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OM NORCONSULT
Norconsult er Norges største og en av
Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging
og prosjektering, og har gjennom lang
erfaring bygget opp et solid fundament
som en toneangivende aktør både
nasjonalt og internasjonalt.
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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 kunder i inn- og utland.
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LEDER

Fortsatt god utvikling
og lønnsom vekst
2014 ble nok et godt resultatmessig år for selskapet. Norconsult beholder fremdeles
posisjonen som et attraktivt arbeidssted for våre medarbeidere, noe som er med på å
motivere og legge fundamentet for en enda sterkere organisasjon. Vår soliditet, kompetanse
og markedsposisjon danner en robust plattform for videre framgang til beste for våre
kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.

I løpet av 2014, har Norconsult vokst i både
omsetning og i antall medarbeidere. Til
tross for at markedet har endret seg og
konkurransen blitt tøffere, oppnådde vi et
bra økonomisk resultat. Norconsult er
dessuten godt posisjonert innenfor våre
ulike markedsområder og har dermed et
solid grunnlag for videre vekst.

selskaper innen utvalgte markeder i SørAmerika, sørlige Afrika og Sør-Øst Asia. Selv
om vi er store og internasjonale, binder
kulturen vår oss sammen på tvers av landegrenser og arbeidsoppgaver. Nøkkelen til
Norconsults suksess er hver enkelt medarbeiders gode holdninger og hjerte for
både virksomheten og for våre kunder.

Norconsult er summen av
hver enkelt medarbeider
Norconsult er et konsern med en rekke
datterselskaper og kontorer over hele
verden. Sammen utgjør vi ett fellesskap der
vi yter vårt beste hver dag, uansett hvor vi
er. Jeg er imponert over kollegaene mine.
Vi hadde ikke klart å komme dit vi er i dag,
uten ﬂinke og motiverte medarbeidere.
Dere er konsernets viktigste ressurs. Den
jobben vi gjør sammen er årsaken til at
selskapet har blitt en suksessrik, sterk og
samfunnsnyttig virksomhet.

Attraktivt arbeidssted
I en rådgivervirksomhet som vår, er vi helt
avhengige av å tiltrekke oss, rekruttere og
beholde de beste medarbeiderne.
Resultatene av ﬂere undersøkelser i 2014
var derfor veldig gledelige. I undersøkelsen
Karrierebarometeret 2014 rangerer norske
ingeniørstudenter Norconsult som bransjens mest attraktive arbeidsgiver. I følge
Universum ble Norconsult rangert som
den mest attraktive rådgivende bedriften
blant ansatte innen teknologi som har vært
i arbeidslivet noen år.

Vår norske virksomhet fordelt på 51
kontorer, dekker Norge fra Hammerfest i
nord til Mandal i sør. I tillegg er vi etablert
i Sverige og i Danmark, og har lokale

Mest gledelig er imidlertid resultatene fra
årets medarbeiderundersøkelse som ble
gjennomført i Norge, Sverige og Danmark.
Den viser at trivselen og engasjementet i
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Norconsult ikke bare er svært høy, men
også blant de ti prosent beste som TNS
Gallup har målt i Norge og Europa.
Dette viser at vi både er en attraktiv
arbeidsplass og har en sunn og robust
kultur med engasjerte, dedikerte og
forøyde medarbeidere.
God samarbeidspartner
for våre kunder
Fremragende spisskompetanse og tverrfaglighet er grunnleggende for å levere
kundeverdi. I tillegg er innsikt i kundens
behov, leveringsdyktighet og respekt for
tidsfrister viktige aspekter for å lykkes med
vår forretningsvirksomhet.
Dyktige oppdragsledere er en forutsetning
for gode leveranser og fornøyde kunder.
For å utvikle oss og bli enda bedre, har vi
derfor etablert en ﬁre-trinns utdanningsmodell for oppdragsgjennomføring
og oppdragsledelse. Utfordringene og
tilnærmingene til ulike oppdrag og kunder
kan være forskjellige. Jeg har likevel tro på
at det er viktig å ﬁnne den beste praksisen
og etablere denne som en felles måte å

“ Nøkkelen til Norconsults suksess er hver enkelt
medarbeiders gode holdninger og hjerte for både
virksomheten og for våre kunder.”

arbeide i oppdrag på. Ambisjonen er å sikre
at kundene 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 høy kompetanse
innenfor oppdragsstyring og god
kommunikasjon med kundene underveis,
oppnår vi gode resultater sammen.
Bærekraftig forretningsmodell
Norconsult er eiet av de ansatte. Dette
preger både vår bedriftskultur og den
innsatsviljen som Norconsults kunder
opplever. At vi ikke bare er ansatte, men
også eiere av virksomheten er nok noe av
hemmeligheten til våre gode resultater.
Medeierskapet gjør også at vi er en nøytral
og uavhengig rådgiver hvor habilitet overfor offentlige og private oppdragsgivere er
sentralt.
Måten overgangen til ny innskuddsbasert
pensjonsordning i 2014 ble håndtert
på illustrerer også bedriftskulturen i
Norconsult. På grunn av endrede regler var
pensjonsordningen blitt svært kostbar for

Norconsult. Etter en konstruktiv prosess
med fagforeningene, ble det enighet om
overgang til en ny og felles innskuddspensjonsordning. Med noen overgangsordninger ble dette en god løsning for
hver medarbeider og for Norconsult som
selskap. Jeg vil gi ros til medarbeidernes
og fagforeningenes vilje til konstruktivt
samarbeid og langsiktige perspektiv i
beslutningsprosessen.
Framtidsutsikter
Verden endrer seg stadig raskere. For å
kunne ta kloke valg og iverksette disse i
handling, må vi foreta de rette analysene
og kombinere sunn forretningsdrift med
gode holdninger.
For å skape bærekraftige løsninger for våre
kunder og til beste for samfunnet må vi
tenke helhetlig. Med vår solide kompetanse
og brede ressursbase, er vi godt rustet til
nettopp dette. Norconsult har kompetansen og alle forutsetningene på plass for
å kunne løse komplekse oppgaver innenfor
alle våre markedsområder.

Strategiprosessen for perioden 2016-2018
er godt i gang. Uansett hvordan markedet
utvikler seg, er det viktig å tilby den beste
kompetansen, ha god ressursutnyttelse og
legge til rette for nyskaping og innovasjon.
Vi må også planlegge for at det som var
godt nok før, kanskje ikke er godt nok
fremover. Det dreier seg ikke om å jobbe
mer, men å jobbe smartere for stadig å
forbedre våre arbeidsprosesser og levere
økt verdi til våre kunder.
Jeg har sterk tro på den kompetansen
og engasjementet som ﬁnnes i
Norconsult. Ved samarbeid og fokus på
de rette områdene, er jeg helt overbevist
om at fremtiden vil by på gode og
spennende muligheter for Norconsult.

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef/CEO
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Fornebuporten består av to kontorbygg som omslutter et nedsenket
atrium med butikker og treningsareal. Norconsult har kontrakter
innenfor geoteknikk og ingeniørgeologi, byggeteknikk, akustikk,
brann, bygningsfysikk, VVS, elektro og landskapsarkitektur. Det er
DARK Arkitekter som har utformet byggene. Kontorbyggene bygges
i prefabrikkert betong og er planlagt ferdigstilt 2015/2016.

Illustrasjon: DARK Arkitekter AS
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Dette er Norconsult

Norconsults mål er å være en ledende nordisk leverandør av kunnskapsbaserte tjenester,
og samtidig være en fremtredende aktør internasjonalt innenfor utvalgte markeder.
På det norske markedet er vi størst og skal framstå som det klare førstevalget innen vår bransje.

Norconsultkonsernet har 2 900
medarbeidere, og er i sin helhet eid
av de ansatte. Konsernets hovedkontor
ligger i Sandvika utenfor Oslo.
Virksomheten drives fra 51 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 selskapet i Norconsultkonsernet utenfor Norge er Norconsult
AB i Sverige. I Danmark drives Norconsults virksomhet gjennom Norconsult
Danmark og Wessberg AS.
Andre store selskaper i Norconsultkonsernet er Norconsult Informasjonssystemer AS og Technogarden.
Slik jobber vi
Norconsult er en desentralisert
organisasjon hvor lokal kunnskap
om kunden og oppdraget er nøkkelfaktorer for suksess. Det er i oppdragene vi viser våre prestasjoner,
og det er gjennom de dyktige medarbeiderne vi blir bedre enn konkurrentene og foretrukket av våre kunder.
Vi deler kunnskap og samarbeider
effektivt på tvers av faglige, organisa8 / ÅRSRAPPORT 2014

toriske og geograﬁske skillelinjer. Våre
kunder har klare forventninger til oss.
Dette skjerper og inspirerer oss til å
gjøre nødvendige forbedringer og
videreutvikle Norconsult på en sunn
måte. I oppdragsgjennomføringen er
ambisjonen å sikre at kunden og vi har
felles forståelse av mål, utfordringer,
fremdrift og leveranser. Vi skal har
elevant kompetanse og kapasitet tilgjengelig for å gjennomføre oppdraget
som avtalt.
De største datterselskapene i
Norconsultkonsernet
Norconsult Informasjonssystemer AS
(NoIS) utvikler og leverer helhetlige
IKT-løsninger for prosjektering, bygging
og forvaltning av infrastruktur og
eiendom. Selskapet har 115 ansatte
fordelt på kontorer rundt om i Norge,
mens hovedkontoret ligger i Sandvika.
NoIS har i 2013 også etablert seg i
Sverige gjennom kjøpet av Astando
AB. Norconsult Informasjonssystemer
leverer løsninger innenfor områdene:

• GIS og kommunal forvaltning
• Forvaltning, drift og vedlikehold
• Anbud, kalkyle og prosjektstyring
• BIM og konstruksjon
Løsningene er samlet under merkenavnet ISY og 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 400
ansatte fordelt på 16 kontorsteder.
Hovedkontoret ligger i Gøteborg.
Selskapet er et av Sveriges raskest
voksende rådgivningselskaper og
leverer samme tjenester som
Norconsult i Norge. I tillegg eier
Norconsult AB selskapet Norconsult
Fältgeoteknik AB.
Technogarden
Technogarden er et konsulentselskap
som bidrar til å øke kundenes
konkurranseevne gjennom å tilby
ﬂeksibel og effektiv tilgang på
ingeniørressurser via konsulentutleie.
Selskapet har også betydelig
virksomhet innenfor telecom, rettet
mot planlegging og prosjektering av
tele-infrastruktur.
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Årsberetning 2014

2014 var et år med fortsatt vekst i omsetningen i et mer utfordrende marked.
Driftsresultatet er påvirket av en engangseffekt på 167,5 MNOK, relatert til avslutningen
av en ytelsesbasert pensjonsordning i Norconsult AS. Det underliggende driftsresultatet
hensyntatt denne engangseffekten viser et styrket driftsresultat sammenlignet med 2013.
Styret ﬁnner utviklingen i selskapets økonomi tilfredsstillende i dagens marked.

