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Forretningsidé

Medarbeidere

2018
3 800
2017
3 200
2016
3 050
2015
2 970
2014
2 900

Forsidebilder
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Bilde 1: Havøygavlen Vindkraftverk.
Bilde 2: Bybrua i Flekkefjord. Foto: Statens vegvesen Region Sør
Bilde 3: Norconsults ansatte på oppdrag på VEAS. Foto: Johnny Syversen
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Alt vi gjør som Norconsultere, skal
bidra til «den lille store forskjellen»
som gir mer verdi for kunden.

Konsernsjefen har ordet

Foto: Erik Burås

2018 ble et hektisk og godt år for
Norconsult. Vi har engasjert oss i store
og fremtidsrettede infrastruktur
oppgaver i Norge og internasjonalt, alt
fra flyplasser, skoler og sykehus til
transportløsninger. I tillegg kunne vi
ønske 200 nye arkitekter velkommen,
da vi gjennomførte vårt største oppkjøp
noensinne, Nordic – Office of
Architecture (Nordic). Gjennom
strategiperioden 2016 til 2018 har vi
styrket vår k onkurransekraft betydelig.
Vi er nå i gang med strategiperioden
2019–2021, og er klare for å skape enda
mer verdi for våre kunder, eiere og
samfunnet rundt oss.
Målet om lønnsom vekst og fem
milliarder kroner i omsetning ved
utgangen av strategiperioden
2016–2018, nådde vi med god margin.
Norconsult har vært gjennom en
formidabel vekstfase. De siste tre årene
har vi overtatt 17 selskaper. I 2018
ønsket vi nærmere 800 nye medar
beidere velkommen til selskapet.
Solide oppkjøp
I 2018 overtok vi Nordic. Med en
eierandel på over 90 prosent i Nordic,
samt oppkjøpet av Arkitekthuset
Monarken AB i Sverige og det danske
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arkitekt- og rådgivningsselskapet KAAI
– Kærsgaard & Andersen A/S, har vi
posisjonert oss som en stor og
toneangivende aktører innen arkitektur i
Norden. Disse oppkjøpene åpner for
nye muligheter for samarbeid, og bidrar
til at selskapet kan løse stadig mer
komplekse samfunnsoppgaver.
Norconsult kjøpte også IT-utviklings
selskapet Fundator AS i løpet av året, et
spennende fagmiljø som gir konsernet
ny kompetanse innen systemutvikling,
maskinlæring, IT-arkitektur og IT-
rådgivning.

teamet som skal jobbe med ny lufthavn
i Bodø, og er gjennom en total
entreprise sammen med AF Gruppen i
gang med E39-utbyggingen mellom
Kristiansand vest og Mandal øst. I tillegg
er Nordic en del av gruppen som
prosjekterer det nye regjeringskvartalet.

behov for. Alt vi gjør som Norconsult
ere, skal bidra til «den lille store
forskjellen» som gir mer verdi for
kunden. Når vi lykkes med dette, lykkes
vi også med å skape lønnsom vekst og
en arbeidsplass hvor vi som medar
beidere trives.

I Sverige startet blant annet utar
beidelsen av en oversiktsplan for
Gøteborg by, samt geotekniske
undersøkelser for dobbeltspor mellom
Kiruna og grensen til Norge på verdens
eldste jernbane i sitt slag, Malmbanen.

Et mer verdifullt samfunn
Årlig er vi engasjert i over 20 000 små
og store prosjekter. Konkurransen er
tøff, men likevel opplever vi et høyt
aktivitetsnivå innen alle våre markeds
områder, både i Norge og
internasjonalt.

Norconsult i Danmark begynte i 2018
med prosjektering av Nordens største
flyplasshotell, Comfort Hotel på
Kastrup.

Globalisering, urbanisering og digitali
sering utfordrer oss til å løse oppdrag
ene våre på helt nye måter. Av de store
trendene vi ser i markedet, er det særlig
samarbeid, digitalisering og bærekraft
som skiller seg ut som de viktigste
utviklingstrekkene som påvirker vår evne
til å skape kundeverdi. Samarbeid,
bærekraft og digitalisering er derfor
definert som tre hovedtemaer for
strategiperioden 2019–2021. Vi skal bli
enda bedre til å samarbeide godt i hele
verdikjeden når vi løser store,
komplekse samfunnsoppdrag.

