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OM NORCONSULT
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige
rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og
%001 relle 07 åp tetisapO :åsgo ednevlieps å tnfi råg eD
har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.
Selskapet bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og
målrettede rådgivningstjenester – fra idéutvikling og overordnede planer til
prosjektering og driftsstøtte. Norconsult er opptatt av at det i rådgivning og
valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig
kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.
Norconsults rådgivning skal understøtte kundenes verdiskaping og
suksess. Årlig utfører selskapet flere tusen store og små oppdrag for
både offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.
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Norconsult fortsetter veksten
og styrker sin markedsposisjon
Det er gledelig å fastslå at 2012 ble nok et rekordår for Norconsult-konsernet. Gjennom
organisk vekst, etablering av ny virksomhet og oppkjøp har Norconsult fortsatt å utvide sitt
tjenestespekter, sin geografiske tilstedeværelse og kapasitet. Vi erfarer stor etterspørsel
etter vår kompetanse, spesielt innenfor samferdsel og infrastruktur.

Gode resultater gir motivasjon. Norconsults positive utvikling er resultatet
av en systematisk satsing på å bygge
kompetanse. En forutsetning for å
skape gode resultater er selskapets
inntjeningsevne og soliditet. Økonomisk
handlefrihet er avgjørende for å ha
muskler til å videreutvikle selskapet i et
marked som stadig er i endring. En omsetning på NOK 3202 millioner i 2012
representerer en omsetningsøkning på
NOK 436 millioner sammenlignet med
året før og et driftsresultat på NOK 290
millioner. Dette tilsvarer en driftsmargin
på 9,1 prosent.
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LEV Norconsult er konsernets felles
kulturplattform som nå rulles ut i hele
organisasjonen. LEV presenterer kortfattede leveregler for Ledelse, Etikk og
Verdier slik at vi lett kan huske dem og
bruke dem i hverdagen. Kulturen i
Norconsult er solid forankret i prinsippene rundt ærlighet og respekt for
andre mennesker. Skal vi drive en
suksessfylt og varig 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.

I Danmark er vi godt posisjonert mot
vann og avløpsprosjekter og den
farmasøytiske industrien. Vi arbeider
for fortsatt organisk vekst og oppkjøp i
det danske markedet. I tråd med denne
strategien overtok Norconsult pr.
1. januar 2013 virksomheten i Wessberg A/S, som har kontor i Herlev
utenfor København. Wessberg har
en solid posisjon innenfor bygg- og
eiendomsmarkedet – både nybygg og
byggfornyelse.

I Sverige har økningen i antall kontorer
og ansatte primært kommet som følge
av en strategisk oppbygging av ressurser rettet mot energi- og vannkraftUtenfor Norden har vi konsentrert vår
markedet. I tillegg har Technogarden
virksomhet og utvidet den gjennom oppAB fortsatt å utvikle seg positivt. Ved
kjøp for å være godt rustet til å konkurutløpet av 2012 hadde den svenske
rere i utvalgte markeder i
virksomheten en
Sør-Amerika, det sørlige
samlet omsetning
Afrika og Sørøst-Asia. I
på NOK 395 mil- Vekst er en viktig forutsetning
lioner, en økning for å styrke vår konkurransekraft disse områdene er det et
stort potensial for utvikling
på 26 prosent fra og opprettholde vår ledende
posisjon.
av bærekraftig energi.
2011. Vi jobber
Norconsult er sterkt
videre for en
engasjert i betydelige vannkraftprosjekpositiv utvikling i Sverige gjennom å
styrke tverrfagligheten og ved å etablere ter der vår kompetanse og erfaring er
etterspurt. Det er både motiverende og i
et bredere geografisk og markedstråd med Norconsults samfunnsmessig nedslagsfelt.
ansvar å bidra til økt bruk av fornybar
energi i en verden hvor klimagassutslippene fortsetter å øke.

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. Vi takker våre
mange kunder og samarbeidspartnere for god kontakt og fruktbar
dialog i 2012, og for mange hyggelige
tilbakemeldinger som bekrefter at vi har
vært til nytte.

Foto: Yvonne Holth

Norconsult-konsernets soliditet,
kompetanse, markedsposisjon og
ordrereserve danner en sunn plattform
for videre utvikling av selskapet i tiden
framover, og vi har klare ambisjoner
om å vokse videre. Ved utløpet av
2012 talte Norconsult-konsernet 2400
medarbeidere. Vi skal videreutvikle vårt
ansatteide, multidisipline selskap slik
at vi kan konkurrere på linje med de
store internasjonale aktørene. Vekst er
en viktig forutsetning for å styrke vår
konkurransekraft og opprettholde vår
ledende posisjon.

Aktivitetsnivået ved inngangen til 2013
er høyere enn på samme tid i fjor. Innenfor samferdsel, infrastruktur, energi og
miljø er vi optimistiske også på lengre
sikt. Det er god aktivitet innenfor boligog næringsbygg, og vi har dermed god
grunn til å se lyst på 2013, særlig ut ifra
situasjonen i det norske markedet.

Årsrapport 2012

John Nyheim
Adm. direktør
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Dette er Norconsult
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 det klare førstevalget
innen vår bransje.
Norconsult-konsernet har ca. 2550 medarbeidere, og er i sin helhet eid av de
ansatte.
Konsernets hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. Virksomheten drives fra
mer enn 47 kontorsteder i Norge og gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og
Danmark. Selskapet er også etablert
med datterselskaper i Afrika (Sør-Afrika
og Mosambik), Asia (Filippinene, Laos,
Thailand og Malaysia) og i Sør-Amerika
(Chile og Peru).
Det største utenlandske selskapet i
Norconsult-konsernet er Norconsult AB
i Sverige, som har hovedkontor i Gøteborg. Norconsult AB driver også fra en
rekke kontorer rundt om i Sverige. I
Danmark drives Norconsults virksomhet
gjennom tre kontorer.

2400
2200
2000

Andre store selskaper i Norconsultkonsernet er Norconsult Informasjonssystemer AS og Technogarden.

1800
1600
1400

Slik jobber vi

Norconsult er en flat og desentralisert
organisasjon hvor lokal kunnskap om
kunden og prosjektet er nøkkelfaktorer
for suksess. Det er i oppdragene vi viser
våre prestasjoner, og det er gjennom de
dyktigste medarbeiderne vi blir bedre
enn konkurrentene og foretrukket av
våre kunder.
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1000
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200
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Antall ansatte pr. 31.12.
Norconsult-konsernet
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Vi deler kunnskap og samarbeider effektivt på tvers av faglige, organisatoriske og
geografiske skillelinjer i en spredt organisasjon.

Våre oppdragsgivere er profesjonelle
kunder med klare forventninger til oss.
Dette skjerper og inspirerer til å gjøre
nødvendige forbedringer og videreutvikle
Norconsult på en sunn måte.

De fleste av selskapets produkter er
samlet under merkenavnet ISY. ISYproduktene har over 10.000 brukere i
Norge.

Norconsult AB

I 2007 utvidet Norconsult sitt “hjemmemarked” til Sverige. Siden den gang har
antall ansatte og kontoretableringer i
Sverige vokst jevnt.
I dag har Norconsult AB rundt 350 ansatte fordelt på 16 kontorsteder. Hovedkontoret ligger i Gøteborg.

I oppdragsgjennomføringen er ambisjonen å sikre at kunden og vi har felles
forståelse av mål, utfordringer, fremdrift
og leveranser. Vi skal ha relevant kompetanse og kapasitet tilgjengelig for å gjennomføre oppdraget som avtalt. Gjennom
god kompetanse innenfor oppdragsstyring og god kommunikasjon med oppdragsgiverne underveis oppnår vi gode
resultater sammen.

De største datterselskapene i
Norconsult-konsernet

•
•
•
•

I tillegg eier Norconsult AB selskapet
Norconsult Fältgeoteknik AB.

Technogarden

Technogarden er et konsulent- og rekrutteringsselskap som bidrar til å øke kundenes konkurranseevne gjennom å tilby
fleksibel og effektiv tilgang på ingeniørressurser via konsulentutleie. Selskapet
er også spesialisert på rekruttering til
faste stillinger innenfor de ulike ingeniørdisiplinene og til prosjektadministrative
posisjoner.
I Norge har Technogarden AS kontorer
i Bergen, Stavanger, Kongsberg, Skien,
Tønsberg og Trondheim i tillegg til
hovedkontoret i Sandvika utenfor Oslo.
Technogarden AB har også fem kontorer
i Sverige.

Norconsult Holding AS

Norconsult Eiendom AS

Norconsult AS

100%
Norconsult
Informasjonssystemer AS

Technogarden 100%
Eng. Resources AS

100%

Techno Consult AS

100%

Norconsult
Africa (Pty) Ltd.

60%

Norconsult
Iyanda (Pty) Ltd.

Norconsult 100%
Fältgeoteknik AB

Norconsult
Mozambique Lda.

Technogarden 100%
Eng. Resources AB

100%

Norconsult Informasjonssystemer utvikler og leverer helhetlige IKT-løsninger
for prosjektering, bygging og forvaltning
av infrastruktur og eiendom. Selskapet
har 134 ansatte fordelt på kontorer rundt
om i Norge, mens hovedkontoret ligger i
Sandvika.

Norconsult AB

100%

95%

SCDS
Mozambique

Norconsult
Danmark A/S

100%

Norconsult
Laos Co. Ltd.

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

100%

Norconsult
Management
Services (Phils), Inc
Phiippines

Selskapskartet viser kun aktive selskaper
med omsetning over NOK 1 million i 2012.

100%

100%

Lysenor AS

Norconsult
Informasjonssystemer AS

Norconsult Informasjonssystemer leverer
programvare for geografiske informasjonssystemer (GIS), nettinformasjonssystemer (NIS), forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV) i tillegg til løsninger innenfor prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser, byggeteknisk
konstruksjon, DAK, eiendomsgebyradministrasjon og systemleveranser.