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 ansatteeid.
Hoveddelen av konsernets oppdragsvirksomhet ligger i selskapet Norconsult AS og i datterselskapene utenfor
Norge. I tillegg leverer datterselskapet
Norconsult Informasjonssystemer AS
(NoIS) IKT-løsninger for infrastruktur og
eiendom og datterselskapet Technogarden leverer rekrutterings- og
konsulenttjenester i Norge og Sverige.
Norconsult er den største tekniske
rådgiveraktøren i Norge. Selskapet
har vesentlig og økende virksomhet i
Sverige og Danmark og har betydelig
internasjonal tilstedeværelse, primært
innenfor vannkraft og kraftoverføring.
Årlig utfører konsernet over ti tusen
store og små oppdrag både for
offentlige og private kunder 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
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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. Tjenestene er organisert i ni
markedsområder:
Bygg og eiendom
Samferdsel
Energi
Miljø
Industri
Vann og Avløp
Olje og gass
Plan
Sikkerhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I de siste årene er Norconsults
kompetanse, kapasitet og geograﬁske
tilstedeværelse forsterket gjennom
oppkjøp av ﬂere selskaper. I 2014 overtok Norconsult virksomhetene Mjelde
og Johannesen AS i Stavanger, PlanConsult VVS AS i Namsos og Steinkjer,
Astra North AS i Stavanger, PW Arkitekter
AS i Harstad, VA Support AS på Kløfta,

Solvang og Fredheim AS på Os, Solvang
og Fredheim Gudbrandsdalen AS på
Otta, Tegneverket arkitekter AS i Mo i
Rana, Solem arkitektur AS i Trondheim
og Kristiansund og Aalerud AS i Hamar.
Marked
Konsernet har hatt en omsetningsøkning på 7,2 prosent sammenlignet
med 2013, hvorav omsetningen i de
norske selskapene hadde en vekst på
om lag 7,3 prosent sammenlignet med
forrige år. Omsetningen i de svenske
selskapene vokste med om lag 7,2
prosent, primært på grunn av organisk
vekst. I Danmark, hvor virksomheten er
noe mindre, var det om lag 13 prosent
vekst i omsetningen sammenlignet med
2013, drevet av sterk organisk vekst.
I datterselskapene utenfor Norden var
det samlet sett omtrent samme omsetning som i 2013. Dette skyldes ﬂere
forhold, hvor en gradvis nedtrapping av
noen større oppdrag reduserte volumet
i noen selskaper (feks Peru og Chile),
samtidig som veksten var sterk i andre
selskaper (feks Malaysia og Mosambik).
Om lag halvparten av veksten i Norge
var drevet av oppkjøp gjort i perioden.

Den organiske veksten i Norge har
skjedd som følge av god utvikling
innenfor ﬂere markedsområder.
Markedsområdene Bygg og eiendom,
Energi, Vann og avløp og Plan har alle
opplevd en god vekst i 2014. Markedsområdene Samferdsel, Miljø og Sikkerhet har opplevd en ﬂat utvikling, mens
markedsområdene Olje & gass og
Industri har opplevd et fall i omsetningen.
Utsiktene videre vurderes som gode for
de ﬂeste markedsområdene. Det er noe
usikkerhet knyttet til Industri, Olje og
gass og i noen grad til Bygg og eiendom
grunnet usikkerhet rundt utviklingen i boligmarkedet. Spesielt
innenfor Samferdsel, Energi og Miljø
vurderes vekstmulighetene som gode
i Norge. Videre vekst i Norge er avhengig av selskapets evne til å tilknytte
seg både nye og erfarne medarbeidere.
Vekstmulig-hetene kan også påvirkes
av utenlandske selskapers interesse
for det norske markedet grunnet ledig
kapasitet i andre europeiske land. En
fortsatt svakere norsk krone vil eventuelt
redusere risikoen for utenlandsk konkurranse i norske oppdrag og samtidig
gjøre selskapet mer konkurransedyktig i
internasjonale oppdrag.
Norconsult vurderer utsiktene som
generelt gode i de internasjonale
markedene hvor selskapet er til stede.
Samfunnsansvar
Norconsults rådgivningsvirksomhet
bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og selskapet arbeider for å sikre
at forretningsvirksomheten ikke bryter
med internasjonalt anerkjente prinsipper
og retningslinjer knyttet til menneskeog arbeidstakerrettigheter, miljø og
korrupsjon.

I tråd med Norconsults strategi for
sosialt ansvar tar virksomheten samfunnsansvar innenfor kategoriene
kompetanse, barn og ungdom og lokal
støttespiller. Norconsult har siden 2012
vært samarbeidspartner med organisasjonen MOT. Avtalen gjelder støtte
til MOT sitt arbeid for å bevisstgjøre
ungdom til å ta egne valg og vise mot.
Avtalen gir dessuten Norconsult tilgang
på MOTs kompetanse innenfor holdningsskapende arbeid og organisasjonsutvikling for å fremme gode og solide
bedriftskulturer. I 2014 valgte Norconsult
å inngå en samarbeidsavtale med
Ingeniører Uten Grenser (IUG), som
innebærer at Norconsult støtter IUGs
virksomhet økonomisk samt støtter egne
medarbeidere som ønsker å delta i IUG
sine oppdrag internasjonalt. I tillegg til et
utstrakt samarbeid med høyskolemiljøer
har Norconsult valgt å samarbeide med
videregående skoler og ungdomsskoler i
vårt nærmiljø for å fremme realfagsinteresse og kompetanse blant ungdommer.
Bedriftskultur (The Way We LiVE)
Norconsults kulturplattform LiVE
(Ledelse, Verdier og Etikk) består av fem
prinsipper for godt lederskap, ﬁre verdier
og en tommelﬁngerregel for etikk. De
ti prinsippene i LiVE er et enkelt uttrykk
for de holdninger alle medarbeidere i
Norconsult bærer med seg i sitt daglige
arbeid for virksomheten. LiVEprinsippene ble implementert i Norconsult over hele verden i løpet av 2013.
I 2014 mottok konsernets medarbeidere
i hele verden boken The Way We LiVE.
Boken er et kulturbyggende tiltak for
videre implementering av konsernets
kulturplattform LiVE Norconsult der
konsernets egne ansatte forteller om sitt
forhold til konsernets lederprinsipper,
verdier og etiske standard. I tillegg kan

boken bidra til at de ansatte blir bedre
kjent med større deler av konsernet. Alle
nyansatte mottar nå boken som en del
av sitt introduksjonsprogram i Norconsult. Gjennom LiVE skapes økt bevissthet
om ønsket bedriftskultur og hvilke holdninger man til enhver tid legger til grunn
for valg og beslutninger - “holdninger
driver resultater”.
Norconsults integritetsprogram
I 2013 iverksatte Norconsult et helhetlig integritetsprogram som skal sikre
at virksomheten forebygger, eventuelt
raskt oppdager og hindrer tilfeller av
korrupsjon og andre misligheter.
Integritetsprogrammet hadde i 2014
stort fokus på å iverksette tiltak knyttet
til å formalisere konsernets prinsipper
for eierstyring og selskapsledelse samt
å heve konsernets nivå på internkontroll
over økonomiske prosesser. Integritetsprogrammet ferdigstilte og gjorde
tilgjengelig all styrende dokumentasjon
knyttet til dette i 2014. Norconsult la
også stor vekt på opplæring og
bevisstgjøring rundt etiske dilemmaer
i 2014. Alle medarbeidere i konsernet
signerte elektronisk på at de hadde lest,
forstått og ville følge Norconsults etiske
retningslinjer. I 2014 gjennomførte alle
medarbeidere i Norconsult i hele verden
et e-læringskurs der man måtte ta
stilling til etiske dilemmaer man kan stå
overfor i jobbsammenheng.
Norconsult har en uavhengig varslingskanal der medarbeidere kan varsle og ha
trygghet om at saken vil behandles fortrolig og bli fulgt opp diskret og grundig
av et internt integritetsråd. I Norconsults
årlige medarbeiderundersøkelse foretatt
av TNS Gallup kom det frem at parameterne knyttet til bevissthet omkring
etiske retningslinjer, dilemmaer og
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varslingskanalen gikk mest frem
resultatmessig i 2014 fra 2013.
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.
I 2014 utgjorde FoU-investeringer
omlag 2 prosent av omsetningen
til Norconsult. Den største andelen
av disse investeringene gjøres på IT.
Norconsult bruker 40-50 årsverk på
videreutvikling av IT-løsninger, med en
total kostnad på om lag 50 MNOK.
Norconsult har blant annet vært
involvert i følgende forskningsprosjekter
i 2014:
• BegrensSkade: Norconsult er
prosjektleder for dette FoUprosjektet som går over tre år. Det
har en kostnadsramme på 21 MNOK
og involverer totalt 23 partnere innen
bygg-, eiendoms- og entreprenørbransjen. Formålet med BegrensSkade er å utvikle nye metoder for
grunnarbeider og samhandling innen
bransjen med mål å redusere risiko
for skader på naboeiendommer som
følge av grunn- og fundamenteringsarbeider.
• DiVA-prosjektet: Norconsult leder
arbeidet med å utvikle et konsept for
Digital VA forvaltning (DiVA). Dette
prosjektet er ﬁnansiert av Forskningsrådet og går over ﬁre år (2012-2016).
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Norconsult AS har 28 medarbeidere
med doktorgrad og selskapet støtter
medarbeidere som initierer forskningsoppgaver som anses relevante for
selskapet.
Innovasjonsledelse
Norconsult ønsker å løse kundens
prosjekter på best mulige måte. Med
dette for øyet har Norconsult i perioden
2010-2013 forsket på, utviklet og implementert en innovasjonsmetodikk som
er skreddersydd for ingeniørtjenester
som leveres av Norconsult. Denne
tjenesten involverer ofte tett faglig
dialog med kunden. Innovasjonsmetodikken tilrettelegger for å involvere
kundene og maksimere deres kreative
potensiale i samarbeid med Norconsults rådgivere. Dette er “state of the
art”-kunnskap i bransjen. Innovasjonsprosesser kan være aktuelt i alle typer av
Norconsults rådgivningsoppdrag og har
potensiale til å kunne gi både kostnadsbesparelser og effektivitetsog kvalitetsforbedringer.
Norconsult har et konsernomfattende
innovasjonsprogram og et eget
spesialistmiljø innen innovasjonsledelse.
Leder av dette miljøet tok i 2014 doktorgrad på “Client-consultant interaction
practices”.
Prosessledelse i tverrfaglige prosjekter
Prosesslederkompetansen er utviklet
over en årrekke for å kunne gjennomføre effektive samhandlingsprosesser i
store, tverrfaglige prosjekter. Målet med
en samhandlingsprosess er at alle de
involverte i et prosjekt (typisk byggherre,
rådgiver og entreprenør) raskt skal bli
kjent med hverandre og med prosjektet.
Medarbeidere fra alle deler av selskapet utdannes til prosessledere innenfor
innovasjon. To kull har gjennomført