Norconsult har jobbet med flere
spennende prosjekter i 2018. Noen av
disse er byutvikling og prosjektering av
Bispevika i Oslo, Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16, InterCity
Drammen–Kobbervikdalen og E18
Tvedestrand–Arendal. Flere nye og
spennende prosjekter er i en tidlig fase,
blant annet er selskapet en del av

I tillegg til dette er vi valgt som rådgiv
ere, arkitekter og IT-konsulenter når en
rekke nye skoler, sykehus og kraftverk
skal bygges i Norge og internasjonalt.
Kundeverdi som strategi
Overskriften inneværende strategi
periode er kundeverdi. For oss handler
kundeverdi først og fremst om å forstå
kunden, bygge et tett og tillitsbasert
forhold, kommunisere åpent og tydelig
og sørge for at kundene får det de har

I tillegg skal vi være en enda tydeligere
pådriver for å utvikle kreative, bære
kraftige løsninger for kundene våre. Vi
har en klar ambisjon om å hjelpe
kundene til å redusere klimagassutslipp
og energiforbruk ytterligere i store
oppdrag. Innen digitalisering tar vi en
stadig sterkere posisjon blant annet ved
å tilby heldigitale leveranser.
Kompetanse som konkurransefortrinn
I Norconsult har vi en solid bedrifts
kultur tuftet på vår felles kulturplattform
LiVE, som består av ti prinsipper for
ledelse, etikk og verdier. I tillegg
introduserte vi i 2018 LiVE PRO. LiVE
skal kjennetegne kulturen vår, mens
LiVE PRO beskriver hvordan vi jobber.
Samtidig har vi som visjon å være den
rådgiveren som til enhver tid kan løse
de vanskeligste oppgavene for kundene
våre. Med en verden i stadig raskere
endring må vi skjerpe evnen til å ligge i
forkant av utviklingen. Vi tror det å satse
på å ha de dyktigste lederne og arbeide
konsekvent med lederutvikling, er
nøkkelen for å lykkes med medarbeider
tilfredshet og videre vekst. Derfor står
også leder- og medarbeiderutvikling
helt sentralt i strategiperioden.

Vår ambisjon er å være det mest
attraktive selskapet å jobbe i, og vi skal
ha de mest fornøyde kundene og
medarbeiderne.
Takk for et godt 2018, vi ser frem til å
møte nye – bærekraftige og digitale
– utfordringer sammen i årene som
kommer.

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef
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Om virksomheten
Hammerfest
Lakselv

Alta

Tromsø

Vadsø
Kirkenes

Harstad
Narvik

Bodø

Fauske

Mo i Rana
Mosjøen

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiver
bedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Med våre 3 800
medarbeidere er vi engasjert i over 20 000 store og små prosjekter. Vi er en pådriver
for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens samfunn.
Heldigitale leveranser er vårt førstevalg.

Luleå

Kópavogur

Piteå

Namsos
Kristiansund
Molde
Ulsteinvik

Trondheim

Ålesund

Bergen
Haugesund
Hjelmeland
Stavanger

Årdal

Umeå
Östersund

Os
Førde
Sogndal

Skellefteå

Steinkjer
Verdal
Levanger
Stjørdal

Med 96 kontorer spenner virksom
heten vår over hele verden, og vi har
et spesielt sterkt nordisk fotavtrykk.
Vi er ledende i Norge og har gradvis
bygget oss opp til å bli en betydelig
utfordrer i det svenske og danske
markedet. Vi har også internasjonal
virksomhet utenfor Norden, særlig
innen markedsområdet energi.

Sundsvall

Otta

Voss
Eidfjord
Odda

Örnsköldsvik

Hudiksvall

Lillehammer
Hamar

Gjøvik
Oslo Jessheim
Sauda Hønefoss
Borlänge
Lillestrøm
Sand Sandvika
Älvkarleby
Drammen
Ski
Ludvika
Kongsberg
Askim
Horten
Seljord
Uppsala
Karlstad
Kristinehamn
Fredrikstad
Porsgrunn
Västerås
Tønsberg
Larvik
Stockholm
Örebro

Espoo

Kristiansand
Linköping

Kungälv
Göteborg
Ålborg
Viborg
Århus
Kalundborg
København

Botswana
Sør-Afrika

Zambia

Varberg
Halmstad

Kombinasjonen av lokal tilstede
værelse og bred geografisk og
internasjonal kompetanse skaper
ekstra verdi for kundene våre. Vi har
en kultur for å samarbeide tett på
tvers av organisatoriske og geo
grafiske skillelinjer, noe som sikrer
forutsigbar kapasitet og markeds
ledende kompetanse til å utføre
oppdrag av varierende innhold og
størrelse, uavhengig av geografi.