Selskapet er et av Sveriges raskest voksende rådgivningselskaper og leverer
tjenester innenfor følgende forretningsområder:
Arkitektur och Samhällsplanering
Mark och Vatten
Väg och Bana
Energi

100%

Norconsult
Andina SA
Chile

100%

Norconsult
Peru SAC

100%

100%

Norpower Sdn Bhd,
Kuching, Malaysia
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Norconsults strategi 2012-2015

Kontinuitet, fornyelse og vekst
Norconsults styre vedtok i februar 2012 selskapets strategiplan
for perioden 2012-2015. Strategien viderefører Norconsults mål
og forretningsidé i tillegg til å gi føringer for planperioden.
Mål

Norconsult skal være en ledende nordisk aktør av kunnskapsbaserte tjenester,
og samtidig være en fremtredende aktør internasjonalt innenfor utvalgte markeder.
På det norske markedet skal vi være størst og framstå som et klart førstevalg i vår
bransje.

Forretningsidé

Norconsult skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede tverrfaglige rådgivningstjenester – fra idéutvikling og overordnede planer til
prosjektering og driftsstøtte.

Hovedføringer for planperioden 2012-2015

• Vi skal videreutvikle Norconsult for å bevare posisjonen som landets ledende,
•
•
•
•
•
•
•
•

multidisipline aktør i vår bransje.
Vi skal fortsatt ha fokus på vekst, men samtidig må vi konsolidere virksomheten og
sørge for at oppkjøpte selskaper blir en integrert del av Norconsult-konsernet.
Vi skal fortsette vår ekspansjon i Norden.
I vår internasjonale satsing skal vi opprettholde vårt fokus på fornybar energi,
vannkraft og kraftsystemer, bedre lønnsomheten og redusere risiko.
Vi skal strømlinjeforme virksomheten vår for å stå rustet mot magrere tider og
tøffere konkurranse.
Vi skal ha sterkere fokus på konsernfunksjoner for å bygge en helhetlig selskapsstruktur.
Vi skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø både ved å minimere
miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og ved å påvirke til miljøvennlige
løsninger i våre oppdrag.
Vi skal møte samfunnets og store oppdragsgiveres forventninger med hensyn til
samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility).
For å lykkes må vi arbeide for å holde på og tiltrekke oss dyktige og ansvarsfulle
medarbeidere og ledere.

Kort om 2012
Norconsult overtok virksomhetene:

• ASK Rådgivning AS i Oslo
• IBR - elprosjekt AS på Hamar
• Siv. ing A. Nygård AS på Fauske
• Riss Landskap AS i Bergen
• FAK Prokuria AS i Øst-Finnmark

Kvinneandel %

Fra 1. januar 2013:

• RG-prosjekt AS i Nord-Trøndelag
• Ing. Hallås Lillehammer AS
• Arkitektstudio AS i Bodø
• Wessberg A/S i Danmark
• Tønsberg
• Kristinehamn, Sverige
• Östersund, Sverige
• Kuching, Sarawak, Malaysia

2011

2012

23,9

23,9

27,0

2009

2010
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2012

4,4

3,1

3,2

3,5

Tallene gjelder Norconsult AS
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Norconsult opprettet nye kontorer:

3200
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Andel egenkapital

Tallene gjelder Norconsult Holding AS Konsern
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Årsberetning 2012
Norconsult Holding AS konsern
Norconsult er en komplett rådgiver innen samfunnsplanlegging og prosjektering.
Selskapet er bransjeledende i Norge og en fremtredende aktør i utvalgte markeder
internasjonalt.
Konsernets hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. Virksomheten drives fra 47 kontorsteder i Norge og gjennom
datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet
er også etablert med datterselskaper i Afrika (Sør-Afrika og
Mosambik), Asia (Filippinene, Laos, Thailand og Malaysia) og i
Sør-Amerika (Chile og Peru).
Ved inngangen til 2013 hadde konsernet om lag 2 550 medarbeidere.
2012 var et år med lønnsom vekst. Norconsult økte både omsetningen og driftsmarginen. Styret finner denne utviklingen
tilfredsstillende.

Virksomheten

Norconsult består av morselskapet Norconsult Holding AS som
eier samtlige aksjer i Norconsult AS og Norconsult Eiendom
AS. Norconsult Holding AS er i sin helhet eid av de ansatte.
Hoveddelen av konsernets oppdragsvirksomhet ligger i selskapet Norconsult AS og i datterselskapene utenfor Norge. I
tillegg leverer datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer AS IKT-løsninger for infrastruktur og eiendom. Datterselskapet Technogarden leverer rekrutterings- og konsulenttjenester både i Norge og i Sverige.
Norconsult er en ledende aktør nasjonalt og toneangivende
internasjonalt. Årlig utfører selskapet over ti tusen store og små
oppdrag både for offentlige og private oppdragsgivere i flere
deler av verden. Virksomheten bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.
Norconsult er opptatt av at det i valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet og har betydelig kompetanse
innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.
Norconsults oppdragsvirksomhet omfatter planlegging og rådgivning i alle faser av et prosjekt: blant annet behovsbeskrivelser, forstudier, prosjektering, anskaffelsesprosesser og oppfølging i byggetiden samt drifts- og vedlikeholdsrutiner.
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Tjenestene er organisert i ni markedsområder:
Bygg og eiendom
Energi
Industri
Miljø
Olje og gass
Plan
Samferdsel
Sikkerhet
Vann og avløp

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I de siste årene er Norconsults kompetanse, kapasitet og geografisk tilstedeværelse forsterket gjennom oppkjøp av flere
selskaper. I 2012 overtok Norconsult virksomhetene i ASK
Rådgivning AS i Oslo, IBR - elprosjekt AS på Hamar, Siv.ing
A. Nygård på Fauske, Riss Landskap AS i Bergen og FAK
Prokuria AS i Vadsø. Fra 1. januar 2013 er også RG-prosjekt
AS i Nord-Trøndelag, Ing. Hallås Lillehammer AS på Lillehammer og Gjøvik, Arkitektstudio AS i Bodø og Wessberg A/S i
Danmark blitt en del av Norconsult.

Marked

Konsernet har hatt en omsetningsøkning på 16 prosent sammenlignet med foregående år. Omsetningen i Norge hadde en
vekst på om lag 17 prosent sammenlignet med 2011, mens
virksomheten i Sverige vokste med over 26 prosent, primært
grunnet en strategisk satsing på energimarkedet. I Danmark,
hvor virksomheten er betydelig mindre, var det også en sterk
økning i omsetningen sammenlignet med 2011.
I de internasjonale datterselskapene utenfor Norden var det
en omsetningsøkning på 20 prosent sammenlignet med året
før. Dette skyldes både organisk vekst og oppkjøp i tråd med
selskapets strategi.
Veksten i Norge har vært et resultat av både oppkjøp og
organisk vekst som følge av god utvikling i flere markedsområder. Markedsområdene Bygg og eiendom, Samferdsel, Olje
og gass, Industri, Plan, Vann og avløp og Sikkerhet har opplevd en sterk vekst i 2012, mens markedsområdene Energi og
Miljø har hatt en svak tilbakegang i samme periode. Tilbakegangen innenfor Energi skyldes at utlandsaktivitetene i større
grad gjennomføres i regi av våre internasjonale døtre, mens
energi-markedsområdet i Norge har hatt en god vekst.

Utsiktene videre vurderes som gode for alle markedsområdene, og spesielt innenfor Samferdsel, Energi og Olje
og gass i Norge. Videre vekst i Norge er avhengig av selskapets evne til å tilknytte seg nye og erfarne medarbeidere.
Vekstmulighetene påvirkes også av utenlandske selskapers
interesse for det norske markedet grunnet usikkerhet i egne
hjemme-markeder i EU-sonen.
Norconsult vurderer utsiktene som generelt gode i de internasjonale markedene hvor selskapet er til stede, men forventer
en beskjeden vekst i de svenske og danske markedene i 2013.

Samfunnsansvar

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.
Norconsult har siden 2011 vært samarbeidspartner med Røde
Kors og støtter et prosjekt som utvikler og etablerer prosesser
for å sende ut vann- og sanitærnødhjelpsenheter til katastrofeområder. I november 2012 signerte Norconsult i tillegg en
samarbeidsavtale med organisasjonen MOT. Avtalen gjelder
støtte til MOTs arbeid for å bevisstgjøre ungdom til å ta egne
valg og vise mot. Avtalen gir dessuten Norconsult tilgang på
MOTs kompetanse innenfor holdningsskapende arbeid og
organisasjonsutvikling for å fremme gode og solide bedriftskulturer.
Bedriftskultur
Norconsults kulturelle plattform bygger på selskapets allerede etablerte prinsipper for god ledelse, retningslinjer for etisk
adferd og på Norconsults verdigrunnlag. Dette ble i 2012 samlet i LEV Norconsult. LEV står for Ledelse, Etikk og Verdier
og inneholder kortfattede leveregler som alle i Norconsult skal
kunne bruke i hverdagen. Blant annet inneholder LEV følgende tommelfingerregel for etikk: Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys.
Norconsults etiske retningslinjer skal medvirke til at alle som
handler på vegne av Norconsult opptrer etisk forsvarlig, innenfor gjeldende lover og regler og i samsvar med de standarder
Norconsult har fastsatt. Både Norconsults ledere og hver enkelt medarbeider trenes i å håndtere etiske utfordringer gjennom etikkopplæring og dilemmatrening.
Miljøpåvirkning
Norconsult påvirker i stor grad sine omgivelser gjennom
rådene selskapet gir sine oppdragsgivere. Selskapet har
implementert krav til å ivareta hensyn til mennesker, ytre miljø