denne prosesslederutdanningen, og et
nytt kull vil starte opp våren 2015. Våre
profesjonelle prosessledere hjelper det
tverrfaglige teamet til raskt å etablere
kjøreregler for effektiv samhandling,
og formidler verktøy for kontinuerlig
forbedring av samhandlingen underveis
i prosjektet.
Medarbeidere
Norconsults ønsker å tiltrekke seg de
dyktigste medarbeiderne innenfor
rådgiverfagene og vi arbeider aktivt for
å utvikle et stimulerende miljø for
personlig utvikling. Ved inngangen til
2015 hadde Norconsultkonsernet ca
2 900 medarbeidere, hvorav om lag
200 var netto tilvekst i 2014.
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 har
vært positiv i 2014. Norconsult AS hadde
ved utgangen av 2014 en kvinneandel
på 26,8 prosent, en oppgang på ett
prosentpoeng sammenlignet med året
før. For konsernet er kvinneandelen 27,9
prosent. Andelen kvinner i lederstillinger
i Norconsult AS har økt fra 15,2 prosent
i 2013 til 19 prosent ved utgangen av
2014. For konsernet er andelen kvinner
i lederstillinger 22,2 prosent. Andelen
kvinner i morselskapets styre er 11
prosent. Arbeidsmiljøutvalget i
Norconsult AS består av 4 kvinner og
2 menn, og Norconsult AS hadde
kvinnelig hovedverneombud i 2014.
Sikkerhet og helse
Norconsult skal ivareta sikkerheten og
helsen for alle sine medarbeidere i tråd
med selskapets etiske retningslinjer.

Selskapet har et integrert styringssystem der ivaretakelse av krav til
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er
implementert.
Styret anser Norconsults arbeidsmiljø
som godt. Den årlige medarbeiderundersøkelsen, foretatt av TNS Gallup
viser at medarbeiderne i Norconsult
AS trives godt og er engasjerte. Sykefraværet i Norconsult AS ligger godt
under gjennomsnittlig sykefravær i det
norske arbeidslivet. Sykefraværet i
Norconsult AS for 2014 var totalt
2,9 prosent. Selskapets målsetting er
å opprettholde lavere sykefravær enn
3 prosent. Det arbeides målrettet for å
redusere sykefraværet. Norconsult har
legeordninger og helseforsikring for de
ansatte.
Norconsult arbeider systematisk med
å identiﬁsere farer og redusere risikomomenter i arbeidssituasjonen, blant
annet gjennom instrukser for risikofylte
arbeidsoperasjoner utenfor kontor. Alle
medarbeidere har ansvar for å forsikre
seg om at risiko i forbindelse med oppdrag og arbeidsoppgaver blir identiﬁsert,
evaluert og dokumentert. Krav til å
ivareta hensyn til menneskers sikkerhet
og helse er en del av selskapets rutiner
for oppdragsgjennomføring.
Det er i 2014 registrert to uønskede
hendelser som har ført til kun materielle skader, men som kunne ført til
skade også på mennesker og/eller miljø.
Videre er det registrert to arbeidsrelaterte skader som førte til sykefravær og
seks personskader uten fravær, men
som trengte medisinsk behandling. Det
er ikke registrert noen arbeidsrelaterte
slitasje- eller belastningsskader i 2014.

Styringssystem
Norconsult AS 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 og med et bredt spekter av
fagkompetanse og mange ulike kunder.
Systemet tilfredsstiller alle krav i forhold
til relevant lovgivning og NS-EN ISO
9001, samt ivaretar NS-EN ISO 14001.
Det arbeides med etablering av en ny
IT-plattform som skal understøtte et
felles styringssystem for konsernet.
Norconsult AB i Sverige har i ﬂere
år vært sertiﬁsert i henhold til ISO
9001:2008 og ISO 14001:2008. I februar
2015 ble Norconsult Peru sertiﬁsert i
henhold til ISO 9001:2008.
I forbindelse med Norconsults integritetsprogram ble det i 2014 arbeidet med
ytterligere systematisering av
foretaksstyring i konsernet med
utarbeidelse av selskapsovergripende
policyer med tilhørende prosedyrer.
Påvirkning av ytre miljø
Norconsult er bevisst at virksomheten
påvirker det ytre miljøet, først og fremst
gjennom råd til kundene, men også
gjennom våre egne medarbeideres
aktivitet. Det arbeides for å redusere
denne påvirkningen gjennom ulike
forbedringsprosjekter i tråd med selskapets etiske retningslinjer og miljøpolicy.
Krav til å ivareta hensyn til ytre miljø er
implementert i det integrerte styringssystemet og er en del av selskapets
rutiner for oppdragsgjennomføring,
på linje med krav til teknisk og faglig
kvalitet, tid, økonomi og menneskers
sikkerhet og helse.

Norconsults energibehov på kontorene
blir i det vesentligste dekket av elektrisk
strøm, for hovedkontoret dels i form
av vannbåren fjernvarme/fjernkjøling.
Norconsult arbeider for å redusere
avfallsmengden generelt, og selskapet
deltar i retur- og gjenvinningsordninger
for forbruksvarer der slike ordninger er
etablert. Norconsults medarbeidere
oppfordres til å bruke tog som transportmiddel når dette er hensiktsmessig,
og til i størst mulig grad å bruke videoog telefonmøter for å unngå unødvendig reisevirksomhet.
Norconsults kontorer i Bodø, Hamar,
Larvik, Os, Otta, Stavanger og
Trondheim er Miljøfyrtårnsertiﬁsert.
Det arbeides med å sertiﬁsere hovedkontoret i Sandvika i løpet av 2015 og
samtidig etablere mal for sertiﬁsering av
andre Norconsultkontorer.
Norconsult har et fagmiljø på ca.
80 personer som arbeider som fagspesialister med sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø, og som trekkes inn i
interne prosjekter og eksterne oppdrag
etter behov. Blant disse er det kvaliﬁserte rådgivere i Miljøfyrtårnsordningen,
ISO 14001 og Breeam.
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 generalforsamlin-
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gen og styret oppnevner én representant. Hovedoppgaven til valgkomitéen
er å sikre at styret har den riktige
sammensetningen av kompetanse og
erfaring.
Styret har i 2014 avholdt åtte styremøter.
Ved behov har styret blitt informert om
viktige hendelser mellom styremøtene.
Omdanning fra ytelsesbasert til
innskuddsbasert pensjonsordning i
Norconsult AS
Styret besluttet i styremøte 18.
desember å avslutte den lukkede
ytelsesbaserte pensjonsordningen
i datterselskapet Norconsult AS pr .
31.12.2014. Dette medfører at selskapet
har gjort opp balanseførte forpliktelser
og har regnskapsført en negativ
engangseffekt på 167,5 MNOK i
driftsresultatet og 122,2 MNOK i netto
årsresultat etter skatt. Selskapet besluttet
å omdanne alle ytelsesbaserte ordninger
med unntak kun for ansatte født i 1948
og eldre, samt helt eller delvis uføre.
Årsregnskap
Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS konsern.
Konsernet oppnådde i 2014 brutto
driftsinntekter på 3 842,9 MNOK. (2013;
3 586,1 MNOK) og et driftsresultat på
146,5 MNOK (2013; 308,0 MNOK).

investeringsaktiviteter, forrige års utbytte
utbetaling samt netto salg av egne
aksjer i perioden.
Kontantstrømmen fra operasjonelle
aktiviteter vurderes som tilfredsstillende
sett i lys av selskapets vekst. Kontantbeholdningen ved årets utgang var på
276,0 MNOK (2013; 224,1 MNOK).
Konsernets egenkapital var 725,0 MNOK
ved utgangen av 2014
(2013; 681,9 MNOK), noe som gir en
egenkapitalandel i 2014 på 37,4 prosent.
Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS
foregår det ingen operativ drift.
Driftsresultat var på -0,9 MNOK
(2013; -0,8 MNOK).
Resultat før skattekostnader var
116,5 MNOK. (2013: 131,1 MNOK).
Selskapets egenkapital var 307,9 MNOK
ved utgangen av 2014
(2013; 255,9 MNOK), noe som gir en
egenkapitalandel i 2014 på 54,9 prosent.
Kontantbeholdningen ved årets utgang
var på 89,1 MNOK (2013; 91,4 MNOK).
Norconsult Holding AS hadde i 2014 en
kontantstrøm på -2,3 MNOK
(2013; 8,7 MNOK).

Justert for engangseffekten som følge
av avslutning av selskapets ytelsespensjon, var underliggende driftsresultatet
314,0 MNOK. Driftsmarginen for 2014
var på 3,8 prosent (underliggende
8,2 prosent) mot 8,6 prosent i 2013.

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 i alle ledd høyt fokus på å fakturere
opparbeidet tid snarest mulig og har en
tett oppfølging av kundefordringer.