Vi tilbyr rådgivning i prosjekter innen
bygg og eiendom, samferdsel, energi,
industri, vann og avløp, olje og gass,
miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT.
Våre kunder er offentlige og private
oppdragsgivere i inn- og utland.
Norconsults tjenester omfatter
planlegging og rådgivning i alle faser
av et prosjekt.

Jönköping
Växjö

Helsingborg

Filippinene

Lund
Malmö

Polen

Thailand

Malaysia

New Zealand

Mosambik

Norconsults hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo.
Oversikt per 1.5.2019
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Bispevika er den neste delen av Bjørvika som Oslo S Utvikling
(OSU) skal forvandle til et pulserende byrom med leiligheter og
restauranter. Norconsult er rådgivende ingeniør. Ill.: Oslo S Utvikling AS
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Visjon

Misjon

Norconsult sikrer optimal kvalitet i kundenes
plan- og byggeprosjekter gjennom
verdiøkende rådgivningstjenester.

Det er vi som løser de
vanskeligste oppgavene.

Vår kunnskap bidrar til et
mer verdifullt samfunn.
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Norconsults konsernledegruppe 2019. Fra venstre: Per Kristian Jacobsen, konsernsjef/CEO, Janicke P. Garmann, konserndirektør Norge/
Regioner, Christian B. Nilsen, konserndirektør Økonomi/CFO, Fride A. Hærem, konserndirektør Stab, Egil Gossé, konserndirektør Norden og
Bård S. Hernes, konserndirektør Norge/Hovedkontor. Foto: Johnny Syversen

Nordisk vekst
I 2018 overtok Norconsult til sammen
åtte selskaper. Nordic – Office of
Architecture er vårt største oppkjøp.
Med en eierandel i Nordic på over 90
prosent har vi posisjonert oss som en
av de store, toneangivende aktørene
innen arkitektur i Norden. Oppkjøpet
åpner for nye muligheter for samarbeid
i flere deler av verdikjeden. Også i
Sverige har vi styrket vår posisjon innen
arkitektur og bygg og eiendom ved
kjøpet av Arkitekthuset Monarken, og
ble med det et av Sveriges ti største
arkitektselskaper. I 2018 kjøpte vi i tillegg
det danske rådgivningsselskapet

1929
Ing. A.B.
Berdal

Vi overtok også IT-selskapet Fundator,
som representerer Norges sterkeste og
mest spennende fagmiljø innen system
utvikling, maskinlæring, IT-arkitektur og
IT-rådgivning. Med kjøpet av Fundator har
vi lykkes med å etablere Norconsult som
en ledende leverandør av programvare
og rådgivningstjenester innen IT. I tillegg
overtok vi selskapene Sivilingeniør Anders
Overrein, Tind & Tyri arkitekter og
Arkitektene Berg og Østvang.

1956
Norconsultants

►►

►►

1939
►► Sivilingeniør
Elliot Strømme AS

1980
Norconsult
Mozambique Lda.

►►

1964
Norconsult AS

►►

Gjennom NORMS skal vi sikre styring
med alt vi gjør overfor myndigheter og
oppdragsgivere samt andre eksterne og
interne interessenter. NORMS ble i 2018
sertifisert i henhold til ISO 9001:2015,
ledelsessystemer for kvalitet.

