann på grunn av klimaendringer. Norconsult
har prosjektert drens- og overvannssystemer i en rekke
store samferdselsprosjekter innen vei, bane og flyplasser i
Norge. I tillegg har det vært fokus på rensing av forurenset
overvann og bruk av renset vann som et estetisk element.
Langs kysten av Norge har en rekke utslipp av spillvann
med lavverdig rensing blitt samlet til sentrale anlegg med
høyverdig rensing.
NOEN REFERANSEPROSJEKTER FRA 2011:
Midgardsormen, Oslo Norconsult prosjekterer et av
Norges største VA-prosjekter gjennom tidene for Oslo
kommune, Vann- og avløpsetaten. Omfatter avløpsledning
langs Akerselva fra Kuba til Vaterland, mikrotunnelering til
Bjørvika/Gamlebyen, fjelltunnel til Bekkelaget renseanlegg
og utslippsledning i fjorden.

Regional vannforsyning, Sverige Kommunene i Örebro
fylke får i dag sitt drikkevann fra ulike kilder. For å trygge
den fremtidige vannforsyningen er Norconsult engasjert
som rådgiver for en forstudie om regional vannforsyning
med vann fra Vättern, Sveriges nest største innsjø, til
Örebro og flere kommuner.
Håndtering av drens- og overvann, Sverige På oppdrag
for Trafikverket, "Väst svenska infrastruktur-programmet",
har Norconsult utredet og prosjektert et system for
håndtering av drens- og overvann på ny E6 gjennom
vannbeskyttelsesområdet for Göta älv. Det er utformet
beskyttelsestiltak som hindrer overvann i å nå Göta älv
ved eventuelle ulykker på motorveien.
Modernisering av avløpsbehandling, Vestlandet
Mange kommuner på Vestlandet har tettbebyggelser større
enn 10 000 pe og er dermed omfattet av forurensningsforskriften om strengere rensekrav. Norconsult er rådgiver
for mange av disse kommunene i deres store løft for
modernisering av avløpsbehandlingen. I Bergen har vi
blant annet vært byggherrerådgiver i oppgraderingen av
fem av byens største avløpsrenseanlegg.
Bårlidalen renseanlegg Norconsult har på oppdrag
fra Eidsvoll kommune prosjektert oppgradering av
kommunens hovedavløps-renseanlegg med nye renseprosesser og biogass-produksjon. Rensekapasiteten
utvides betraktelig fra dagens 25 000 pe til 35 000 pe.
Åby renseanlegg i Århus, Danmark Norconsult har
gjennomført pilotforsøk med fjerning og gjenvinning av
fosfor i vann fra avvanningen av utråtnet avløpsslam.
Hele 95 % av fosforen kan gjenvinnes med prosessen.
Kontrollert utfelling av fosfor minimerer også driftsproblemer
med høy intern fosforbelastning og ukontrollert utfelling av
fosfatsalter.
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Terminal 2, Oslo Lufthavn Gardermoen

Konseptvalgutredning for InterCity

Foto: Avinor

Miljøprosjekt, Avinors lufthavner.

Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen

Ny Minnesund bru

Mulighetsstudie, Hurum

Midgardsormen - rent vann til Oslo

Drens- og overvannshåndtering, ny E6 Sverige
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Forvaltningsplan,Trillemarka

Risikoanalyse, Oslotunnelen
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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
Alta
P.b. 1010, 9503 Alta
Løkkeveien 4a, 9510 Alta
Tel. 78 45 70 70

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

Ski
Åsveien 3, 1400 Ski
Tel. 67 57 10 00
Sogndal
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Tel. 57 62 79 00

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

Stavanger
P.b. 130, 4065 Stavanger
Stadionparken, Jåttåvågveien 7,
4020 Stavanger
Tel. 51 90 53 00

Kristiansand
Kjøita 42, 4630 Kristiansand
Tel. 38 60 34 60

Steinkjer
Kongens gate 28, 7713 Steinkjer
Tel. 41 66 03 46

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

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

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

Bodø
Alsgården, Notveien 17, 8013 Bodø
Tel. 75 56 58 00

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

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

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

Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Tel. 72 89 37 50

Askim
P.b. 1042, Østfold Næringspark,
1803 Askim
Vangsveien 10, 1814 Askim
Tel. 69 00 17 80

Eidfjord
P.b. 85, 5786 Eidfjord
Lægreidsvegen 2, 5783 Eidfjord
Tel. 53 64 70 88
Fauske
Storgata 39, 8200 Fauske
Tel. 75 64 46 30 / 95 93 75 49
Fredrikstad
Dikeveien 34, 1661 Rolvsøy
Tel. 69 00 30 00
Førde
P.b. 514, 6803 Førde
Firdavegen 6, 6800 Førde
Tel. 57 82 94 40
Gjøvik
Merkantilveien 2, 2815 Gjøvik
Tel. 61 13 03 30
Hamar
P.b. 433, 2303 Hamar
Torggata 22, 2317 Hamar
Tel. 62 02 52 00
Hammerfest
Brenneriveien 30, 9600 Hammerfest
Tel. 78 60 85 00
Harstad
Skoleveien 1, 9407 Harstad
Tel. 77 00 11 33
Haugesund
Pb. 458, 5501 Haugesund
Smedasundet 66, 5528 Haugesund
Tel. 52 86 51 00
Horten
Pb. 110, 3191 Horten
Apotekergata 14, 3187 Horten
Tel. 33 02 04 10
Hønefoss
Pb. 258, 3502 Hønefoss
Fossveien 7/9, 3510 Hønefoss
Tel. 32 10 99 60
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Kirkenes
Pb. 217, 9915 Kirkenes
Storgata 5, 9900 Kirkenes
Tel. 78 59 80 00