Konsernet hadde i 2014 en kontantstrøm på 51,9 MNOK. (2013; 33,3
MNOK). Selskapets netto kontantstrøm
er preget av et vesentlig omfang av

Likviditeten i Norconsult vurderes som
tilfredsstillende og driften i 2014 er
selvﬁnansierende i alle enheter med kun
få unntak. Overskuddslikviditet benyttes
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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 på tvers av landegrenser. 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, eventuelt tilstrebe
kontraktbetingelser som begrenser
valutaeksponeringen.
Norconsults virksomhet vokser både
gjennom organisk vekst og strategiske
oppkjøp av andre virksomheter. De siste
årene er det gjort en rekke oppkjøp
av selskaper hvor det er identiﬁsert
merverdier utover bokført egenkapital.
Disse merverdiene er i stor grad knyttet
til medarbeidere og kompetanse som
regnskapsføres som goodwill. Goodwill
blir avskrevet lineært over forventet
levetid og i tråd med god regnskapsskikk. Ledelsen og styret i konsernet
vurderer regelmessig verdien og levetid
på goodwill, samt eventuelt behov for
nedskrivninger. Dette gjøres gjennom
evaluering av de respektive enheters
oppnådde og forventning til fremtidige
resultater.
Det har ikke inntruffet forhold av 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
Styret har vurdert selskapets totale
økonomiske situasjon inkludert egenkapital og fremtidsutsikter som del av
grunnlaget for forslag til utbytte basert
på årsresultatet for 2014.
Årets overskudd for Norconsult
Holding AS utgjør 116,104 millioner
norske kroner. Styret foreslår at
overskuddet disponeres som følger:
Avsatt til utbytte:
MNOK 122,624
Overført fra
annen egenkapital:
MNOK (6,520)
SUM OVERFØRT
MNOK 116,104

Fremtidsutsikter
Norconsultkonsernets 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
konsolidering som pågår i bransjen i
Norge og vil fortsette å ta en ledende
rolle i det norske markedet og være en
vesentlig aktør i det nordiske markedet.
Internasjonalt vil Norconsult i tråd med
konsernets strategi satse videre i de

geograﬁske områder og markeder
hvor konsernet kan utnytte sin unike
kompetanse, har konkurransefortrinn
og ser gode forretningsmuligheter.
Selskapet har en tilfredsstillende
soliditet. Styret forventer ikke behov for
tilførsel av kapital i løpet av året. Styret
presiserer samtidig at det er knyttet
generell usikkerhet til vurderinger av
fremtidige forhold, og at utviklingen i
markedet er avhengig av konjunkturer
og generell økonomisk utvikling.

Sandvika 23. april 2015
Styret for Norconsult

Jan Oksum / Styrets leder

Kari Broberg / Styrets nestleder

Jon Hindar / Styremedlem

Jørn Tyrdal / Styremedlem

Henning Vellene / Styremedlem

Stein S. Hovden / Styremedlem

Johan B. Knudsen / Styremedlem

Harald Trosvik / Styremedlem

Jens Kvarekvål / Styremedlem

Per Kristian Jacobsen / Konsernsjef

ÅRSRAPPORT 2014/ 15

STYRET i NORCONSULT

Jan Oksum
Styrets leder

Kari Broberg
Styrets nestleder
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Stein Sverre Hovden

Harald Trosvik

Johan B. Knudsen

Jon Hindar

Jens Kvarekvål

Jørn Tyrdal

Henning Vellene

RESULTATREGNSKAP 2014

NORCONSULT AS
(hele 1.000)
2013

2014

2 663 982

2 790 235

2 663 982

NORCONSULT HOLDING AS KONSERN
(hele 1.000)
2014

2013

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Driftsinntekter

3 842 889

3 586 060

2 790 235

Sum driftsinntekter

3 842 889

3 586 060

380 795
1 682 968
65 055
300 253

362 838
1 984 799
66 618
311 562

Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader

433 857
2 707 575
96 532
458 382

445 065
2 311 983
87 825
433 197

2 429 071

2 725 817

Sum driftskostnader

3 696 346

3 278 070

234 911

64 418

DRIFTSRESULTAT

146 543 *

307 990

Finansinntekter og ﬁnanskostnader
26 316
2 122
772
2 958
( 4 948)
( 1 027)
(2 948)

62 846
1 763
988
10 750
( 4 906)
( 390)
( 1 128)

Res. av inv. i datterselsk, tilknyttet selsk.
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen renteinntekt
Annen ﬁnansinntekt
Rentekostnader til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad
Annen ﬁnanskostnad

23 245

69 922

258 156

134 341

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

( 61 892)

( 20 107)

Skattekostnad

196 264

114 233

Netto ﬁnansposter

ÅRETS RESULTAT
Minoritetsinteresser
Årets resultat etter minoritetsinteresser

( 127 500)
( 68 765)

( 95 000)
( 19 233)

( 196 264)

( 114 233)

0
0
5 031
19 892
0
( 3 669)
( 9 781)

0
0
5 447
5 666
0
( 3 068)
( 9 253)

11 473

( 1 208)

158 016

306 782

( 61 300)

( 83 767)

96 716

223 015

1 492

( 920)

98 208

222 095

Overføringer:
Avsatt utbytte
Overført annen egenkapital
SUM OVERFØRT

* Driftsresultat 2014 er påvirket av en engangseffekt som følge av omdanning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning på 167
500 TNOK. Underliggende driftsresultat er 314 043 TNOK og underliggende årsresultat etter minoriteter er 220 408 TNOK.
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BALANSE 2014
Pr. 31. desember 2014

NORCONSULT AS
(hele 1.000)
2013

NORCONSULT HOLDING AS KONSERN
(hele 1.000)

2014

2014

2013

EIENDELER

‘

0
0
220 223

25 141
0
237 181

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
FoU, lisenser og programvare
Goodwill

29 533
3 649
257 681

0
7 736
226 170

220 223

262 322

Sum immaterielle eiendeler

290 863

233 906

4 689
22 187
0

6 821
33 283
0

Varige driftsmidler:
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.
Driftsmiddel under utførelse

210 662
60 466
0

208 354
42 024
2 500

26 876

40 104

Sum varige driftsmidler

271 128

252 878

251 448
39 231
781
23 686
125 807

290 363
49 641
781
26 165
0

Finansielle anleggsmidler:
Investeringer i datter- og tilknyttet selskap
Lån til selskap i samme konsern
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Pensjonsmidler

0
0
2 680
32 192
0

0
0
1 003
26 837
122 603

440 952

366 950

Sum ﬁnansielle anleggsmidler

34 872

150 443

688 051

669 377

Sum anleggsmidler

596 863

637 227

126 605

133 311

Opparbeidet inntekt

202 701

180 948

470 214
98 475
28 947

600 456
74 253
22 854

Fordringer:
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer konsernselskap
Andre fordringer

780 752
0
80 533

713 283
0
81 976

618 932

721 895

Sum fordringer

861 285

795 259

9 334

10 451

Bankinnskudd og lignende:
Bankinnskudd og kontanter

275 975

224 066

754 871

865 658

Sum omløpsmidler

1 339 961

1 200 273

1 442 922

1 535 033

SUM EIENDELER

1 936 825

1 837 500
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NORCONSULT AS
(hele 1.000)
2013

NORCONSULT HOLDING AS KONSERN
(hele 1.000)

2014

2014

2013

EGENKAPITAL OG GJELD

2 878
0
50 361
0

2 878
0
50 361
0

Innskutt egenkapital:
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Innskutt ikke registrert kapital

5 805
( 20)
306 679
1 917

5 779
( 483)
249 114
1 446

53 239

53 239

Sum innskutt egenkapital

314 381

255 856

407 468

426 701

Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital

408 688

422 344

407 468

426 701

Sum opptjent egenkapital

408 688

422 344

1 954

3 748

725 023

681 948

Minoritetsintereser
460 707

479 940

Sum egenkapital

0
12 176
0

13 172
0
0

Avsetninger for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger

16 197
0
624

0
18 038
5 863

12 176

13 172

Sum avsetninger for forpliktelser

16 821

23 901

65 364
10 788

140 674
14 793

Langsiktig gjeld:
Gjeld til selskap i samme konsern
Annen langsiktig gjeld

0
33 765

0
23 930

76 152

155 467

Sum langsiktig gjeld

33 765

23 930

81 368
38 235
55 182
60 818
264 042
127 500
266 653

61 063
42 424
51 252
56 640
279 802
95 000
300 272

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Forskudd fra kunder
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Avsatt utbytte
Annen kortsiktig gjeld

101 420
77 281
0
99 994
339 632
122 624
420 265

127 653
57 663
0
97 414
295 182
128 069
401 740

893 888

886 454

Sum kortsiktig gjeld

1 161 216

1 107 721

982 215

1 055 093

Sum gjeld

1 211 802

1 155 552

1 442 922

1 535 033

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 936 825

1 837 500
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NORCONSULTS LEDERGRUPPE

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef/CEO

Fride Andrea Hærem
Direktør
Konsernstab
- IT, HR, Marked

Bård Hernes
Direktør Informasjonsteknologi

Sigurd Rugsland
Direktør
Plan og samferdsel
Region Vest
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Knut Helgesen
Direktør Energi

Tom Baade-Mathiesen
Direktør
Vann og avløp
Region Innlandet

Ola H. Norderhaug
Direktør International

Egil Gossé
Direktør
Tekniske systemer
Region Midt

Christian Bekkevold Nilsen
Økonomidirektør/CFO

Janicke Poulsen Garmann
Direktør
Miljø og sikkerhet
Region Sør-Øst

Kjetil Ruud
Direktør
Bygg og anlegg
Region Nord
(Fra 1. april 2015)

Sam Eyde videregående skole er et forholdsvis stort og
komplekst undervisningsbygg. Norconsult har vært engasjert
som arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppeleder,
samt vært rådgiver innen bygge-, brann- og elektroteknikk.
Vi har vært engasjert fra mulighetsstudie fram til ferdigstillelse.
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Arbeidsmiljø og samfunnsansvar