og materielle verdier i sine rutiner for oppdragsgjennomføring
på lik linje med krav til blant annet teknisk og faglig kvalitet, tid
og økonomi. Norconsult deltar også i ulike bransjeinitiativ for
å sikre miljø- og samfunnsperspektivene i ulike forsknings- og
utviklingsprosjekter.
Norconsult er bevisst at virksomheten påvirker det ytre miljøet.
Det arbeides for å redusere denne påvirkningen gjennom
ulike forbedringsprosjekter i tråd med selskapets miljøpolicy.
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. Norconsults medarbeidere oppfordres til å bruke tog
som transportmiddel når det er hensiktsmessig, og til i størst
mulig grad å bruke video- og telefonmøter for å unngå unødvendig reisevirksomhet.
Dawasa-saken
I forbindelse med et oppdrag i perioden 2003-2006, der
Norconsult AS inngikk i et Joint Venture (JV) for å forestå byggeledelse av fornyelse, utvidelse og oppgradering av vann- og
avløpssystem i byen Dar-es-Salaam (Tanzania), er to tidligere medarbeidere dømt for medvirkning til grov korrupsjon
(Dawasa-saken).
Når en ansatt som straffes for korrupsjon anses for å ha handlet
“på vegne av selskapet”, kan selskapet ilegges foretaksstraff
etter Straffeloven § 48 a) og Straffelovens § 48 b). Økokrim ila
Norconsult AS en foretaksstraff i form av en foretaksbot, som
Norconsult ikke vedtok. I Oslo tingretts dom av 15. juli 2011
ble Norconsult AS frikjent og således ikke ilagt foretaksstraff.
I Borgarting lagmannsretts dom av 15. oktober 2012 ble
Norconsult igjen ilagt foretaksstraff. Norconsult AS har anket
saken inn for Høyesterett. Høyesterett har antatt saken, og
denne vil komme opp til behandling 19. juni 2013.
Omkring 60 prosent av Norconsult AS sin omsetning er rettet
mot offentlig sektor. Hvis Høyesterett skulle opprettholde foretaksstraffen mot Norconsult AS, kan det medføre at selskapet
utestenges fra anskaffelsesprosesser for offentlige oppdragsgivere. Oppdragsgivere skal i henhold til forskrift om offentlige
anskaffelser avvise leverandører som er rettskraftig dømt for
korrupsjon. Imidlertid er plikten til å avvise en leverandør ikke
absolutt. I følge rundskriv fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal både proporsjonalitetsprinsippet og en
leverandørs evne til å rydde opp – såkalt “self cleaning” – vektlegges ved en vurdering av mulig utestengelse.
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Styret for Norconsult Holding AS

Ved vurdering av årsregnskapet for 2012, herunder selskapets
evne til fortsatt drift, har styret vektlagt både mulig utfall av
ankesaken i Høyesterett og mulige konsekvenser av en eventuell dom.

For å sikre flere nye og bedre løsninger, samt synliggjøre
merverdien av disse for oppdragsgiverne, er målet at innovasjonstjenester integreres i de fleste av Norconsults større rådgivningsoppdrag.

I forbindelse med Dawasa-saken, hvor prosjektet var delvis
finansiert av Verdensbanken, har Norconsult AS blitt midlertidig utestengt fra verdensbankfinansierte oppdrag siden
1. september 2011 i forbindelse med at banken åpnet sak
mot selskapet. Verdensbankens interne påtalemyndighet har
krevd sanksjon på to år fra alle prosjekter finansiert helt eller
delvis fra Verdensbanken samt fra andre donorer gjennom
“cross-debarment”. Av Norconsult-konsernets omsetning er i
dag anslagsvis ti prosent knyttet til virksomhet utenfor Skandinavia, og under tre prosent av samlet omsetning er relatert til
bistandsarbeid i utviklingsland, hvor verdensbankfinansiering
er utbredt.

Medarbeidere

Norconsult har nulltoleranse for korrupsjon og andre økonomiske misligheter. Selskapet har siden saken ble kjent for
ledelsen i 2006 og fram til dags dato iverksatt en rekke tiltak
for å minimere risikoen for brudd på de etiske retningslinjene.

Forskning og utvikling

Norconsult er som kunnskapsbedrift avhengig av et høyt kompetansenivå blant medarbeiderne. For å kunne være i forkant
med ny kunnskap, deltar ulike fagmiljøer i relevante forskningsprosjekter og har doktorgradskandidater innenfor flere fagfelt.
Blant annet leder Norconsult et større forskningsprosjekt finansiert gjennom Norges forskningsråds RENERGI-program om å
utvikle energieffektive sykehus.
Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning
av infrastruktur og eiendom, og er dermed en sterk drivkraft for
nyskaping og utvikling av verktøy som hele bransjen kan dra
nytte av.
Innovasjon og innovasjonsledelse
Norconsult er opptatt av innovasjon i oppdragene. Det er ikke
bare viktig å øke kunnskapen, men også å finne metoder for
å utnytte kunnskapen på nye måter til det beste for kundene.
Dette perspektivet vil også være et middel for å tiltrekke nye og
holde på dyktige medarbeidere med stor faginteresse.
For å holde en ledende posisjon i bruk av ny kunnskap og
teknologi i rådgivningstjenestene, har Norconsult etablert et
eget innovasjonsprogram. Programmet setter kombinasjonen
av innovasjon og faglig kompetanse i system i samhandling
med kundene og innebærer bruk av en egen arbeidsmetodikk.
For å sørge for nødvendig kompetanse i innovasjonsmetodikk,
utdannes egne innovasjonsledere. I 2012 startet opplæringen
av det andre kullet som skal være eksperter på området.
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Norconsult har som mål å trekke til seg de dyktigste medarbeiderne innenfor rådgiverfagene. Norconsult arbeider aktivt
for å utvikle et stimulerende miljø i selskapet som gir mulighet
for personlig utvikling i de ulike karriereretningene som tilbys.
Ved inngangen til 2013 hadde Norconsult-konsernet ca. 2550
medarbeidere, hvorav 230 var netto tilvekst i 2012.
Like muligheter og rettigheter
I Norconsult-konsernet skal alle ha like muligheter og
rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, livssyn og funksjonsevne.
Det er et mål å øke kvinneandelen både i operative enheter og
på ledernivå i konsernet. Utviklingen er positiv. Norconsult AS
hadde ved utgangen av 2012 en kvinneandel på 27 prosent,
noe som er en økning på tre prosentpoeng sammenlignet med
året før. Andelen kvinner i lederstillinger var 14 prosent. Andelen kvinner i morselskapets styre er 22 prosent. Arbeidsmiljøutvalget i Norconsult AS består av fire kvinner og to menn, og
Norconsult AS hadde kvinnelig hovedverneombud i 2012.
Av de ansatte i Norconsult AS i 2012 hadde om lag åtte prosent
annet statsborgerskap enn norsk.
Arbeidsmiljø og sykefravær
Styret anser Norconsults arbeidsmiljø som godt og registrerer
at sykefraværet i Norconsult AS ligger godt under gjennomsnittlig sykefravær i det norske arbeidslivet.
Sykefraværet i Norconsult AS for 2012 var totalt 3,5 prosent.
Dette er noe høyere enn selskapets måltall < 3 prosent og en
økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2011. Økningen skyldes en 0,1 prosent økning i korttidsfravær grunnet
barns eller barnepassers sykdom og en økning på 0,2 prosentpoeng i langtidsfraværet.
Det arbeides målrettet for å redusere sykefraværet. Norconsult
har legeordninger og helseforsikring for de ansatte.
Det gjennomsnittlige sykefraværet for medlemsbedriftene i
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) var 4,3 prosent i 2012.
Det er registrert én arbeidsrelatert skade som førte til sykefravær i 2012.

Erik Frogner
Grete Sønsteby Per Kristian Jacobsen Jens Kvarekvål Jan Oksum
Styremedlem
Styrets nestleder Styremedlem
Styreleder
Styremedlem

Harald Trosvik
Styremedlem

Stein Sverre Hovden
Styremedlem

Kristin Pettersen Grenan
Styremedlem

Henning Vellene
Styremedlem

Styringssystem

Årsregnskap 2012

Systemet tilfredsstiller alle krav i forhold til relevant lovgivning
og NS-EN ISO 9001.

Konsernet hadde i 2012 en kontantstrøm på NOK 42,9 mill.
(2011; NOK -65,3 mill.). Selskapets netto kontantstrøm er
preget av et moderat omfang av investeringsaktiviteter.

Norconsult har et integrert styringssystem for å ivareta krav,
risikomomenter og målsettinger. Systemet tar utgangspunkt i
selskapets kjernevirksomhet, som er planlegging og gjennomføring av oppdrag av alle størrelser, med et bredt spekter av
fagkompetanse og stor variasjon når det gjelder oppdragsgivere.

Norconsult har i 2012 forbedret selskapets gjennomføring av
strategiske risikovurderinger, slik at de gjøres i henhold til en
internasjonalt anerkjent metode. I den forbindelse er selskapets strategiske risiko gjennomgått i sin helhet.

Eierstyring

Norconsults styre består av tre eksterne representanter, tre
aksjonærvalgte styremedlemmer og tre medlemmer valgt av
de ansatte. Ingen av styremedlemmene sitter i Norconsults
ledergruppe.
Den ordinære generalforsamlingen i Norconsult Holding AS
bestemmer honoraret til styrets medlemmer basert på en anbefaling fra valgkomitéen. Valgkomitéen består av fire medlemmer hvorav tre velges av generalforsamlingen og styret
oppnevner én representant. Hovedoppgaven til valgkomitéen
er å sikre at styret har den riktige sammensetningen av kompetanse og erfaring.
Styret har i 2012 avholdt sju styremøter inkludert ett styreseminar. Ved behov har styret blitt informert om viktige hendelser mellom styremøtene.

Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS konsern
Konsernet oppnådde i 2012 brutto driftsinntekter på NOK
3202,4 mill. (2011; NOK 2765,6 mill.) og et driftsresultat på
NOK 290,5 mill. (2011; NOK 238,8 mill.). Driftsmarginen for
2012 var på 9,1 % mot 8,6 % i 2011.

Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes primært økt kapitalbinding som
følge av vekst. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter
vurderes som tilfredsstillende sett i lys av selskapets vekst.
Kontantbeholdningen ved årets utgang var på NOK 190,8 mill.
(2011; NOK 147,9 mill.).
Konsernets egenkapital var NOK 618,5 mill. ved utgangen av
2012 (2011; NOK 512,3 mill.), noe som gir en egenkapitalandel
i 2012 på 38,8 %.
Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS foregår det ingen
operativ drift. Driftsresultat var på NOK -0,7 mill.(2011; NOK
-0,4 mill.). Resultat før skattekostnader var NOK 116,4 mill.
(2011: NOK 162,2 mill.).
Selskapets egenkapital var NOK 292,1 mill. ved utgangen av
2012 (2011; NOK 275,1 mill.), noe som gir en egenkapitalandel
i 2012 på 54,0 %. Kontantbeholdningen ved årets utgang var
på NOK 82,6 mill. (2011; NOK 22,2 mill.). Norconsult Holding
AS hadde i 2012 en kontantstrøm på NOK 60,4 mill. (2011;
NOK -115,3 mill.).
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Resultatregnskap
Finansiell risiko

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine
forpliktelser anses som lav da det historisk sett har vært lite tap
på fordringer. Selskapet har løpende høy fokus på å fakturere
opparbeidet tid snarest mulig og en tett oppfølging av kundefordringer.
Likviditeten i Norconsult vurderes som tilfredsstillende og driften er i stor grad selvfinansierende i alle enheter. Overskuddslikviditet benyttes til utbytteutbetaling eller investeringer i drift
eller oppkjøp. Selskapet har handlingsrom til å redusere alle
disse elementene dersom likviditeten skulle tilsi dette. Alle oppkjøp er gjenstand for en due diligence prosess, og selskapet
fokuserer på objekter med god lønnsomhet og gode fremtidsutsikter.
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
euro og noe i USD. Foreliggende valutastrategi tilsier at selskapet skal foreta en valutasikring der dette er hensiktsmessig
ut fra 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.

Resultatdisponering

Årets overskudd for Norconsult Holding AS utgjør:
NOK 114 932 644
Styret foreslår at overskuddet disponeres som følger:
Avsatt til utbytte:
NOK 111 300 036
Overført til annen egenkapital:
NOK 3 632 608
Sum
NOK 114 932 644
Selskapets frie egenkapital er:
NOK 16 202 000

Fremtidsutsikter

Norconsult-konsernets soliditet, kompetanse og markedsposisjon skaper en meget god basis for selskapet i tiden fremover. Markedsutsiktene vurderes som positive i de fleste
markedsområder selskapet opererer i.
Norconsult har vært en aktiv aktør i den restrukturering som
pågår i bransjen i Norge og vil fortsette å ta en ledende rolle i
det norske markedet og være en vesentlig aktør i det nordiske
markedet.
Internasjonalt vil Norconsult i tråd med konsernets strategi
satse videre i de geografiske områder og markeder hvor konsernet kan utnytte sin unike kompetanse, har konkurransefortrinn og ser gode forretningsmuligheter.
Selskapet har en tilfredsstillende soliditet. Styret forventer ikke
behov for tilførsel av kapital i løpet av året. Styret presiserer
samtidig at det er knyttet generell usikkerhet til vurderinger av
fremtidige forhold, og at utviklingen i markedet er avhengig av
konjunkturer og generell økonomisk utvikling.

Sandvika 25. april 2013
I styret for Norconsult Holding AS

Per Kristian Jacobsen
(styreleder)

Jan Oksum
(styrets nestleder)

Grete Sønsteby
(styremedlem)

					
Jens Kvarekvål
Erik Frogner
Henning Vellene
(styremedlem)
(styremedlem)
(styremedlem)

Norconsult AS (hele 1.000)

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2011
2012		
2012
2011
							
			
DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER				
2 023 792
2 407 227
Driftsinntekter
3 202 371
2 765 552 		
2 023 792
2 407 227
Sum driftsinntekter
3  202 371
2 765 552
332 508
353 978
Prosjektkostnader
451 120
413 928
1 231 615
1 498 588
Lønnskostnader
2 035 025
1 674 888
36 885
58 790
Ordinære avskrivninger
79 003
59 914
233 851
269 183
Andre driftskostnader
346 761
378 043
1 834 858
2 180 538
Sum driftskostnader
2 911 909
2 526 773
							
188 933
226 688
DRIFTSRESULTAT
290 462  
238 779
							
			
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER				
24 547
29 369
Resultat av investeringer i datterselskap
			
og tilknyttet selskap
0
0
4 963
1 680
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
0
0
895
854
Annen renteinntekt
5 364
5 675
4 593
0
Annen finansinntekt
0
5 162
( 5 057)
( 8 770)
Rentekostnader til foretak i samme konsern
0
0
( 137)
( 267)
Annen rentekostnad
( 4 841)
( 4 232)
( 8 146)
( 8 788)
Annen finanskostnad
(10 400)
( 9 697)
21 657
14 079
Netto finansposter
(  9 877)
( 3 092)
							
210 591
240 767
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
280 585
235 687
							
( 60 811)
( 60 849)
Skattekostnad
( 72 390)
( 84 797)
149 779
179 919
ÅRETS RESULTAT
208 195
150 890
							
			
Minoritetsinteresser
( 1 442)
( 1 559)
Årets resultat etter minoritetsinteresser
206 753
149 331
							
			
OVERFØRINGER				
0
( 111 300)
Avsatt til utbytte
			
( 108 000)
0
Avsatt konsernbidrag
			
( 41 779)
( 68 619)
Overført til/fra annen egenkapital				
				
( 149 779)
( 179 919)
SUM OVERFØRT

Fullstendig regnskap med noter finnes på
Norconsults nettsider under menypunktet
Om oss og Finansiell informasjon.

Kristin Grenan
Harald Trosvik
Stein S. Hovden		
(styremedlem)
(styremedlem)
(styremedlem)
							

			
			

14

Årsrapport 2012

John Nyheim
Adm. direktør
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Balanse pr. 31. desember 2012
Norconsult AS (hele 1.000)

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2011
2012		
2012
2011
							
							
			
EIENDELER				
			
Immaterielle eiendeler:		
		
0
0
Lisenser og programvare
5 054
2 656
221 593
213 670
Goodwill
190 569
215 368
221 593
213 670
Sum immaterielle eiendeler
195 623
218 024
			
Varige driftsmidler:				
4 689
4 689
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
218 277
203 742
16 327
21 806
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.
40 673
33 865
							
21 016
26 496
Sum varige driftsmidler
258 950
237 607
			
Finansielle anleggsmidler:
157 815
170 327
Investeringer i datter- og tilknyttet selskap
0
0
53 926
46 377
Lån til selskap i samme konsern
0
0
475
781
Investeringer i aksjer og andeler
1 003
674
10 908
21 086
Andre langsiktige fordringer
22 954
12 239
100 292
110 259
Pensjonsmidler
107 173
97 110
323 416
348 831
Sum finansielle anleggsmidler
131 130
110 023
					
566 025
588 996
Sum anleggsmidler
585 703
565 654
				
152 102
136 472
Opparbeidet inntekt
179 604
184 110
				
			
Fordringer:				
351 832
383 728
Kundefordringer
596 430
553 943 		
80 558
101 630
Kortsiktige fordringer konsernselskap
0
0
8 133
13 245
Andre fordringer
41 686
34 545
440 522
498 603
Sum fordringer
638 116
588 488
				
			
Bankinnskudd og lignende:
7 725
8 822
Bankinnskudd og kontanter
190 757
147 880
				
600 349
643 898
Sum omløpsmidler
1 008 477
920 478

1 166 373
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SUM EIENDELER

1 594 180

1 486 132

Norconsult AS (hele 1.000)

Norconsult Holding AS konsern (hele 1.000)

2011
2012		
2012
2011
							
							
			
EGENKAPITAL OG GJELD
			
Innskutt egenkapital:				
2 878
2 878
Aksjekapital
5 767
5 733
0
0
Egne aksjer
( 96)
( 220)
50 361
50 361
Overkursfond
258 828
255 727
0
0
Innskutt ikke registrert kapital
0
1 303
53 239
53 240
Sum innskutt egenkapital
264 499
262 543
			
			
Opptjent egenkapital:			
270 085
338 703
Annen egenkapital
354 041
249 759
270 085
338 703
Sum opptjent egenkapital
354 041
249 759
323 324
391 943
Sum egenkapital
618 540
512 302
							
  
0
  0
Minoritetsinteresser
3 778
3 886
			
			
Avsetninger for forpliktelser:				
8 907
8 381
Utsatt skatt
18 009
26 229
0
0
Andre avsetninger
9 868
5 618
8 907
8 381
Sum avsetninger for forpliktelser
27 877
31 847
			
			
Langsiktig gjeld:				
186 439
42 427
Gjeld til selskap i samme konsern
0
0
490
0
Annen langsiktig gjeld
15 654
15 335
186 929
42 427
Sum langsiktig gjeld
15 654
15 335
			
			
Kortsiktig gjeld:				
86 051
63 989
Leverandørgjeld
107 031
118 218
38 705
33 914
Forskudd fra kunder
52 105
54 515
90 557
48 621
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
0
0
19 732
39 635
Trekk konsernkontoordning
0
0
9 213
62 973
Betalbar skatt
95 748
81 550
201 949
212 002
Skyldig offentlige avgifter
241 019
232 486
0
111 300
Avsatt utbytte
111 300
116 799
201 007
217 709
Annen kortsiktig gjeld
321 128
319 194
647 214
790 143
Sum kortsiktig gjeld
928 331
922 762
							
843 049
840 951
Sum gjeld
971 862
969 944
							
			
1 166 373
1 232 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
1 594 180
1 486 132
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RG-prosjekt AS
kjøpt opp av Norconsult

Ny på Norconsult-laget
— Jeg fikk telefon omtrent en gang i året.
En ettermiddag i februar eller mars – sånn i firetida. Vi snakket litt om løst og fast
før vi kom til poenget.
Atle Romstad smiler og ser ut som han
i hodet spoler raskt gjennom noen av
de siste fire-fem årenes telefonsamtaler
med Norconsult-direktør John Nyheim.
— Vi takket jo høflig nei til å bli kjøpt
opp hver gang, selv om vi var smigret
over interessen. Men i fjor ville Nyheim,
Egil Gossé og Stein Tidemann til og
med komme på besøk for å presentere
seg. Da satte vi opp et møte.
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Norconsult-lederne var ivrige etter
å komme inn på det nordtrønderske
markedet. RG-prosjekt AS var det
største rådgivende ingeniørfirmaet i
Nord-Trøndelag – en oppkjøpskandidat
vel verdt å bearbeide.
Firmaet ble etablert av Atle Romstad og
Ove Grubbmo i 1987. Gjennom årene
har de vokst jevnt, hatt god tilgang på
oppdrag og etablert avdelingskontorer i
Levanger, Verdal og på Stjørdal i tillegg
til hovedkontoret i Steinkjer. Ved siste
årsskifte var de 38 medarbeidere.
Strategien for videre utvikling av selskapet har hele tiden vært under vurdering. Før eller siden ville de bli nødt til å
endre eierstrukturen. Valget sto mellom

internt salg etter hvert som eierne ble
pensjonister og å selge hele bedriften
samlet.
— Flere av de store ingeniørfirmaene
har vært interessert i å kjøpe. Men
vi har klart oss fint og hatt en sterk
merkevare i vårt område. Arbeidsmiljøet
har vært godt. Vi har ikke hatt grunn til å
gjøre store endringer.
Norconsults Steinkjer-besøk våren 2012
ble et vendepunkt for RG-prosjekt.
— Vi la merke til at de tre som kom og
fortalte om Norconsult var akkurat som
oss. Vi fant tonen med en gang. De
hadde samme bakgrunn og snakket
samme språk. Det var et veldig tillitvekkende møte, sier Atle.