1994
NorCiv Engineering
Co. Ltd
►► Tron Horn AS
►►

1989
Berdal Strømme AS
(Fusjon)

►►

1997
Norconsult
International AS
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1999
Norconsult Informa
sjonssystemer
AS (NoIS)
►► Norconsult Laos
Co. Ltd
►► Vestnorsk
Plangruppe AS
►►

2004
Technogarden
Engineering
Resources AB
►► Byggcon AS

2008
Quality Assurance
Service
►► Norconsult
Danmark A/S
►► Norconsult
Andina SA, Chile

►►

1998
Berdal Strømme AS skiftet
navn til Norconsult AS
►► Norconsult Management
Services Phil. Inc.

2007
GF Konsult AB,
Gøteborg skiftet
navn til
Norconsult AB

►►

2003
Techno Consult AS
►► Technogarden
Engineering
Resources AS (TG)
►►

LiVE kjennetegner alt fra hvordan vi
samarbeider med kollegaer, til kunde
dialog og hvordan vi driver forsvarlig,
lønnsom forretning. Bedriftskulturen vår
er mangfoldig, delende og basert på
gjensidig respekt.

2011
Norconsult Iyanda (Pty)
►► Myklebust AS
►► Geovest - Haugland AS

2005
Garmann & Co
►► Urheim AS
►►

2010
Norconsult
Peru SAC
►► Techno
Consult Møre

2009
SAL CDS, Mosambik
Norconsult Africa
(Pty) Ltd
►► Mecad AB
►►

2014
Solem Arkitektur AS

►►

►►

Verdier:
Redelig

Inkluderende

Kompetent

Engasjert

Etikk:
Alt
 vi gjør skal tåle
offentlighetens lys.

Ledelse:
Ta
 og gi ANSVAR
Vis
 MOT
Vær

SYNLIG og TYDELIG
SE
 dine medarbeidere
LEV

verdiene

►►

►►

►►

Oversikten viser de viktigste selskapsetableringene og oppkjøpene som
har formet Norconsult til det selskapet det er i dag.

Sterk bedriftskultur
Kulturplattformen vår LiVE representerer
ti konsernfelles prinsipper for ledelse,
verdier og etikk. LiVE består av fem
prinsipper for godt lederskap, fire
verdier og en tommelfingerregel for
etikk som skal bidra til å fremme de
holdningene vi ønsker skal kjenne
tegnebedriftskulturen vår. LiVE skal leve
hele tiden i alt vi gjør og hjelpe alle
konsernets medarbeidere til å ta valg og
løse dilemmaer i det daglige arbeidet.

ISO-sertifisert i 2018
Norconsult skaper kundeverdi og gode
resultater gjennom kvalitet i alt vi gjør,
på en bærekraftig og sikker måte. Vårt
styringssystem NORMS beskriver
prosesser og rutiner, slik at vi jobber
smart, oppnår etterlevelse og bygger en
kvalitetskultur.

KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S.
Oppkjøpet styrker vår kompetanse og
kapasitet innen sosial boligbygging og
offentlige byggeprosjekter.

2018
►► Fundator AS
►► Nordic – Office of Architecture AS
►► Arkitekthuset Monarken AB
►► KAAI - Kærsgaard A/S

►►

2012
NorPower Sdn Bhd,
Malaysia

►►

2013
RG-prosjekt
►► Wessberg A/S
►► Astando AB
►►

2016
Norconsult
New Zealand Ltd

►►

2017
Leiv Nes Arkitekter AS
►► Ara Engineering EHF
►► Glantz Arkitektstudio AB
►► Skovhus Arkitekter
►►
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Eierstyring og
selskapsledelse

Norconsults formål er å drive rådgivende ingeniørvirksomhet, forskning og utvikling
samt å interessere seg i andre selskaper, enten ved aksjeinnskudd eller på annen
måte. Virksomheten bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og
målrettede rådgivningstjenester.

Eierstyring
Norconsult er heleid av sine medarbeidere. Medeierskapet bidrar til å
prege bedriftskulturen og vises i den
innsatsviljen som våre kunder opplever.
I tillegg er vi en uavhengig rådgiver når
habilitet overfor offentlige og private
oppdragsgivere er sentralt. Ved
utgangen av 2018 eide om lag 2 650
medarbeidere aksjer i Norconsult.
Norconsult består av morselskapet
Norconsult Holding AS, som eier
samtlige aksjer i Norconsult AS. Ingen
ansatte eier mer enn én (1) prosent av
aksjene. 93 prosent av aksjene eies av
ansatte i Norconsult AS, seks prosent av
ansatte i Norconsult AB og de resteren
de av ansatte i øvrige datterselskaper.
Selskapet har to aksjeklasser (A- og
B-aksjer). Alle aksjer har lik stemmerett,
med unntak av egne aksjer. Aksjene er
ikke fritt omsettelige og må selges
tilbake til selskapet når ansatte slutter
eller går av ved oppnådd aldersgrense.
All omsetning av aksjer i selskapet skjer
følgelig via selskapet, og i henhold til
gjeldende aksjonæravtale.
Selskapsledelse
Selskapet har en klar arbeidsdeling