Redelig, Kompetent, Inkluderende og Engasjert er kjerneverdiene som
påvirker våre medarbeideres holdninger og atferd. Norconsults
rådgivningsvirksomhet bygger på forretningsidéen om at konsernets
kompetanse skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Konsernets bedriftskultur
– The Way We LiVE
Grunnmuren i vår bedriftskultur er LiVE
Norconsult. Til sammen består LiVE
Norconsult av våre fem ledelsesprinsipper, ﬁre kjerneverdier og en tommelﬁngerregel for etikk. De ti prinsippene
gir til sammen enkelt uttrykk for de
holdninger alle medarbeidere i Norconsult bærer med seg i sitt arbeid. Å
leve og arbeide etter prinsippene i LiVE
er avgjørende for utviklingen av våre
relasjoner til medarbeidere, til kunder og
til samfunnet forøvrig. LiVE Norconsult
ble introdusert i 2012, og implementert i
hele konsernet i 2013.
I 2014 samlet konsernsjefen og ti
medarbeidere fra ni ulike land sine
historier om LiVE-prinsippene i bokform.
Alle konsernets medarbeidere mottok
deretter boken The Way We LiVE.
I tillegg til at boken gjengir enkelte
medarbeideres assosiasjoner med
prinsippene i LiVE, beskrives også
Norconsults virksomhet i hvert enkelt
land. Slik er boken også et verktøy for
alle medarbeiderne til å gjøre seg enda
bedre kjent med større deler av konsernets virksomhet.
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Høy trivsel
Både i 2013 og i 2014 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant
alle medarbeidere i Norconsult AS. I
2014 omfattet undersøkelsen også
virksomhetene i Sverige og Danmark.
Undersøkelsen danner grunnlag for
utvikling av virksomhetens tiltak med
fokus på arbeidsmiljø, engasjement,
kompetanse, ledelse og kultur. Selve
medarbeiderundersøkelsen er utformet
av TNS Gallup i samarbeid med en
arbeidsgruppe med representanter for
vernetjenesten og fagforeningene.
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført med svært høy svarprosent.
I Norge valgte 84 prosent av medarbeiderne å delta, 80 prosent i Sverige
og 84 prosent i Danmark var med i
undersøkelsen.
Indeksene viser at Norconsult scorer
svært høyt på trivsel og engasjement.
På en skala fra 0 til 100 scoret
Norconsult AB i Sverige 72, Norconsult
Danmark A/S 76, og Norconsult AS 79
i 2014. For 2013 scoret Norconsult AS
82 på den samme indeksen. Til tross
for en liten nedgang, er tallene for både
Norconsult Danmark A/S og Norconsult
AS i Norge blant de 10 prosent beste

bedriftene som TNS benchmarker opp
mot i Norge og Europa. På engasjement
scoret Norconsult AS 79 på tilsvarende
skala i 2014. Dette er tilsvarende som
i 2013 og et godt resultat. Den totale
lederscoren økte fra 79 i 2013 til 81 i
2014 på skalaen. Godt lederskap basert
på ledelsesprinsippene i LiVE er en viktig
forutsetning for både trivselen og
engasjementet i Norconsult.
Leder- og kompetanseutvikling
Hvert år tilbys Norconsults interne
lederutviklingskurs Lederforum over to
dager for alle ledere med personalansvar i Norden. I 2014 deltok 174
ledere med personalansvar på lederforum. Det ble gjennomført til sammen
11 samlinger, og temaet for årets gjennomføring var kommunikasjon i ledelse
og rekruttering. Evalueringen av lederforum 2014 viser at lederne opplever
stor nytte av samlingene. På en skala fra
1 til 6 der 6 er mest enig svarte deltakerne gjennomsnittlig 5,24 på opplevd
nytte av samlingen i eget arbeid.
Norconsult er en kompetansebedrift
der menneskene er fundamentet for
virksomheten. Gjennom vår læringsportal og opplæringsprogrammene i
Norconsult Academy ønsker vi å legge
forholdene til rette for at medarbeiderne

THE WAY WE LiVE
in Norconsult
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skal få muligheten til å videreutvikle sin
kompetanse til det beste for kundene,
selskapet og den enkelte medarbeider. I
Norconsult Academy er bedriftsinterne
klasseromsbaserte kurs, internt utviklete
e-læringskurs samt standardkurs fra
eksterne leverandører tilgjengelige for
alle medarbeidere i Norconsult AS.
I Norconsult kan medarbeiderne velge
å utvikle seg langs tre veier; oppdrag,
fag og linje. I 2014 har fokus vært rettet
på utvikling av et helhetlig kompetanseutviklingstilbud knyttet til oppdragsgjennomføring og oppdragsledelse.
Opplæringstilbudet er inndelt i ﬁre trinn
og omtales som oppdragstrappen.
Et nyutviklet bedriftsinternt kurstilbud
for oppdragsledere for mellomstore
tverrfaglige oppdrag ble utviklet, lansert
og gjennomført med tre kull i løpet av
2014. Kurset “Oppdragsledelse MULTI”
evalueres kontinuerlig og justeres i
henhold til tilbakemeldinger. Evalueringene fra kursgjennomføringene har vært
svært gode.
Arbeid med å utvikle kompetanseutviklingstilbudet fortsetter, ferdigstilles
og lanseres med målrettede tilbud for
samtlige målgrupper innenfor oppdragsgjennomføring og oppdragsledelse
i 2015.
Samfunnsansvar
Norconsult tar først og fremst samfunnsansvar ved å bidra til samfunnsnytte gjennom de tjenester konsernet
leverer. I tillegg arbeider Norconsult
aktivt med tiltak i konsernet for å sikre at
forretningsvirksomheten utøves slik at vi
ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til
menneske- og arbeidstakerrettigheter,
miljø og korrupsjon.
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I 2013 iverksatte Norconsult Integritetsprogrammet, basert på prinsippene
i Verdensbankens Integrity Compliance Guidelines. Integritetsprogrammet hadde i 2014 fokus på å iverksette
tiltak knyttet til å formalisere konsernets
prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samt å heve konsernets nivå på
internkontroll over økonomiske prosesser. Integritetsprogrammet ferdigstilte og gjorde tilgjengelig all styrende
dokumentasjon knyttet til dette i 2014.
I tillegg til dette har det også i 2014 blitt
iverksatt tiltak for å bygge kultur og
øke bevissthet om etikk og integritet.
Samtlige fast og midlertidig ansatte
medarbeidere i konsernet gjennomførte
e-læringskurs i etikk. Kurset besto av 14
leksjoner i forskjellige temaer fra
Norconsults etiske retningslinjer.
Som en del av kurset tok alle medarbeidere stilling til ﬁre jobbrelaterte
dilemmaer. I evalueringen av e-læringskurset svarte 91 prosent av medarbeiderne at kurset belyste dilemmaer
og problemstillinger som er relevante i
deres daglige arbeid. 79 prosent svarte
også at kurset reduserte tvil om hva som
ville være et etisk godt valg i situasjoner
som kan kompromittere integritet.
Integritetsprogrammets fokus på kulturog bevissthetsbyggende tiltak har vist
tydelige resultater. I medarbeiderundersøkelsen for 2014 er antallet medarbeidere som kjenner til Norconsults
etiske retningslinjer og varslingskanal,
det parameteret med størst fremgang
fra 2013.
Meningsfulle samarbeid
Norconsult satser på målrettet samarbeid med ideelle organisasjoner i tråd
med Norconsults strategi for sosialt
ansvar. Strategien tilsier at virksomheten
skal rette sin aktivitet innenfor kategoriene kompetanse, barn og ungdom og

lokal støttespiller. Norconsult har siden
2012 vært samarbeidspartner med
organisasjonen MOT for å støtte deres
arbeid med å bevisstgjøre ungdom til
å ta egne valg og å vise mot. I 2014
inngikk Norconsult en formell samarbeidsavtale som hovedsponsor av
Ingeniører uten grenser (IUG).
Norconsult støtter IUGs virksomhet
økonomisk samt har utarbeidet ordninger for å støtte egne medarbeidere
som ønsker å delta i IUGs oppdrag
internasjonalt.

Årets veldedige
julegave
Norconsult AS ga i forbindelse
med julen 2014 penger til ﬁre
forskjellige formål.
Alle medarbeidere i Norconsult AS
ble oppfordret til å nominere et
samfunnsnyttig formål i en kampanje
på intranettet. Deretter ble det
gjennomført en avstemming blant
de ti formålene som ble foreslått av
ﬂest medarbeidere. På denne måten
gav Norconsult årets julegave til formål vi er stolte av å støtte.
De ﬁre formålene som mottok
den økonomiske gaven var Kreftforeningen, Leger uten grenser,
Ingeniører uten grenser (IUG) og
SOS barnebyer. Disse mottok til
sammen kr. 506 000 fordelt ut i fra
antall stemmer.

Kort om 2014
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Andel egenkapital

Tallene gjelder Norconsult Holding AS Konsern

* Underliggende driftsresultat etter engangseffekt av endret pensjonsordning.

Fast ansatte per 31.12.2014
Kvinner

Menn

SUM

Kvinneandel %

Norconsult AS

514

1401

1915

26,8

Datterselskaper

293

692

985

29,7

Totalt

807

2093

2900

27,9

Sykefravær %
2011

2012

2013

2014

3,2

2,9*

2,8*

2,9 *

* Fravær ved egne barns sykdom er ikke inkludert.
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E39 Rogfast

Norconsult utfører nå detaljprosjektering på E39 Rogfast. Tunnelprosjektet går
i en undersjøisk tunnel fra Harestad rett
nord for Stavanger til Laupland syd for
Haugesund med forbindelse opp
til øysamfunnet Kvitsøy. Totalt utgjør
dette 27 km med to-løps tunnel og
en ett-løps tunnel på 4 km.
Tunnelens laveste punkt er -395m.
Dagsoner på Harestad, Kvitsøy og
Laupeland inngår også i prosjektet.
Tunnelen blir verdens lengste undersjøiske vegtunnelen, og blir første
etappe knyttet til det store nasjonale
fergefri E39 prosjektet. Kostnadsrammen er på kr. 13,8 milliarder og
er planlagt ferdig 2024.
Fokus på traﬁkksikkerhet
Det er store utfordringer knyttet til
prosjekteringen av et så stort og
sammensatt tunnelprosjekt, både faglig
og traﬁkk-sikkerhetsmessig. På initiativ fra Norconsult er det igangsatt et
utviklingsprosjekt for å øke traﬁkksikkerheten, i tillegg til å tilrettelegge for drift
og vedlikehold. Denne prosessen har
allerede resultert i et helt nytt konsept
for utforming av tunnelrommet og
forbedrede tekniske løsninger. Med
denne utformingen, vil det nå bl.a. være
mulig å vedlikeholde tunnelen uten at
den må stenges for traﬁkk.
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Utvikling av nye tekniske løsninger
Oppdraget er utfordrende faglig pga.
det store volumet i arbeidet og behovet
for å ﬁnne nye tekniske løsninger innen
ﬂere fagområder. På grunn av tunnelens
lengde, gjelder ikke dagens håndbøker.
Løsninger må derfor vurderes på nytt
med hensyn til brann, ventilasjon,
traﬁkksikkerhet og øvrige tekniske
løsninger. Oppdragets lange varighet,
vil føre til at deler av dagens teknologi
mest sannsynlig vil være umoderne når
tunnelen åpnes. Det må derfor planlegges og legges til rette for å kunne
implementere ny teknologi senere i
prosjektet.
Prosjekteringen av Rogfast, har befestet
Norconsult sin stilling som verdens
ledende rådgiver innen prosjektering av
undersjøiske vegtunneler
Klimanøytralt oppdrag
Norconsult har sammen med Statens
vegvesen utvidet oppdragets målsetting
til også å inkludere bærekraftig utvikling
i det vi kaller Rogfast-Pluss.
Målsettingen er at prosjektet skal
bli et ledende eksempel på hvordan
et samferdselsprosjekt kan bli så
klimanøytralt som mulig. Norconsult jobber nå med å identiﬁsere tiltak
som kan bidra til dette ved å redusere
forbruk, høste energi og redusere

miljø-fotavtrykket. Dette har ikke blitt
gjort for et stort anleggsprosjekt før og
gjennomføres som en kreativ prosess.
Alle fagfelt hos Statens vegvesen og hos
Norconsult bidrar i dette oppdraget.