Ledernes holdninger, måten selskapet blir drevet på, omdømmet –
alt stemte! Det var tid for endring.
Flertallet av de RG-ansatte var
positive til salg da avstemningen
ble gjennomført sist høst, og fra
1. januar 2013 ble RG-prosjekt AS
formelt en del av Norconsult.
Nå har plutselig medarbeiderne i
Nord-Trøndelag tilgang til en internasjonal og mangfoldig organisasjon – en innholdsrik kunnskapsbase de kan dra nytte av.
— For oss er det en opptur å bli
en del av et stort fagmiljø. Vi kan
bli med på andre typer oppdrag

og treffe nye kolleger både i inn- og
utland. Det har stor verdi. I Norconsultsystemet finnes jo det aller meste, sier
Romstad.
RG-gründeren virker såre fornøyd
med beslutningen om å bli en del av
Norconsult. Selv har han ikke akkurat
fått roligere dager selv om han formelt
sett har forlatt daglig leder-rollen og
blitt «bare» kontorleder. Det er minst
like hektisk som før – nettopp fordi han
nå må rapportere både oppover og
nedover.

“

— Et større system krever andre rutiner
og krav enn vi har vært vant til. Ting
blir mer formelt, og det kan føles mer
byråkratisk. Samtidig kan vi ha godt av
å få litt mer struktur også, innrømmer
han med et smil, før han oppsummerer
sine erfaringer etter et par-tre måneder i
Norconsult-folden:
— Vi har blitt veldig godt mottatt og fått
mye god hjelp for å komme inn i alt. Mitt
inntrykk er at det er en veldig bra bedrift.
Norconsult er et godt lag å være på!

— Vi la merke til at de tre som kom og fortalte om Norconsult var
akkurat som oss. Vi fant tonen med en gang. De hadde samme
bakgrunn og snakket samme språk.

”
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Norconsults ledergruppe

En organisasjon i endring
I løpet av de siste fem årene har Norconsult vokst kraftig.
Over tusen nye medarbeidere har kommet til i ulike deler av
konsernet gjennom oppkjøp og organisk vekst i og utenfor
Norden. Dette skaper både muligheter og utfordringer for
organisasjonen.
I Norconsults strategi for perioden 20122015 peker en av hovedføringene på at
vi, i tillegg til fortsatt å ha fokus på vekst,
må konsolidere virksomheten og sørge
for at oppkjøpte selskaper blir en integrert del av Norconsult-konsernet. En
annen føring går ut på at vi trenger å
styrke funksjoner som bidrar til å bygge
en helhetlig konsernstruktur.

Nye direktører

I 2012 ble to nye direktører ansatt ved
Norconsults hovedkontor i Sandvika.
Begge direktørene har konsernansvar
for sine områder og vil videreutvikle de
sentrale stabsfunksjonene som følge av
organisasjonens kraftige vekst de siste
årene både i inn- og utland.

Stein Tidemann
Direktør Bygg og anlegg
Region nord

Tom Baade-Mathiesen
Direktør Vann og avløp
Region innlandet

Fride Andrea Hærem
Direktør
HR og marked

Christian Bekkevold Nilsen
Direktør
Økonomi og administrasjon

Knut Helgesen
Direktør
Energi

Egil Gossé
Direktør Tekniske systemer
Region midt

Bård Hernes
Direktør
Informasjonsteknologi

Janicke Poulsen Garmann
Direktør
Miljø og sikkerhet
Region sør-øst

Ola H. Norderhaug
Direktør
International

Sigurd Rugsland
Direktør
Plan og samferdsel
Region vest

John Nyheim
Adm. direktør

Direktør for HR og marked, Fride A.
Hærem, begynte i Norconsult 1. mai og
leder avdelingen HR og marked. Hun
kom fra stillingen som HR-direktør i
Posten.
Chief Financial Officer (CFO), Christian
Bekkevold Nilsen, begynte i Norconsult
1. april og leder avdelingen Økonomi og
administrasjon. Han kom fra stillingen
som CFO i Nord Pool Spot AS.
Direktør for HR og marked og CFO
inngår i konsernledelsen ved hovedkontoret i Sandvika sammen med direktørene som har ansvar for divisjoner og
regioner i Norconsult AS og konsernsjef.
Datterselskapene nasjonalt og internasjonalt har egne lederteam som
rapporterer til konsernledelsen.

Våren 2012 startet arbeidet med å bytte
ut Norconsults gamle intranett. I ledergruppens bestilling til prosjektet var et
klart premiss at det nye intranettet skulle
bli konsernets felles plattform for internkommunikasjon, administrativ støtteinformasjon og fag- og oppdragsinformasjon.
En førsteversjon av intranettet, som fikk
navnet Panorama, ble lansert i de nordiske landene i månedsskiftet oktober/
november 2012.
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Intranettarbeidet aktualiserte flere utfordringer som følge av at Norconsult er
en internasjonal organisasjon. Dagens
versjon av Panorama når ut til vel 90
prosent av konsernets medarbeidere, og
den tekniske løsningen støtter formidling av informasjon på fire språk. Men
det må jobbes videre med både lokale
innholdsleverandører, språk og IT infrastruktur før intranettet kan fungere som
hele Norconsults plattform for internkommunikasjon og informasjon.

Foto: Yvonne Holth

Panorama – et intranett for alle
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Tre medarbeidere om
kunnskap og kompetanse 

Foto: Yvonne Holth

Kunnskap og kompetanse er Norconsults viktigste kapital.
For at kapitalen skal vokse, må vi legge til rette for ulike former
for kunnskapsdeling, kompetanseheving og samhandling i
organisasjonen. Det er mye å lære – og mange måter å lære på.

Kunnskap får dobbel
verdi når den deles
dager som pensjonist. Men ikke riktig
ennå. Han trives for godt både med
oppdragene og som mentor til å vie all
sin tid til seilbåten foreløpig.
— Å jobbe sammen med flinke, unge
mennesker er en av de viktigste grunnene til at jeg fortsetter. Det føles veldig
meningsfullt og gir et langsiktig perspektiv til det vi driver med.

Stein Eriksen,

prosjektdirektør,
tidligere divisjonsdirektør,
Samferdsel

— Mentorrollen gir glede og
mening!
Over 40 år i Norconsult har samlet mye
erfaring i hodet til Stein Eriksen – som
etter hvert skal trappe ned og få latere

Ledelseskompetanse, kunnskap om
kundekontakt og holdninger er det han
trekker fram som sine viktigste bidrag til
de yngre medarbeiderne.
— For meg har det vært viktig å kombinere mentorrollen med å være oppdragsleder. Jeg valgte bevisst en
kollega i 30-årene som min stedfortreder i et oppdrag. Tilbakemeldingen
fra kunden var: «Vi setter pris på at dere
legger vekt på å utvikle de unge». Så
alle tjener på at vi trekker fram yngre
krefter. Folk vokser med oppgavene.

— Jeg vil kommentere når jeg
leser og spørre idet jeg lurer på
noe.
Arne Pihl Bordi er engasjert og online
både privat og på jobb. Han er sterk
tilhenger av nye kanaler og elektronisk
kommunikasjon, og mener folk må bli
flinkere til å dele kunnskap digitalt.

Arne PIHL Bordi,

høgskoleingeniør,
Teknisk drift/byggautomatisering,
VVS fagkoordinator
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— Delekultur kan ikke vedtas, men må
innarbeides og oppmuntres til. Det jeg
bruker fem minutter på å skrive på et
forum eller i en mikroblogg, kan spare
kolleger for timer med arbeid. Ofte kan
tips og råd være like verdifulle som klare
svar. Denne informasjonsutvekslingen
styrker også fellesskapsfølelsen i fagnettverket.

— Du lærer mer ved å spørre
andre enn å lese deg opp på
egen hånd.

Arnes fagmiljø sitter spredt på flere kontorsteder, som mange av Norconsults
fagmiljøer. Derfor er han spesielt opptatt
av å overføre litt av praten i kontordøra
til elektroniske kanaler så flere får nytte
av den.
— Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling bør skje kontinuerlig. Vi
samler opp problemstillinger i oppdrag
og diskuterer dem på fagsamlinger
også. Men jeg ser stor verdi i å kommentere når jeg leser et dokument, og
å spørre akkurat når jeg lurer på noe.
Jeg skulle for eksempel gjerne hatt
kommentarfelt i prosjekteringsanvisningene.

Etter å ha jobbet i Norconsult i litt over
et halvår, er Sigrid Jacobsen Lofthus
veldig fornøyd med delekulturen i
seksjonen sin

Sigrid Jacobsen Lofthus,
sivilingeniør,
Kraftverk - Bygg

— Selv om det er travelt, tar folk seg
tid til å hjelpe andre. Jeg spør mye,
og har bedt folk om å si ifra hvis jeg
bruker for mye av tida deres. Men de
er veldig hjelpsomme, og mange av de
erfarne er opptatt av å videreformidle
kunnskap.

Sigrid nevner en serie med ukentlige
fredagskurs for de nyansatte og
fredagsforum i regi av seksjonen som
noen av de mer organiserte tilbudene.
I tillegg har de faglunsjer på divisjonsnivå.
— Jeg hadde stor nytte av fredagskursene da jeg var helt ny. Men også
fredagsforum fungerer godt – med en
miks av seniorer og juniorer. Alle kan
komme med innspill til tema, og alle
kan stille spørsmål. Ingen rynker på
nesa av at du spør om noe du egentlig
burde ha visst.
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Utfordrende oppgaver
– smarte folk!