mellom styre og ledelse. Medlemmer i
selskapets øverste ledelse kan ikke være
styremedlemmer. Konsernsjefen skal i
henhold til aksjeloven ha ansvar for den
daglige ledelsen av konsernet, og skal
følge de retningslinjer og føringer som
styret gir.
Generalforsamlingen
Gjennom generalforsamlingen i
Norconsult Holding AS utøver eierne
den øverste myndighet i konsernet.
Styret skal tilrettelegge for at så mange
aksjonærer som mulig kan delta på
generalforsamlingen, og for at general
forsamlingen blir et effektivt møtested
mellom styre og aksjonærer.
Valgkomité, aksjonærvalgte
styremedlemmer
Valgkomitéen for Norconsult Holding AS
er konsernets valgkomité og består
av fire medlemmer. Medlemmene av
valgkomitéen i Norconsult AS skal til
enhver tid være de samme som i
Norconsult Holding AS. Valgkomitéen
skal foreslå seks aksjonærvalgte
kandidater til styret og honorar til
styremedlemmene. Valgkomitéens
forslag til kandidater til styret er basert
på intervjuer med styret, ledelsen og
aksjonærene.

Valgstyre, ansattvalgte
styremedlemmer
Valgstyret for Norconsult Holding AS
administrerer hvert andre år valg av tre
ansattvalgte styremedlemmer, i henhold
til aksjeloven og representasjons
forskriften. Valgstyret består av fire
medlemmer.
Konsernets styre
Styret i Norconsult Holding AS er
konsernets styre. Konsernets styre skal
følge aksjelovens krav om å forvalte
verdier i konsernets selskaper på vegne
av eierne. Hovedoppgaver for
konsernets styre og rammer for
saksbehandlingen i styrets arbeid er
dokumentert i en egen styreinstruks.
Styrets sammensetning og varighet av
ulike styremedlemskap er fastsatt i
selskapets vedtekter. Styret består av tre
eksterne styremedlemmer, tre
aksjonærvalgte styremedlemmer og tre
styremedlemmer valgt av de ansatte.
Styret kan nedsette de utvalg og
komitéer som det etter styrets vurdering
er behov for. Styret har i perioden hatt
et aksjeutvalg, et kompensasjonsutvalg
og et revisjonsutvalg. Oppgaver for
revisjonsutvalget er beskrevet i en egen
instruks.
Norconsult har ikke bedriftsforsamling.
Begrunnelsen er de ansattes brede
deltakelse i styret, med tre ansattvalgte
representanter.

Konsernsjefen
Daglig leder i Norconsult Holding AS er
konsernsjef. Konsernets styre ansetter
konsernsjefen. En egen stillingsinstruks
fastsatt av styret gir sentrale ramme
betingelser for konsernsjefen.
Konsernets ledergruppe og
konsernroller
Konsernsjefen skal fastsette hvilke
konsernroller som skal være represen
tert i konsernets ledergruppe. Leder
gruppen skal ha kollektivt ansvar for å
ivareta Norconsults interesser og sørge
for at konsernsjefen har det best mulige
grunnlaget for å utarbeide strategi, fatte
beslutninger og sikre gjennomføring og
oppfølging av virksomheten.
Ansvar for funksjonelle områder i
Norconsult tillegges definerte konsern
roller som fastsettes av konsernsjefen.
Konsernrollene har ansvar for å sikre at
linjen følger de kravene som er fastsatt
i styrende dokumenter, og oppdatere
disse i henhold til utviklingen av
risikobildet for funksjonen.
I perioden er det opprettet en ny
avdeling for internrevisjon i konsernet.
Internrevisjonen skal bistå styret og
konsernledelsen i å utøve god virksom
hetsstyring gjennom en uavhengig og
objektiv vurdering av hvorvidt
konsernets vesentligste risikoer er
tilstrekkelig håndtert og kontrollert.