Fakta om Rogfast
• Rogfast blir verdens lengste og
dypeste veitunnel. Tunnelens laveste
punkt vil ligge på om lag 390 meter
under havoverﬂaten.
• E39 Rogfast består av en cirka 27
kilometer lang undersjøisk tunnel
mellom Harestad i Randaberg og
Laupland i Bokn.
• Tunnelen blir bygd med to løp, det
vil si ﬁre felt. Maks stigning er fem
prosent.
• I tillegg kommer en rundt ﬁre
kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy,
samt kryss og vei i dagen i de tre
kommunene.
• Anleggsstart for hovedtunnelen
vil bli i løpet av 2016 og planlagt
ferdigstillelse er i 2024.

Nytt Kirkenes sykehus (NKS)

Illustrasjon: Momemtum arkitekter AS

I tillegg til Norconsult, som har vært
ansvarlig for bygg- og brannteknikk,
VVS, elektro, akustikk, geoteknikk,
energi, bygningsfysikk, lysdesign og
automatikk, har prosjekteringsgruppen
bestått av arkitekter fra Momentum
og BOARCH. Norconsult har vært
involvert under forhandlingsperioden
og samspillfasen med totalentreprenør
og har også foretatt en logistikkanalyse
i prosjekteringen av det nye sykehuset i
Kirkenes.
All prosjektering og utarbeidelse av
kostnadskalkyle har foregått ved bruk
av BIM, koordinert av Norconsult. Det
nye sykehuset, som blir bygget som
erstatning for eksisterende bygningsmasse, hvor nåværende sykehuset i
Kirkenes er bygget og ombygget
gjennom 50 år, blir spesielt på ﬂere
områder.
Norges første energisykehus
Nye Kirkenes sykehus vil bli Norges
første komplette sykehus med passivhusnivå. Enova har gått inn med en
betydelig støtte og oppdraget har også
inngått i forskningsprosjektet «Halvert
energibruk i fremtidens sykehus», som
er ledet av Norconsult.

Reduserte kostnader
I prosjekteringen har ett av målene
vært å redusere kostnadene i valg av
byggemetode. Norconsults kjennskap
og erfaring med konseptet “seksjonsbygd sykehus” har ført til at Kirkenes
sykehus derfor blir det første sykehuset
i landet som bygges av prefabrikkerte
seksjoner.
Sammensatt prosjekteringsgruppe
Finnmarkssykehuset har valgt en
totalentreprisemodell for bygging,
ferdigstillelse og idriftsettelse.
Norconsult har sammen med
Momentum Arkitekter, utarbeidet
tilbudsunderlaget for totalentreprisekontrakten for prosjektledelsen,
representert ved OEC Hospitalitet.

Fakta om Kirkenes Sykehus
• Norconsult har hittil deltatt i alle
faser.
• Bruttoareal er 20.000 m2 og
kostnadsrammen er på ca. 1,4 mrd.
• Planleggingen startet i 2008,
skisseprosjektet ble ferdigstilt i mai
i 2010. Forprosjektet ble ferdig høst
2012/vår 2013, og våren 2014 startet
klargjøring av byggetomt.
• Byggearbeidet skal igangsettes fra
våren 2015. Forventet ferdigstillelse
årsskiftet 2016/17.

Det nye sykehuset vil inneholde lokalsykehusfunksjoner med akuttmottak,
operasjonsstuer, radiologilaboratorier,
fødestuer, sengeposter, samt kirurgiske,
medisinske og psykiatriske poliklinikker.
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Nettplan Stor-Oslo

Sentralnettet som sørger for tilstrekkelig
med elektrisk energi i og rundt Oslo er
gammelt, og modent for rehabilitering.
Norconsult har fått oppdraget
med planlegging av løsninger for
nye stasjoner og oppgradering av
eksisterende stasjoner. Norconsult skal
også ﬁnne løsninger for nye kabel- og
linjetrasseér mellom stasjonene. Et nytt
hovedstrømnett i Stor-Oslo vil sikre folk
trygg strømforsyning i fremtiden, legge
til rette for miljøløsninger og byutvikling
Trygg strømforsyning i fremtiden
Nettet må fornyes og forsterkes for å
møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Statnett har gjennom
“Nettplan Stor-Oslo” utarbeidet en
overordnet plan for hvordan kraftnettet
i regionen kan utvikles for fremtiden.
Nettplan Stor-Oslo innebærer planlegging og prosjektering av en
spenningsoppgradering til 420 kV i
kraftforsyningen til Oslo by. Sentralnettet skal dessuten dimensjoneres for
å håndtere en vekst i etterspørselen på
strøm opp mot 60 prosent. Stor-Oslo
vil, når hele planen er ferdigstilt, få en
sikkerhet og robusthet i strømforsyningen på linje med andre storbyer. Dette
vil sikre strømforsyningen til Oslo og
Akershus i overskuelig framtid.
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Miljømessige gevinster
Det ferdige nettet vil være rustet for en
betydelig befolkningsvekst, men også
for omlegging til økt bruk av elektrisitet
for å møte klimamål og redusere lokal
forurensning. Videre båndlegger dagens
løsninger for sentralnettet et stort areal.
Ny løsninger innebærer fjerning av om
lag 300 km linjer, noe som kan redusere
det båndlagte arealet, blant annet i
marka, med om lag 30 prosent. Dette
medfører muligheter for ny utvikling på
fristilte arealer, og store lokale miljøgevinster. Langsiktig engasjement med
integrert prosjektgjennomføring
Integrert prosjektgjennomføring
Norconsult jobber tett med Statnetts
prosjektorganisasjon, og har tilrettelagt
for en integrert prosjektgjennomføring
der blant annet Statnett har kontorer
i Norconsults lokaler. Oppdragets
nåværende fase er forventet å løpe
fram til ca. 2021, mens hele prosjektet,
Nettplan Stor-Oslo, er forventet å være
gjennomført innen 2030. Prosjektene
planlegges i faser fram til relevante
beslutningspunkter. Noen av stasjonene
er på et svært tidlig stadium, mens andre
er inne i en forholdsvis detaljert forprosjektfase.

Fakta om Stor- Oslo:
• Baseres på at det kan bo 1,5
millioner mennesker i Stor-Oslo i
2030.
• Det nye strømnettet innebærer
fjerning av om lag 300 km linjer,
som kan redusere båndlagt
areal med om lag 30 prosent og gi
gevinster for natur- og friluftsliv.
• Et kapasitetsløft i nettet vil
muliggjøre store klimagevinster
gjennom utslippskutt.

Cheves vannkraftprosjekt i Peru

Vannkraftprosjektet Cheves i Peru har
vært under bygging siden slutten av
2010, og vil bli satt i kommersiell drift i
2015.

Krevende grunnforhold
Cheves ligger i et ørkenområde 80
kilometer fra kystenog 100 kilometer
nord for Lima i Peru.

Norconsult har vært med siden de første
vurderingene på 1990-tallet og er nå i
ferd med å sluttføre oppdraget. For
Statkraft Peru, har Norconsult vært
ansvarlig for gjennomførbarhetsstudier
og har deltatt i anbudsprosessen. Videre
har vi stått for prosjektering av byggearbeidene, godkjenning og styring av
kontrakter med underleverandører, samt
hatt byggeledelse og kontroll av
anleggskonstruksjonen.

Anlegget ligger 2 160 meter over havet,
omgitt av 4-6000 meter høye fjell
som samler regn og snø. Dette gir en
gjennomsnittlig avrenning på 22
kubikkmeter per sekund som utnyttes
i et fall på 600 meter over en distanse
på 12 kilometer.

Byggeledese i Andesfjellene
Norconsult har vært til stede med
prosjektleder, byggeleder, kontraktsledere og et team på 70 personer
som har hatt tilsyn med arbeidet.
Detaljprosjekteringen av anlegget har
blitt utført ved Norconsults kontorer
i Lima (Norconsult Peru), Santiago
(Norconsult Andina) og på Norconsults
hovedkontor i Sandvika.

Oppdraget har vært utfordrende
for både Norconsult og Statkraft.
Andesfjellene har ung geologi med
bratte og høye fjell. Det er høy risiko
for jordskjelv og stadige ﬂommer med
store mengder sedimenter. Alle dammer
er fundamentert på løsmasser som har
krevd omfattende spunting og injisering.
Tunnelarbeidene har vært spesielt
utfordrende med store bergspenninger
og alt fra godt fjell til gass og kull.

Fakta om Cheves:
• Installert effekt: 168 MW
• Årlig produksjon: 837 GWh
• Fall: 600 m
• Turbiner: 2 vertikale Pelton-enheter
• Overføringslinjer: 77 km (220 kV)
• Huaura overføringsdam 10 m høy
• Checras inntaksdam: 25 m høy
• Picunche reguleringsdam: 12 m høy
• Huaura overføringstunnel: 2,5 km
• Driftstunnel: 9,9 km
• Avløpstunnel: 3,3 km
• Tunneler totalt: 20 km
• Entreprenører:
CCH Cheves (hochpies/salfacorp/
ICCGFA),
ABB/ Rainpower/Jeumont,
Cemprotec, Abengoa
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Marked

BYGG OG EIENDOM

ENERGI

MILJØ

For Norconsult representerer markedsområdet Bygg og eiendom alle typer
bygninger og konstruksjoner.