LEV Norconsult

– vår kulturplattform

Flinke folk er attraktiv arbeidskraft. For mange teknologibedrifter er en av de største utfordringene å rekruttere
kvalifiserte medarbeidere. Norconsult jobber målrettet for å
få flere med på laget.

Norconsults kulturplattform skal brukes og etterleves. Derfor har den blitt videreforedlet og forenklet. Resultatet er ti
kortfattede leveregler som hele Norconsult-konsernet nå tar
i bruk.

Norconsult er en arbeidsplass der dyktige og motiverte medarbeidere hver dag bidrar
til verdiskaping for selskapet, kundene og samfunnet.

LEV Norconsult bygger på allerede etablerte prinsipper for god ledelse, vedtatte og
innarbeidede retningslinjer for etisk adferd og på Norconsults eksisterende verdigrunnlag.

Populær blant teknologistudentene

I Universum Student Survey 2012 rangerte de norske teknologistudentene Norconsult som den tredje mest attraktive arbeidsgiveren. Kun gigantene Statoil og Aker
Solutions lå foran på listen.
– Vi er svært stolte av å være så attraktive for studentene. Dette signaliserer at vi
har gode muligheter for å rekruttere blant de aller flinkeste framover – noe som vil
komme våre oppdragsgivere til gode, sier HR-direktør i Norconsult, Fride A. Hærem.

Synlig samfunnsaktør

Høsten 2012 var Norconsults rekrutteringskampanje “Utfordrende oppgaver - smarte
folk” et godt synlig element både i medier og på trafikk-knutepunkter flere steder i
landet.

Ledelse, Etikk og Verdier

LEV står for Ledelse, Etikk og Verdier og skal bidra til å fremme de holdningene vi
ønsker skal kjennetegne bedriftskulturen vår. Prinsipper for ledelse, etikk og verdier må
være tydelige, enkle og relevante hvis de skal påvirke hverdagen i en stor organisasjon.
Nå er arbeidet med å gjøre LEV Norconsult kjent i alle deler av konsernet i gang.
Levereglene diskuteres på kontorer og i divisjoner, i nettverk og på samlinger. De tas
også i bruk i Norconsults internasjonale datterselskap i Asia, Afrika og Sør-Amerika i
tillegg til i de nordiske landene.
LEV Norconsult skal hjelpe alle konsernets medarbeidere til å ta valg og løse
dilemmaer i det daglige arbeidet.

Kampanjen formidlet følgende budskap:

•
•
•
•
•

Vi er Norges ledende fagmiljø innen samfunnsplanlegging og prosjektering
Vi har satt karriere i system og tilbyr spennende utviklingsmuligheter
Vi jobber med prosjekter i over 50 land
Vi bruker faglig kompetanse for å løse miljøutfordringene
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø der du blir deleier
av virksomheten

Fem prinsipper for god LEdelse i Norconsult:

• Ta og gi ANSVAR
• Vis MOT
• Vær SYNLIG og TYDELIG
• SE dine medarbeidere
• LEV verdiene

Vis initiativ og ta ansvar!

I Norconsult utfører vi mange tusen oppdrag årlig. Disse varierer fra få timer over en
kort periode til store tverrfaglige oppdrag som varer over flere år. Ulike typer oppdrag krever ulik type kompetanse, og nye medarbeidere vil ha mulighet til mange
karriereveier.
Hvis du møter våre forventninger ved å vise initiativ, ta ansvar og skape resultater, da
finnes det mange muligheter for deg i Norconsult. Din kompetanse er vår suksessfaktor.
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Tommelfingerregel for ETisk adferd i Norconsult:
Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys

Norconsults VErdier:

• Redelig
• Inkluderende
• Kompetent
• Engasjert
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Tschudi Kirkenes AS
Kunde og samarbeidspartner

Godt samarbeid

gir gode løsninger
— Nå har vi 1050 mål ferdig regulert industriområde like ved Kirkenes sentrum.
Det er store forventninger til det som kan skje knyttet til olje og gass i Barentshavet
og på russisk side. Og vi er klare for det som måtte komme, takket være godt arbeid av
Norconsult, sier Audun Celius, daglig leder i Tschudi Kirkenes.

Nå når reguleringsplanen er vedtatt i
kommunen, har detaljplanleggingen
og de videre godkjenningsprosessene
begynt. Tunnel gjennom fjellet for adkomst, mudring ved havna, kaianlegg er
noe. Det er fortsatt mye jobb som skal
gjøres hvor kunnskap fra mange ulike
fagdisipliner er nødvendig input.
I tillegg til virksomhet knyttet til olje og
gass, bygges området ut med tanke på
maritim transport- og logistikkvirksomhet
og mulig aktivitet knyttet opp mot både
norsk, svensk, finsk og russisk gruveindustri. Å plassere et fjernvarmeanlegg
basert på forbrenning av avfall fra
kommuner i Øst-Finnmark på KILA er
også under vurdering.

— Dette er et kjempeprosjekt som er
viktig både for oss og for lokalsamfunnet. Med det som skjer her i nord nå,
trenger vi å ha tilgjengelige arealer for
bedrifter som vil etablere seg. Vi må utnytte mulighetene beliggenheten vår gir
oss og gjøre oss attraktive, sier Celius.
I prosessen med å få reguleringsplanen
for KILA på plass har det vært mange
involverte parter: Kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og en rekke
andre høringsinstanser. Det er mange
hensyn å ta i et så stort prosjekt.
— Man kan bli litt utålmodig, for det tar
år. Vi i Tschudi har ikke detaljkunnskap
om disse prosessene. Norconsult har
gjennomført arbeidet på en svært god
måte ved å dra prosjektet, mens vi har
sørget for alle nødvendige avklaringer
underveis. Det er viktig å være grundig nok til å tilfredsstille de offentlige
aktørene samtidig som vi skal komme
fram til en god løsning som fungerer i
praksis for området og dem som skal
bruke det.

“
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Audun Celius liker det han kaller
Norconsult-modellen: Lokal tilstedeværelse med tilgang på kunnskap og
ressurser fra andre deler av organisasjonen.
— Lokalkunnskap er veldig viktig i et
prosjekt som dette, hvor det i praksis er
snakk om samfunnsutvikling. Å kjenne
forholdene, vite hvordan ting fungerer
og ikke minst hvilke problemstillinger
og utfordringer som kan dukke opp
er avgjørende. Vi har inntrykk av at
Norconsult i Kirkenes har et sterkt eierskap til prosjektet – noe som har skapt
tillit, sier Celius, og legger til:
— Vi skjønner at all fagkunnskapen
nødvendigvis ikke kan finnes her.
Men så lenge Norconsults Kirkeneskontor har koordinert og hentet inn det
som trengs til de ulike prosessene, har
det fungert svært godt for oss.

Vi har inntrykk av at Norconsult i Kirkenes har et sterkt
eierskap til prosjektet – noe som har skapt tillit.

Foto: Yngve Grønvik

Norconsult ble engasjert for å bidra til å
utvikle Kirkenes Industrial Logistics Area
AS (KILA) til et attraktivt industriområde
allerede i 2009, og har kjørt hele plan- og
reguleringsprosessen i samarbeid med
eiendomsselskapet Tschudi Kirkenes AS.

”
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Noen referanseprosjekter fra 2012
BYGG OG EIENDOM
Ill.: Voll arkitekter/Vizwork

Foto: Lyse

ENERGI

Lysebotn II kraftverk

Systemdesign på Vulkan 

All termisk energi på Vulkan-området
i Oslo omsettes i energisentralen i
kjelleren i Mathallen, hvor overskuddsvarme deponeres i 64 tre hundre
meter dype energibrønner og hentes
opp igjen om vinteren. Det er installert
varmepumper med mer enn 1000 kW
varmeeffekt. I tillegg bidrar Bellonabygget med solvarme i sommerhalvåret.
Norconsult har hatt ansvar for systemdesign samt prosjektering av tekniske
fag utenom RIB.

Vannkraft på Borneo

Norconsult har inngått rammeavtale
med Sarawak Energy og er involvert i
flere store vannkraftprosjekter i den malaysiske delstaten Sarawak på Borneo.
Baram (1200 MW) og Baleh (1300 MW)

Ferdigenergi i Meldal 

Ferdigenergi er nokså nytt i Norge, men
går ut på at en kunde med energibehov
i form av varme og/eller kjøling velger
en ekstern leverandør til å bygge, eie
og drifte energianlegget. Norconsult har
bistått Meldal kommune med leveranser av ferdigvarmeanlegg til nyoppført
barne- og ungdomsskole i tillegg til
Meldal Helsetun.

Lysebotn II kraftverk 

Lyse øker produksjonen i Lysebotn med
180 GWh ved å utnytte det samme
vannet mer effektivt i et nytt kraftverk.
Norconsult har vært ansvarlig for
prosjekteringen frem til utarbeidelse
av konkurransegrunnlag for samtlige
entreprenør- og leverandørkontrakter i
tillegg til å ha utført miljø- og landskapsutredninger.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

• Energiøkonomisering
• Energiplaner
• Fornybar energi
• Fjernvarme og -kjøling
• Kraftoverføring og distribusjon
• Termisk energi
• Vannkraft
• Vindkraft

Nytt på Lerkendal 

Norconsult i Trondheim igangsatte på
nyåret 2012 byggeteknisk prosjektering
av nytt hotell, kontor- og kongressenter
på Lerkendal i Trondheim. Hotellet er et
høybygg med 21 etasjer. Karakteristisk
for bygget er et stort miljøfokus og bruk
av smarte, tekniske løsninger som blant
annet kobling mellom driftssystemer og
hotellets bookingsystem. Samlet brutto
areal for utbyggingen er ca. 35 000 m2.
Oppdragsgiver er totalentreprenøren
HENT, som har utviklet prosjektet i samarbeid med utbygger AB Invest.

funksjoner. Sykehuset vil bli moderne
og rasjonelt med et energiforbruk som
oppnår passivhusstandard i henhold til
NS 3701. Det er første gang for et sykehus. Norconsult utfører alle ingeniørfag
inklusive akustikk, brann, bygningsfysikk, miljø og spesialrom i sykehus.