Kontorer pr. 01.05.2012

Lillehammer
Pb. 284, 2602 Lillehammer
Elvegata 19, 2609 Lillehammer
Tel. 61 22 79 00
Lillestrøm
Parkalleen 10, 2000 Lillestrøm
Tel. 67 57 10 00
Mandal
Pb. 216, 4503 Mandal
Store Elvegate 35, 4514 Mandal
Tel. 41 57 80 00
Mo i Rana
Pb. 237, 8601 Mo i Rana
Halvor Heyerdahlsv. 4, 8626 Mo i Rana
Tel. 75 12 93 80
Molde
Storgata 18-20, 6413 Molde
Tel. 71 24 04 60
Mosjøen
Strandgt. 24, 8656 Mosjøen
Tel. 75 41 11 00

Tønsberg
Stensarmen 4, 3112 Tønsberg
Tel. 33 50 48 47
Ulsteinvik
Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik
Tel: 922 89 447
Vadsø
Pb. 50, 9811 Vadsø
Tollbugata 7, 9800 Vadsø
Tel. 78 59 80 05
Ålesund
Retirovegen 4, 6019 Ålesund
Tel. 70 17 05 00
Årdal
Pb. 149, 6881 Årdalstangen
Meierigt 2, 6885 Årdalstangen
Tel. 97 97 00 36

KONTORER I DANMARK:

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

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

Odda
Eitrheim, 5750 Odda
Tel. 53 64 70 88

København
Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup
Tel. +45 44 20 98 34

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

Århus
Voldbjerg 16A, 1. sal, 8240 Risskov
Tel. +45 86 99 37 99

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

KONTORER I SVERIGE:
Norconsult AB:
Göteborg
Lindholmen, Theres Svenssons gata 11,
Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46 31 50 70 00

Technogarden Engineering Resources AB:
Malmö
Östra Varvsgatan 4, 211 19 Malmö
Tel. +46 735 14 10 00

Kristinehamn
Doktor Enwalls väg 14, 681 37 Kristinehamn
Tel. + 46 550 344 60

Göteborg
Lindholmen, Theres Svenssons gata 11,
402 76 Göteborg
Tel. +46 735 14 10 00

Ludvika
Storgatan 19, 771 30 Ludvika
Tel. + 46 240 66 07 00

Stockholm
Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tel. +46 735 14 10 00

Luleå
Storgatan 35, 972 31 Luleå
Tel. +46 920 20 35 70

Karlstad
Bryggaregatan 9, 653 40 Karlstad
Tel. +46 735 14 10 00

Lund
Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Tel. + 46 40 10 66 30

Växjö
Honnörsgatan 12, 352 36 Växjö
Tel. +46 735 14 10 00

Piteå
Karl Grankvists väg 1A, 941 52 Piteå
Tel. +46 911 23 25 30

Helsingborg
Hävertgatan 29, 254 42 Helsingborg
Tel. +46 735 14 10 00

Sollefteå
Nipan 163, 881 52 Sollefteå
Tel. +46 620 78 74 90
Stockholm
Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tel. +46 8 462 64 30
Sundsvall
Storgatan 50, 852 30 Sundsvall
Tel. + 46 60 16 77 30
Västerås
Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås
Tel. +46 21 34 91 30
Växjö
Storgatan 42, 352 32 Växjö
Tel. +46 470 70 76 00
Uppsala
Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala
Tel. +46 18 16 08 70
Älvkarleby
Uppsalavägen 3, 814 70 Älvkarleby
Tel. + 46 26 23 80 80
Örnsköldsvik
Strandgatan 21, Box 850, 891 18 Örnsköldsvik
Tel. + 46 660 22 27 80
Östersund
Kunskapens väg 6 (Hus H)
831 40 Östersund
Tel: +46 63 14 12 80
Norconsult Örebro AB:
Örebro
Klostergatan 3, 703 61 Örebro
Tel +46 19 611 91 30

KONTORER UTENFOR NORDEN:
Bangkok, Tailand
NorCiv Engineering Co Ltd.
121/91 RS Tower, 32th floor,
Ratchadaphisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +662 642 2450, Fax +662 248 6821
Johannesburg, Sør Afrika
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
Lima, Peru
Norconsult Perú S.A.C.
Juan de Arona 187- Oficina 302, San Isidro, Lima
Tel: +51 1 422 2223 / 422 2229
Maputo, Mosambik
Norconsult Mozambique Lda.
Caixa Postal 2722, Av. Armando Tivane,1853 Maputo
Tel. +258 21 48 50 58, Fax +258 21 48 50 57
Metro Manila, Filippinene
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
Santiago, Chile
Norconsult Andina S.A.
Avenida Apoquindo 4700, piso 9, Las Condes, Santiago
Tel +56 2 592 1650
Vientiane, Laos
Norconsult (Laos) Co. Ltd.
P.O. Box 9148, Luang Prabang Road, Vientiane
Tel. +856 21 219 494, Fax +856 21 219 495
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www.norconsult.no
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