Gjennom over 80 år har Norconsult
vært med på gjennomføringen av
miljøvennlig kraftutbygging og
leveransedyktig energiforsyning over
hele verden.

Norconsult har spesialkompetanse
og et av landets mest tverrfaglige
kompetansemiljøer innen ytre miljø.

Vi utvikler stadig vår kompetanse
innen prosjektering av kompliserte
bygg, samtidig som vi de senere år
i økende grad har bidratt med
kompetanse og rådgivning innen
tidlige prosjektfaser og innen
overtagelse og drift.
Norconsult dekker samtlige fagområder
innenfor rådgivning og prosjektering
av nybygg, anlegg og rehabiliteringsoppdrag.
I tillegg besitter vi en betydelig
kompetanse innenfor teknisk
integrering, tilstandskontroll samt
drifts- og vedlikeholdsplanlegging.
Vi kan derfor levere et komplett
tjenestetilbud i hele livsfasen til et
oppdrag.
Bygg og eiendom er representert på de
aller ﬂeste av kontorene til Norconsult.
Dermed kan vi betjene hele landet med
lokal kompetanse og kapasitet. Vi har
også tverrfaglige miljøer innen område
på et stort antall kontorer.

Bilde: Statoilbygget på Fornebu
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Vi har deltatt i prosjektering og oppfølging av en stor andel av norsk vannkraftproduksjon med tilhørende overføringsanlegg. Gjennom alle disse årene har vi
utviklet våre spesialtjenester til beste for
samfunnet og våre kunder.
Gjennom vår tverrfaglige kompetanse
har vi god og bred innsikt i hele
energisystemet, fra produksjon, via
overføringsnettet til forbruker.
Våre tjenester spenner fra tidligfaserådgivning og mulighetsstudier gjennom
anskaffelsesassistanse, detaljprosjektering, miljøutredninger, byggeledelse,
systemutprøving og igangkjøring
til driftsfasen med miljøoppfølging,
målinger, analyser og revurderinger.
Vi legger stor vekt på sikring og oppgradering av allerede utbygde anlegg
og vår ekspertise på enkeltkomponenter kombinert med kjennskap til
produksjonsleddene gjennom alle faser
gjør oss til en foretrukket rådgiver.

Bilde: Tunhovd dam

Vi har medarbeidere med erfaring fra
anleggsbransjen og bred kompetanse på
gjennomførbare og effektive løsninger.
Vi anser også at medarbeidere med
inngående kunnskap om forvaltning
og de til enhver tid gjeldende regler,
standarder og offentlige veiledninger er
avgjørende for å levere optimale resultat
til våre offentlige og private kunder.
Vi tilbyr tilpassede produkter, breddeog spisskompetanse innen ytre miljø,
samt lokale ressurser som effektivt kan
levere miljøtjenester til hele landet.
Kreative prosesser er en naturlig del av
vår arbeidsmetodikk. Vi jobber kreativt
med oppdragsgivere (Co-Creation).
Gjennom dette og vårt eget program for
forskning og utvikling ﬁnner vi frem til
og etablerer nye metoder for fremtidens
løsninger.

SIKKERHET

INDUSTRI

OLJE OG GASS

Vi har spesialkunnskap og erfaring
med sikkerhetsanalyser og aktiv
risikostyring for offentlige og private
aktører i mange situasjoner.

Vi har i bistått en rekke industriselskaper og vært en verdifull
medspiller i realiseringen av større
investerings- og utbyggingsprosjekter.

Vi er en uavhengig leverandør av
ingeniørtjenester innen olje og gass.
Vår uavhengighet, våre erfarne medarbeidere og vår brede fagkompetanse
er våre kriterier for suksess.

Vi er den største norskeide aktøren
som dekker alle krav til utredning innen
sikkerhet.

Gjennom mange år har vi opparbeidet
oss bred kunnskap om industriens
prosesser, logistikk og ulike funksjonskrav. Vår bransjeerfaring gjør oss til en
effektiv medspiller i alle faser av et
prosjekt, fra idéunnfangelse til drift.

Vårt prosjekteringsmiljø har spesialkunnskap og tverrfaglig erfaring for å
kunne vurdere sikkerhet i et bredt
spekter av prosjekter.
Analyse av risiko, sårbarhet og dimensjonering av beredskap er krevende
tverrfaglige utfordringer. En uavhengig
vurdering av uønskede hendelser, trusler
og sårbarhet i egen virksomhet er viktig
for å redusere risiko.
Vi kan bidra til å redusere virksomhetens
risiko gjennom en god sikkerhetskultur,
styringssystemer, kompetansebygging,
samt forebyggende tiltak og beredskap.

God teoretisk kompetanse kombinert
med solid praktisk erfaring gir oss
forutsetning til å kunne gjennomføre
rådgivning og prosjektering for ulike
industrivirksomheter.
Våre oppdrag omfatter alle ingeniørmessige fagdisipliner, og vi har jobbet
for kunder innen alle aktuelle industrisegmenter. Vi kan tilby enhver industrikunde komplette tjenester ved behov.

Vi har lang erfaring fra alle faser i
et oppdrag. Våre medarbeidere har
kompetanse fra de tidligste
mulighetsstudier, via planlegging og
design, anbudsarbeid og byggeledelse
til drift og vedlikehold. Våre tjenester
inkluderer både offshore- og onshorearbeid i alle prosjektfaser.
Olje- og gassprosjekter krever høy grad
av tverrfaglig samarbeid, stor kapasitet
og relevant erfaring fra gjennomføring
av komplekse prosjekter med mange
involverte parter og korte tidsfrister.
Et vellykket oppdrag krever erfaring,
kunnskap, og tverrfaglig forståelse i alle
faser. I tillegg er god kjennskap til
kontrakten, samt kunnskap om planlegging og bygging, nødvendig.
Vi har ingen bindinger til produsenter,
utbyggere eller entreprenører. Den
beste løsningen for kunden, uten påvirkning av underliggende strategiske
preferanser eller interessekonﬂikter, vil
derfor bli utarbeidet av oss.

Bilde: Sårbarhetsvurderinger for Oslo Havn

Bilde: Edvard Grieg, vektveriﬁkasjon
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VANN OG AVLØP

SAMFERDSEL

PLAN

Vi har kompetansen som gir sikker
vannforsyning, miljøtilpassede og
effektive avløpsløsninger som tar
høyde for fremtidige klimaendringer.

Vi har bred tverrfaglig kompetanse og
lang erfaring innen planlegging og
prosjektering av samferdselsanlegg i
Norge og i utlandet.

Bærekraftig utvikling for et samfunn
med høy endringstakt. Norconsult
tilbyr et komplett, faglig dyktig og
engasjert planmiljø.

Vann er en vital ressurs som skaper
grunnlag for liv og utfoldelse. Vannressursene må utnyttes på en
bærekraftig måte slik at de er sikret
også for fremtidige generasjoner.

Vi er et ledende miljø innen planlegging
og kompetanse innenfor alle samferdselsfaglige områder. Vårt tverrfaglige
miljø skaper gode løsninger som er
tilpasset både miljø og landskap.
Vi har solid teoretisk kompetanse og
variert erfaring fra planleggingsoppdrag
og deltagelse på mange typer anlegg.
Våre medarbeidere kan utføre utredning,
planlegging og prosjektering av
komplette samferdselsanlegg.

Vi er samfunnsvitere, geografer,
arkitekter, landskapsarkitekter og
ingeniører som ønsker å bidra til å skape
livskraftige og levende byer og steder.
Vi har solid og relevant erfaring som
gjør oss i stand til å analysere, forstå og
formgi fysiske omgivelser, og bidra med
smarte, fremtidsrettede og bærekraftige
løsninger både innen overordnet og
lokal planlegging.

Norconsult har det største rådgivermiljøet innen vann og avløp i Norge. Vi
har spesialisert oss på å levere tekniske
løsninger med høy kvalitet og lang
levetid for ledningssystemer og
behandlingsanlegg.
I byområder har våre medarbeidere lang
erfaring med samordning av tung teknisk
infrastruktur som vann- og avløpsanlegg, kabelføringsanlegg, fjernvarme/
fjernkjøling og søppelsug.
I tillegg har vi spesialkompetanse på
blå/grønne verdier som lokal overvannshåndtering, bekkeåpninger og
naturbasert rensing av overvann.

Bilde: Midgardsormen, Oslo kommune

32 / ÅRSRAPPORT 2014

Den brede erfaringen gjør oss i stand
til å arbeide med alt fra gang- og
sykkelveier til de største oppdragene
som motorveier, jernbane, sporvei,
havner, ﬂyplasser og tunneler.
Norconsult er sentralt godkjent i en
rekke klasser innen bygg og anlegg.

Bilde: Høvik stasjon

Vår arbeidsform tilrettelegger for
inkluderende prosesser, dialog og
samspill. God kommunikasjon og
involvering er vesentlig for å oppnå
høy by- og boligkvalitet, og legge til
rette for byliv og trivsel. Vi legger stor
vekt på å tilby rett tjeneste til rett tid, og
strekker oss langt for å levere et godt
sluttprodukt med vekt på presentasjon,
visuell og skriftlig formidling.
Vår tverrfaglighet og geograﬁske spredning gjør oss også ﬂeksible med hensyn
til type oppdrag, størrelse og geograﬁsk
beliggenhet. Hos oss ﬁnner du et av
landets ledende og foretrukne fagmiljø
innen planlegging og byutvikling, som
benyttes av både offentlige og private
oppdragsgivere over hele landet.

Les mer om oss på
våre nye nettsider
ARKITEKTUR

IT

Vår målsetting er å skape gode fysiske
miljøer i et bærekraftig perspektiv. Vi
er overbeviste om at estetiske verdier,
samspill, kvalitet og miljø er nøkkelord
for fremtidens byggverk og omgivelser.

Vi har samlet våre IKT-løsninger i
datterselskapet Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS).