Aker Solutions

Strand ved Operaen

Norconsult utarbeider planer for Operastranda rett sør for Operabygningen i
Oslo. Bjørvika Infrastruktur er oppdragsgiver for prosjektet. Stranda skal være
et tilbud for alle byens besøkende og
borgere, både store og små, og er tenkt
bygd høsten 2013.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

Sykehuset i Kirkenes har gjennomført
skisse- og forprosjektfase for et nytt
bygg på til sammen 20 000 m², og som
inneholder de fleste vanlige sykehus-

Nytt kontorbygg for Aker Solutions i
Stavanger ble ferdigstilt ved årsskiftet
2012/2013 med et brutto areal på
ca. 65 000 m2. Norconsult har hatt
byggeteknisk prosjektering for HENT
og har prosjektert de VVS-tekniske
anleggene for Oras. Prosjektet karakteriseres av stort volum med vanntette
betongkonstruksjoner, blant annet to
kjelleretasjer som ligger under dagens
grunnvannstand.

Skolebruksplaner

Byutvikling på Stovner 

Vi tilbyr tjenester innenfor:

Kirkenes sykehus

• Boliger
• Hoteller
• Kjøpesentra
• Kontorbygg
• Kulturbygg
• Sportsarenaer
• Sykehus og institusjonsbygg
• Undervisningsbygg

PLAN

Ill. Norconsult
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er under prosjektering, mens Pelagus
planlegges som et elvekraftverk med
total effekt på ca. 600 MW. Murum
(944 MW) bygges som totalentreprise
hvor Norconsult utarbeider spesifikasjoner for driftsettelse og metodikk for
dokumentasjon og oppfølging av feil og
mangler fra konstruksjonsfasen eller
under montasje.

Lerkendal hotell, kontor- og kongressenter

Stedsutvikling Nesbakken
Norconsult har gjennom 2012 bistått
Jevnaker 2020 i etableringen av
stedsutviklingsprosjekter for Nesbakken (handelssentrum) og Strandpromenaden (Hadeland Glassverk og
Thorbjørnrud hotell). Oppdraget besto
i etablering av utviklingsprosjekter
for gjennomføring av tiltak frem mot
2020, med utgangspunkt i dialog- og
samordningsprosesser.

Årsrapport 2012

Norconsult har laget skolebruksplaner
for blant annet Askøy, Malvik, SydVaranger, Øksnes, Vågsøy kommuner
og for Sogn og Fjordane fylke. Framtidig
barnehage- og skolestruktur utredes
ved å utarbeide barne- og elevtallsprognoser, vurdere eksisterende
anlegg, anbefale strukturtiltak og
bygningsmessige tiltak i tillegg til å lage
kostnadsanslag.

Norconsult utarbeider byutviklingsstrategier for Stovner bydel i Oslo basert
på et samspill mellom ideutvikling og
kartlegging av reelle behov og forutsetninger. Et premiss for byveksten i
Groruddalen er at transformasjon og
fortetting ikke bare skal bidra til å løse
Oslos behov for flere boliger, men også
skal bidra til å skape et attraktivt og
konkurransedyktig byområde.

• Arealplanlegging og planprosesser
• By- og stedsformgiving
• Regional og kommunal planlegging
• Analyser og utredninger
• Strategisk planlegging
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OLJE OG GASS
Design av Ivar Aasenplattformen

Ill.: Lundin ASA

Foto: Øystein Hovden, Norconsult

Samferdsel

Gjennom Norconsults rammeavtale
med Det norske oljeselskap er vi en
aktiv bidragsyter til utviklingen av Ivar
Aasen-plattformens design. Norconsult
stiller med flerfaglig ekspertise i oljeselskapets oppfølgingteam av kontraktører. Arbeidet utføres i hovedsak i
London. Norconsults ingeniører innehar
posisjoner i prosjektets toppledelse i
tillegg til å ha ansvar for ulike tekniske
disipliner.

Elektrifisering av 
Edvard Grieg
Ulvintunnelen/Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Fellesprosjektet 
E6 – Dovrebanen

Norges største pågående landbaserte
prosjekt, er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket om
utbygging av ny firefelts motorvei (E6)
langs Mjøsa fra Minnesund til Espa og
samtidig bygging av ny dobbeltsporet
jernbane (Dovrebanen) på samme strekning. Norconsult har ansvar for byggeplan og oppfølging for delparsellen
Brøhaug-Strandlykkja – som blant annet
består av to tunneler for Dovrebanen og
Morskogstunnelen som er en del av E6.
Norconsult har ansvaret for utvikling/
prosjektering av ny løsning med lengre
levetid for vannsikring av jernbanetunnelene i Fellesprosjektet.

Follobanen – Oslo-Ski 

Prosjektet består av en lang tunnel fra
Oslo S mot Ski og ny Ski stasjon.
Norconsult har ansvaret for prosjekteringen av dagsonen nord for Ski
stasjon med hovedplan, detaljplan og
grunnlag for totalentreprise som igangsettes våren 2014. Det nye dobbeltsporet vil supplere eksisterende spor
på Østfoldbanen og gi redusert reisetid
i tillegg til større kapasitet og fleksibilitet
for togdriften.

E134 Damåsen 
- Trollerudmoen

Norconsult utarbeider konkurransegrunnlag, byggeplan og har oppfølging i
byggetiden for prosjekt E134 Damåsen

– Saggrenda, strekningen Damåsen –
Trollerudmoen. Hovedstrekningen er
ca. 8,5 km og inkluderer flere tunneler,
bruer, gang- og sykkelvei, murer og
støyskjerming.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

• Bruer
• Flyplasser
• Havner
• Jernbaner og sporveier
• Parkeringsanlegg
• Trafikkanalyser
• Tunneler
• Veier og gater

Norconsult er aktiv deltaker i Lundin
ASAs Edvard Grieg plattform-prosjekt.
Elektrifisering med strøm fra land er en
nøkkel til å redusere CO2- og NOXutslipp offshore. Norconsult bidrar med
spisskompetanse innenfor elektro med
hensyn til design og konstruksjon av hele
høyspentanlegget som inkluderer strøm
fra land, strøm fra egen kraftstasjon samt
strømforsyning til Ivar Aasen-plattformen.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

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

Edvard Grieg-plattformen

Foto: Scanpix

MILJØ
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Marine 
miljøundersøkelser 

Norconsult har på oppdrag fra
Kristiansund kommune gjennomført
miljøundersøkelser i vannforekomstene rundt Kristiansund og Frei.
Undersøkelsene omfattet prøvetaking
av vann, hardbunn, bløtbunn og
marine organismer. I tillegg ble det
gjort supplerende strømmålinger.
Resultatene ble vurdert i forhold til
«Veiledning 01:2009 Klassifisering
av miljøtilstand i vann».
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Kartlegginger for Exide 
Technologies

Exide opererer på verdensmarkedet
innenfor lagring av elektrisk energi og
er en ledende leverandør av blysyrebatterier. På selskapets eiendom i
Horten er det gjennom flere tiår blitt
produsert batterier, også av andre
produsenter. Exide er pålagt å kartlegge aktiviteter og kilder til forurensning og identifisere relevante tiltak.
Norconsult har siden 2009 bistått i
dette arbeidet.

Gardermoen  

Norconsult utfører grunnundersøkelser
i forbindelse med forurenset grunn og
grunnvann i byggefasen av Terminal 2
på Gardermoen. Dette inkluderer også
modellering av grunnvannsenkning,
vannbalanse og prosjektering av
energibrønner for terminalbygget.

Akustikk for Malmö Live

Norconsult har prosjektert akustikken
for Malmös nye konserthus, Malmö
Live, som skal stå ferdig i 2015. Konserthuset inneholder også hotell i tillegg
til en konferanse- og utstillingsdel. I
oppdraget er det blant annet gjennomført målinger for å undersøke behov
for lydisolering mot Malmös Citytunnel
som går under konserthuset, slik at
konsertopplevelsene ikke blir forstyrret
av togtrafikk.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

• Akustikk/støy
• Akutt forurensning
• Avfall og avfallshåndtering
• Forurensning av vann, grunn
og sedimenter

• Miljøoppfølging og miljørådgivning
i prosjekter

• Hydrogeologi
• Klimatilpasning og klimaendringer
• Luftforurensning og lukt
• Miljøkartlegging og miljøsanering
av bygninger
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INDUSTRI
Energigjenvinning ved 
Finnfjord Smelteverk 

Foto:TiZir Tyssedal

Foto: Ivar Bakken, Norconsult

VANN OG AVLØP

Norconsult har vært engasjert gjennom
byggeteknikk, maskinteknikk og prosjektadministrasjon i etableringen av
et anlegg for gjenvinning av energi
i røykgassen fra de tre ovnene ved
Finnfjord smelteverk i Finnsnes.
Gjenvinning, damp og el-produksjon
av 30 prosent av dagens ovnseffekt på
105 MW gir ca. 300 GWh spart energi
på årsbasis.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

TiZir smelteverk - Tyssedal

TiZir smelteverk 

Innbygda vannverk

Norconsult har vært hovedkonsulent
for utarbeidelse av hovedplan vann
og avløp for Lillehammer kommune.
Arbeidene har blant annet omfattet
sammenstilling av grunnlagsdata og
tilstandsbeskrivelser for kommunens
VA-anlegg, delutredninger for sentrale
ledningsstrenger, hovedanlegg og vannbehandling ved Lillehammer vannverk
og modellering av vannledningsnettet.

Forprosjekt for 
Teglverksdammen

Norconsult har hatt prosjektledelse,
prosjektering av alle VA-tekniske
anlegg, ROS-analyse og beskrivelse
av anleggsutfordringer i et tverrfaglig
forprosjekt for etablering av Teglverksdammen. Arbeidet omfatter prosjektering av uttak av overvann fra Hovinbekken, vurdering av behov for forbehandling i Tennisdammen, overføring
av overvann til Teglverksdammen,
prosjektering av Teglverksdammen,
prosjektering av utløpsarrangement
til bekk som skal ledes gjennom Ensjøbyen.
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Innbygda vannverk

Norconsult er ansvarlig for prosjektering av nytt Innbygda vannverk med
alle tekniske fag. Prosjektet innebærer
ny grunnvannsforsyning i Innbygda i
Trysil kommune. Arbeidet omfatter også
byggeledelse for prosessinstallasjoner
og bygning i tillegg til tekniske installasjoner.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

• Avløp
• Overvannshåndtering
• Vannforsyning
• Vannressursforvaltning
• Koordinert teknisk infrastruktur

TINE har etablert et nytt stormeieri som
erstatning for fire eksisterende anlegg
på Jæren. Bygget inneholder mottaks-,
produksjons- og lagerarealer på ca
35.000 m2. Norconsult har bidratt med
rådgivning innenfor byggeteknikk,
brannteknikk og geoteknikk.