Den nye bybrua i Flekkefjord stod ferdig i oktober 2018. Norconsult har hatt ansvar for utarbeidelse
av byggeplan. Brua sikrer gode forhold for myke trafikanter samt en løsning med tanke på båttrafikk
under brua. Foto: Statens vegvesen Region Sør
10
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Den lille store forskjellen
Kundeverdi

Når vi lykkes med å skape
verdi for kundene våre, så
lykkes vi også med å skape
lønnsom vekst og en
arbeidsplass hvor folk trives.

Strategi mot 2021:

Den lille store forskjellen
I strategiperioden 2019 til 2021 skal vi være best på å skape kundeverdi gjennom å
levere den lille store forskjellen. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i tre strategiske
hovedtemaer: samarbeid, digitalisering og bærekraft. I tillegg skal vi bygge videre på
vår allerede sterke bedriftskultur.

Med kundeverdi som overskrift på
strategiperioden skal vi først og fremst
forstå kunden, bygge et tett og tillits
basert forhold, kommunisere åpent og
tydelig og sørge for at kundene får det
de har behov for. Det handler om alle de
små tingene vi gjør hver dag for å utvikle
nye digitale og bærekraftige løsninger og
samarbeidsformer. Alt vi gjør, skal bidra
til den lille store forskjellen som gir mer
verdi for kunden.
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Samarbeid, digitalisering og bærekraft
Verden og markedet utvikler seg stadig
raskere, og det blir derfor enda viktigere
at vi holder endringstakten oppe. Da vi
utviklet fundamentet for strategiperioden
2019 til 2021, tok vi utgangspunkt i de
store globale trendene, for deretter å se
på hva som i størst grad påvirker vår
evne til å skape verdi for kundene våre.

Selv om det er mange viktige endringer
som kan påvirke våre markedsområder,
mener vi at samarbeid, digitalisering og
bærekraft skiller seg ut ved å være de
utviklingstrekkene hvor vi kan skape mest
kundeverdi. Med utgangspunkt i vår
kompetanse, erfaring og bedriftskultur
skal vi skape økt kundeverdi ved å jobbe
med tre strategiske hovedtemaer:
samarbeid, digitalisering og bærekraft.

Samarbeid

Digitalisering

Bærekraft

LiVE og LiVE PRO

Vi skaper verdi gjennom godt og
effektivt samarbeid
Som gode rådgivere er det en sterk
sammenheng mellom vår evne til
samarbeid og vår evne til å levere
kundeverdi. Vi har som mål å styrke vårt
samarbeid med våre eksterne relasjoner
og internt i organisasjonen vår.
Heldigitale leveranser er vårt førstevalg
Vårt mål er at vi gjennom bruk av
digitale løsninger gjør oss bedre i stand
til å forstå våre kunder, understøtte økt
grad av samhandling og løse k undenes
utfordringer raskere og med bedre
kvalitet.
Vi er en pådriver for kreative
bærekraftige løsninger
For å bidra til bærekraftige løsninger vil
Norconsult i denne strategiperioden
fokusere spesielt på at kundene får
gode råd om hvordan de kan redusere
sitt prosjekts fotavtrykk og forbruk av
energi, ved prosjektering, bygging,
vedlikehold, drift og gjenbruk/rivning ut
fra et kost-/nytte perspektiv.
En unik kulturplattform
Gode holdninger er med på å skape
kundeverdi, og for oss danner LiVE, vår
kulturplattform, grunnlaget for alt vi
gjør. LiVE gir oss prinsippene som gjør
det enklere å ta de gode valgene som
skaper den lille store forskjellen, og tar

for seg p
 rinsipper for godt lederskap,
verdiene våre og etikk.
I tillegg implementerer vi LiVE PRO i
strategiperioden 2019–2021. Der LiVE
kjennetegner kulturen vår, beskriver
LiVE PRO hvordan vi jobber. LiVE PRO
gir enkle, håndgripelige og forståelige
prinsipper og grunnleggende forut
setninger for hvordan vi skal jobbe
fremover, slik at vi på best mulig måte
kommer kundene våre i møte, og
hjelper dem med å nå målene sine,
samtidig som vi når våre.
Mål om fornøyde kunder,
medarbeidere og eiere
I tillegg til mål om økt kundeverdi og
dermed enda mer fornøyde kunder, har
vi også satt oss klare mål for med
arbeidertilfredshet og lønnsom vekst. Vi
ser på dette som en likesidet trekant,
der alle sidene er like viktige og hver
side er avhengig av de andre. Kunde
tilfredshet, medarbeidertilfredshet og
lønnsomhet måles, kommuniseres og
følges opp i hele organisasjonen
gjennom strategiperioden.