Vi utgjør et stort miljø av formgivere og
planleggere, som sammen med den
store bredden av ingeniørfag utgjør
Norconsults kreative og innovative
styrke.
Formgivere er sentrale i de aller ﬂeste
av Norconsults oppdrag, noe som gir
oss en stor bredde i kompetanse, variert
erfaring og løsningsorienterte medarbeidere.
Vi jobber med store komplekse oppgaver og tilegner oss spesialkunnskap
der det er nødvendig. I tverrfaglige
oppdrag tar vi gjerne et overordnet
ansvar for prosjekteringsledelsen.
Vårt prosjekteringsarbeid baserer seg på
helhetstenking gjennom hele prosessen.
God kommunikasjon mellom brukere,
rådgivere og myndigheter er en viktig
premiss for en god planprosess.
Vi har god kompetanse på prosjektering på alle nivåer, fra programmering og
mulighetsstudier til detaljprosjektering
og oppfølging på byggeplass og rollen
som ansvarlig søker.

NoIS er et av landets største programvarehus og utvikler, markedsfører og
leverer helhetlige IKT-løsninger for
prosjektering, bygging og forvaltning
av infrastruktur og eiendom.
Selskapet er en ledende leverandør
av programvare innen Geograﬁske
Informasjonssystemer (GIS),
Nettinformasjonssystemer (NIS),
Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV),
og løsninger innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser,
byggeteknisk konstruksjon, DAK,
eiendomsgebyradministrasjon og
systemleveranser.
Våre løsninger er samlet under et felles
merkenavn; ISY. Disse løsningene har
over 2500 kunder og over 10.000
brukere i Norge.

Våre nettsider skal bidra til
å forsterke merkevaren
Norconsult og promotere oss
som et internasjonalt konsern.

Før sommeren 2014 lanserte
Norconsult nye nettsider for
www.norconsult.no,
www.norconsult.se og
www.norconsult.com.
For å fremstå i tråd med vår
kulturelle plattform LiVE Norconsult,
revitaliserte vi samtidig vår graﬁske
proﬁl. Den oppfriskede proﬁlen
fremstår mer tidsriktig og skal bedre
presentere oss som en innovativ,
åpen og kompetent organisasjon.
Økt brukervennlighet og forbedret
navigasjon gjør innholdet lettere
tilgjengelig for både kunder og
potensielle medarbeidere.
Nettsidene er tilpasset ﬂere skjermstørrelser og fungerer også på mobil
og nettbrett.

Bilde: Sam Eyde VGS
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KONTORER & ADRESSER

Kontorer i Norge
Norconsult AS hovedkontor
P.b. 626, 1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4,
1338 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00,
Fax +47 67 54 45 76
ﬁrmapost@norconsult.no
www.norconsult.no
Alta
P.b. 1010, 9503 Alta
Løkkeveien 4a,
9510 Alta
Tlf. +47 78 45 70 70
Askim
Trøgstadveien 4B,
1807 Askim
Tel. +47 69 00 17 80
Bergen
P.b.1199 - Sentrum,
5811 Bergen
Valkendorfsgate 6,
5012 Bergen
Tel. +47 55 37 55 00
Bodø
P.b 234, 8001 Bodø
Konrad Klausens vei 8,
8003 Bodø
Tel. +47 75 40 45 00
Eidfjord
P.b. 85, 5786 Eidfjord
Lægreidsvegen 2,
5783 Eidfjord
Tel. +47 53 64 70 88
Fauske
Sjøgata 74,
8200 Fauske
Tel. +47 75 64 46 30/
+47 95 93 75 49
Fredrikstad
Dikeveien 34,
1661 Rolvsøy
Tel. +47 69 00 30 00
Førde
P.b. 514, 6803 Førde
Firdavegen 6,
6800 Førde
Tel. +47 57 82 94 40
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Gjøvik
Studievegen 2,
2815 Gjøvik
Tel. +47 61 13 03 30

Kristiansand
Henrik Wergelandsgate 27,
4612 Kristiansand
Tel. +47 38 60 34 60

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

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

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

Namsos

Hammerfest
Brenneriveien 30,
9600 Hammerfest
Tel. +47 78 60 85 00
Harstad
Skoleveien 1,
9407 Harstad
Tel. +47 77 00 11 33
Haugesund
P.b. 458, 5501 Haugesund
Smedasundet 66,
5528 Haugesund
Tel. +47 52 86 51 00
Horten
P.b. 110, 3191 Horten
Apotekergata 14,
3187 Horten
Tel. +47 33 02 04 10
Hønefoss
P.b. 258, 3502 Hønefoss
Fossveien 7/9,
3510 Hønefoss
Tel. +47 32 10 99 60
Jessheim
Storgata 3,
2050 Jessheim
Tel +47 67 57 10 00
Kirkenes
Kielland Torkildsens gate 1,
9900 Kirkenes
Tel. +47 78 59 80 00
Kjøllefjord
P.b. 128, 9790 Kjøllefjord
Fiksekaia,
9790 Kjøllefjord
Tel. +47 78 59 80 00
Kongsberg (Technogarden)
Tiedemannsgt. 4,
3616 Kongsberg
Tel. +47 48 89 93 36

Lakselv
P.b. 279, 9711 Lakselv
Kirkeveien 5,
9700 Lakselv
Tel. +47 78 46 08 88
Larvik
P.b. 35 - Fritzøe Brygge,
3285 Larvik
Nedre Fritzøegate 2,
3264 Larvik
Tel. +47 33 14 14 00

Havnegata 14,
7800 Namsos
Tel. +47 74 21 90 50
Narvik
Teknologiveien 10,
8517 Narvik,
Tel. +47 76 96 78 60
Odda
Eitrheim,
5750 Odda
Tel. +47 53 64 70 88
Otta
Skansen 2E,
2670 Otta
Tel. +47 40 10 16 66

Levanger
Okkenhaugvegen 4,
7604 Levanger
Tel. +47 74 08 55 80

Os
Brutippen 13,
2550 Os i Østerdalen
Tel. +47 62 49 76 01

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

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

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

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

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

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

Mo i Rana
P.b. 237, 8601 Mo i Rana
Halvor Heyerdahlsv. 4,
8626 Mo i Rana
Tel. +47 75 12 93 80
Molde
Gotfred Lies plass 2,
6413 Molde
Tel. +47 71 24 04 60

Sogndal
Dalavegen 25,
6856 Sogndal
Tel. +47 57 62 79 00
Stavanger
P.b. 130, 4065 Stavanger
Jåttåvågveien 18,
4020 Stavanger
Tel. +47 51 90 53 00

Steinkjer
Kongens gate 27,
7713 Steinkjer
Tel. +47 74 13 41 80
Stjørdal
Kjøpmannsgata 12,
7500 Stjørdal
Tel. +47 74 08 55 80
Tromsø
P.b. 228,
9253 Tromsø
Sjøgata 39,
9008 Tromsø
Tel. +47 77 66 70 80

Datterselskap i Norge

Datterselskap i Danmark

Norconsult LNG AS
P.b. 626, 1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4,
1338 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00

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

Norconsult
Informasjonssystemer AS
(NoIS)
P.b. 626, 1303 Sandvika
Kjørboveien 29,
1337 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00

Trondheim
Klæbuveien 127 B,
7031 Trondheim
Tel. +47 67 57 10 00

Technogarden Engineering
Resources AS
Kjørboveien 29,
1337 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00

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

Solem Arkitektur AS
Erling Skakkes gate 49B,
7012 Trondheim
Tel. +47 73 53 70 70

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

Datterselskap i Sverige

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

Verdal
Neptunvegen 6,
7650 Verdal
Tel: +47 91 34 17 93
Ålesund
Retirovegen 4,
6019 Ålesund
Tel. +47 70 17 05 00
Årdal
P.b. 149,
6881 Årdalstangen
Meierigt 2,
6885 Årdalstangen
Tel. +47 67 57 10 00

Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11,
417 55 GÖTEBORG
Box 8774,
402 76 GÖTEBORG
Tel. +46 31 50 70 00
Norconsult Fältgeoteknik AB
Theres Svenssons gata 11,
417 55 GÖTEBORG
Box 8774,
402 76 GÖTEBORG
Tel. +46 31 50 70 00
Technogarden Engineering
Resources AB
Theres Svenssons gata 11,
417 55 GÖTEBORG
Tel. +46 735 14 10 00
Norconsult Astando AB
Hantverkargatan 5K,
112 21 Stockholm
Tel. 0506-131 00

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

Datterselskap utenfor
Norden
CHILE
Norconsult Andina S.A.
Avenida Apoquindo 4700,
piso 9, Las Condes,
Santiago de CHILE
Tel +56 2 2306 3800
LAOS PDR
Norconsult (Laos) Co. Ltd.
Souphanouvong Avenue,
B. Khounta,
P.O. Box 9148, VIENTIANE
Tel: +856 21 313 560
MOZAMBIQUE
Norconsult Mozambique Lda.
Caixa Postal 2722,
Av. Armando Tivane 1853,
MAPUTO
Tel. +258 21 48 50 58,
Fax +258 21 48 50 57
SCDC Consultoria em
Desenvolvimento Social, Lda
Av. Armando Tivane 1853
Caixa Postal 978,
Sommerschield, MAPUTO
Tel. +258 21 48 50 58 / 9,
Fax +258 21 48 50 57

PHILIPPINES
Norconsult Management
Services (Phil), Inc.
Tektite powers
Pasig,
1605 METRO MANILA
Tel. +63 2 635 3819,
Fax +63 2 635 3820
SOUTH AFRICA
Norconsult Africa (Pty) Ltd
The Business Centre, First Floor,
Office Suite 60,
377 Rivonia Boulevard, Rivonia,
2128 JOHANNESBURG
Tel: +27 11 275 0502 |
Fax: +27 11 275 0275
Norconsult Iyanda (Pty) Ltd
Block A4, Clearview Office Park,
77 Wilhelmina Avenue,
Allen’s Nek, Roodepoort,
Gauteng, 1709
Suite 50, Postnet X1,
Florida Hills, 1716
Tel. +27 11 675 0303
THAILAND
NorCiv Engineering Co Ltd.
121/91 RS Tower, 32th ﬂoor,
Ratchadaphisek Road,
Din Daeng, Khet Din Daeng
BANGKOK 10400
Tel. +662 642 2450-2,
Fax +662 248 6821
MALAYSIA
NorPower Sdn Bhd
1st Floor, Reddi Building,
393 Jalan Datuk Abang
Abdul Rahim,
93450 Kuching,
Sarawak, Malaysia
Tel: +60 8233 1600,
Fax: +60 8234 9600

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