Beredskapsledelse i 
Avinor

Ulriken tunnel 

Sikringsplan for TV2

Vi tilbyr tjenester innenfor:

Norconsult har evaluert dagens organisering av sentral beredskapsledelse i
Avinor og foreslått tiltak til forbedringer
– noe som også omfatter omorganisering av dagens kriseledelse på strategisk og operasjonelt nivå. Forhold
rundt krise-støtteverktøy, kommunikasjonsmidler, utrustning av rom for
krisehåndtering, økt bruk av 24-timers
driftssentral i beredskapssammenheng
er også kartlagt. Norconsult bistår videre som rådgivere i anskaffelsesprosesser og implementering av tiltak.

Investeringsbehov i vannog avløpssektoren 

Norconsult har utarbeidet en rapport for
Norsk Vann som viser gjenanskaffelseskostnad for norske vann- og avløpsanlegg per 2012 og investeringsbehov
ved ulike ambisjonsnivåer i sektoren i
perioden frem til 2030. Rapporten vil
være viktig i VA-sektorens arbeid med
økt synlighet og påvirkning av rammebetingelser, samt et grunnlag for kommuner og VA-selskaper i deres arbeid
med hovedplaner og langtidsbudsjetter.

Nytt stormeieri på Jæren

SIKKERHET
Foto: NOFO

Hovedplan vann og avløp 
for Lillehammer

Ved smelteverket i Tyssedal har
Norconsult vært engasjert i arbeidet
rundt ombygging av eksisterende
smelteovn med tilhørende infrastruktur.
Vi har arbeidet med byggeteknikk, gassrenseanlegg, kjøleanlegg og maskinteknikk. I tillegg har vi utført
konsekvensutredning og oppgaver
relatert til planprogram.

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

Teknologiutvikling 
innenfor oljevern

Norconsult har bistått Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper
(NOFO) med å gjennomføre teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010”.
Det flerårige programmet er et sam-

arbeid mellom NOFO og Kystverket og
omfatter totalt 20 innovative prosjekter
om utvikling av beredskapsteknologi.
Norconsult har hatt totalansvaret for
gjennomføring og oppfølging av åtte
av disse.

Norconsult har vært engasjert til å utarbeide en trusselvurdering for TV2 sin
virksomhet og deres ansatte. Basert på
trusselvurderingen er TV2s lokaliteter
gjennomgått, og det er utarbeidet en
sikringsplan med konkrete anbefalinger
rundt tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak.

Ulriken tunnel mellom Fløen og Arna
på Bergensbanen ble åpnet i 1964.
Siden den gang har antallet tog som
passerer gjennom tunnelen økt kraftig,
og kapasiteten er i dag sprengt. Det
skal derfor bygges en ny enkeltsporet
tunnel parallelt med eksisterende
tunnel. Norconsult har hatt ansvar
for arbeidet med sikkerhet, det vil si
RAMS- og risikoanalyser gjennom
detalj- og byggeplan. Sikkerhet i forbindelse med brann og rømning er særlig
vurdert. Det er også utført ventilasjonsberegninger for begge løp.

• Arbeidsmiljø
• Brannsikkerhet
• Beredskap
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• Informasjonssikkerhet
• Samfunnssikkerhet
• Security
• Teknisk sikkerhet
• Tilsyn
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Kontorer i Norge
Norconsult AS (hovedkontor)
Pb. 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
Pb. 1010, 9503 Alta
Løkkeveien 4a, 9510 Alta
Tlf. 78 45 70 70, 78 45 70 60
Askim
Trøgstadveien 4B, 1807 Askim
Tel. 69 00 17 80
Bergen
P.b.1199 - Sentrum, 5811 Bergen
Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen
Tel. 55 37 55 00
Bodø
P.b 234, 8001 Bodø
Konrad Klausens vei 8, 8003 Bodø
Tel. 75 40 45 00
Eidfjord
P.b. 85, 5786 Eidfjord
Lægreidsvegen 2, 5783 Eidfjord
Tel. 53 64 70 88
Fauske
Storgata 56, 8200 Fauske
Tel. 92 40 61 89
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

34

Årsrapport 2012

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
Kirkenes
Storgata 5, 9900 Kirkenes
Tel. 78 59 80 00
Kjøllefjord
Pb. 128, 9790 Kjøllefjord
Fiksekaia, 9790 Kjøllefjord
Tel. 78 59 80 00
Kristiansand
Henrik Wergelandsgate 21,
4612 Kristiansand
Tel. 38 60 34 60
Kristiansund
Pb. 2195 Futura, 6502 Kristiansund
Industriveien 17, 6517 Kristiansund
Tel. 71 58 88 88
Lakselv
Pb. 279, 9711 Lakselv
Kirkeveien 5, 9700 Lakselv
Tel. 78 46 08 88

Molde
Storgata 18-20, 6413 Molde
Tel. 71 24 04 60

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

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

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

Narvik
Teknologiveien 10, 8517 Narvik,
Tel. 76 96 78 60
Odda
Eitrheim, 5750 Odda
Tel. 53 64 70 88
Porsgrunn
Porselensvegen 20, 3920 Porsgrunn
Tel. 35 96 07 22
Ski
Åsveien 3, 1400 Ski
Tel. 67 57 10 00
Sogndal
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Tel. 57 62 79 00
Stavanger
P.b. 130, 4065 Stavanger
Stadionparken, Jåttåvågveien 7,
4020 Stavanger
Tel. 51 90 53 00

Kontorer i Sverige

Örnsköldsvik
Strandgatan 21, Box 850,
891 18 Örnsköldsvik
Tel. +46 660 22 27 80

Norconsult AB: (hovedkontor)
Lindholmen, Theres Svenssons gata 11,
Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46 31 50 70 00

Östersund
Pedagogens väg 6 (Hus S),
831 40 Östersund
Tel. +46 63 14 12 80

Kristinehamn
Doktor Enwalls väg 14,
681 37 Kristinehamn
Tel. +46 55 03 44 60

Norconsult Örebro AB
Klostergatan 3, 703 61 Örebro
Tel +46 19 611 91 30

Ludvika
Köpmansgatan 28, 771 32 Ludvika
Tel. +46 240 66 07 00

Kontorer i Danmark

Luleå
Storgatan 35, 972 31 Luleå
Tel. +46 920 20 35 70
Lund
Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Tel. +46 40 10 66 30

Steinkjer
Kongens gate 27, 7713 Steinkjer
Tel. 74 13 41 80

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

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

Sollefteå
Nipan 163, 881 52 Sollefteå
Tel. +46 620 78 74 90

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

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

Stockholm
Hornsbruksgatan 19,
117 34 Stockholm
Tel. +46 84 62 64 30

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

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

Sundsvall
Storgatan 50, 852 30 Sundsvall
Tel. +46 60 16 77 30

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

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

Uppsala
Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala
Tel. +46 18 16 08 70

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

Västerås
Kopparbergsvägen 6,
722 13 Västerås
Tel. +46 21 34 91 30

Larvik
Pb. 35 - Fritzøe Brygge, 3285 Larvik
Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik
Tel. 33 14 14 00
Levanger
Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger
Tel. 74 08 55 80

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

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

Växjö
Storgatan 42, 352 32 Växsö
Tel. +46 470 70 76 00
Älvkarleby
Uppsalavägen 3, 814 70 Älvkarleby
Tel. +46 26 23 80 80

Norconsult Danmark A/S: (hovedkontor)
Herlev Bygade 14, 2730 Herlev
Tel. +45 44 88 20 00
Kalundborg
Vestre Havneplads 10, 3 sal,
4400 Kalundborg
Tel. +45 44 88 20 00
Risskov
Voldbjergvej 16A, 1. sal, 8240 Risskov
Tel. +45 44 88 20 00
Wessberg A/S
Herlev Bygade 14, 2730 Herlev
Tel. +45 44 88 20 00

Datterselskaper
Technogarden Engineering Resources AS
Kjørboveien 29
1338 Sandvika
Tel. 67 57 10 00
E-post: firmapost@technogarden.no
www.technogarden.no
Technogarden Engineering Resources AB
Arenagatan 35, 215 32 Malmø
Tel. +46 735 14 10 00
E-post: kontakt@technogarden.se
www.technogarden.se

Kontorer utenfor Norden
Chile
Norconsult Andina S.A.
Avenida Apoquindo 4700,
piso 9, Las Condes, Santiago de Chile
Tel +56 2 592 1650
Laos PDR
Norconsult (Laos) Co. Ltd.
P.O. Box 9148, Luang Prabang Road,
Vientiane
Tel. +856 21 219 494
Mosambik
Norconsult Mozambique Lda.
Caixa Postal 2722, Av. Armando Tivane
1853, Maputo
Tel. +258 21 48 50 58
Peru
Norconsult Perú S.A.C.
Av. Juan de Arona N° 151 of.304
San Isidro, Lima
Tel: +51 1 422 2223
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
Sør-Afrika
Norconsult Africa (Pty) Ltd
The Business Centre,
377 Rivonia Boulevard, Rivonia, 2128
Johannesburg
Tel. +27 11 275 0433
Thailand
NorCiv Engineering Co Ltd.
121/91 RS Tower, 32th floor,
Ratchadaphisak Road, Din Daeng,
Bangkok 10400
Tel. +662 642 2450-2
Sarawak, Malaysia
NorPower Sdn Bhd
2nd Floor, Lot 7702, Jalan Pending,
93450 Kuching
Tel: +60 8233 1600

Norconsult Informasjonssystemer AS
Kjørboveien 29
1337 Sandvika
Tel. 67 57 15 00
E-post: post@nois.no
www.nois.no

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