Tiltaksområder for å nå målene
Hovedmålene som beskrevet over, er
operasjonalisert i seks tiltaksområder for
konsern, to for hvert av hovedtemaene:
fornøyde kunder, fornøyde medarbei
dere og fornøyde eiere. De seks
tiltaksområdene handler om:
Banebrytende

prosjekter
Vi søker aktivt etter og involverer oss
i oppdrag som krever banebrytende
nytenkning innenfor samarbeid,
digitalisering og bærekraft.
Strategiske

investeringsmidler
Vi ønsker å stimulere til strategisk
forretningsutvikling, innovasjon og
nyskaping.
Medarbeiderutvikling

Vi videreutvikler karriereveier og
kompetanseoverføring.
Fremtidsrettet

ledelse
Vi investerer i dagens og neste
generasjons ledere.
Utvidet

nordisk fotavtrykk
Vi etablerer et solid nordisk fotavtrykk
gjennom lønnsom vekst.
Nye

forretningsmodeller
Vi arbeider innen fremtidsrettede
forretningsmodeller og kontrakts
former.
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Heads for tomorrow
Medarbeiderne utgjør fundamentet i Norconsult. Det er
den fremtids
rettede kompetansen og ferdighetene vi
samlet besitter, som materialiserer seg i alt vi leverer til
våre kunder. I Norconsult legger vi stor vekt på kontinuerlig
utvikling av ledere og medarbeidere.

14

Bilde 1: Testing av Hololens AR-briller.
Bilde 2: MAX-bygget i Trondheim (Tempevegen 22). Ill. Norconsult15

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

Strategi 2019–2021

|

Heads for tomorrow

|

Utvalgte prosjekter 2018

|

Våre markedsområder

|

Årsberetning 2018

|

Konsernregnskap

#headsforrecruitment

Med visjonen Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene, er vi avhengige av at vi
alltid klarer å tiltrekke og beholde de beste hodene innenfor prosjektering,
samfunnsplanlegging, tekniske fag og arkitektur. I 2018 begynte nesten 800 nye
medarbeidere å skape kundeverdi for Norconsult.

I Norconsult er vi opptatt av å
kombinere det å være faglig i front med
å forstå kundens situasjon og behov.
Dette krever at vi tiltrekker oss kompe
tente medarbeidere som er positive og
nysgjerrige. Vi søker særlig etter de som
er villige til tidlig å ta initiativ, selvstendig
ansvar og bidra til en god dialog med
kundene våre.
I rekrutteringsarbeidet retter vi en
betydelig innsats mot sosiale og
tradisjonelle medier for å tiltrekke oss
og kommunisere med både
nyutdannede og erfarne potensielle nye
medarbeidere. For å sikre synlighet og
kjennskap sørger vi for bred tilstede
værelse ved utdanningsinstitusjoner og
andre relevante arenaer der vi møter
målgruppene.
I Norge gjennomførte vi i 2018 mer enn
20 karrieredager, bedriftspresentasjoner
og fagdager på høyskoler og universi
teter over hele landet. På disse arrange
mentene presenterer vi de spennende
mulighetene Norconsult kan tilby.
Vi legger også vekt på å vise frem det
gode arbeidsmiljøet og den unike
kulturen vår.
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I Norconsult gir vi studentene
muligheten til å bidra til verdiskapingen.
Gjennom sommerjobber, praksisplasser
og studentoppgaver har vi i 2018 jobbet
med over 100 studenter fra ulike
høyskoler og universiteter i Norge.
Disse har fått lære mer om hvordan det
er å være rådgiver og arbeide hos oss.
Vi får idéen din til å fly
I 2018 gjennomførte vi i Norge
rekrutteringskampanjen «Vi får idéen din
til å fly», hvor vi utplasserte en papirfly
brettemaskin på studiestedene vi
besøkte. Gjennom maskinen, sosiale
medier og epost kunne studentene fly
sine egne idéer til Norconsult, og i løpet
av kampanjen landet mer enn 300 idéer
hos oss. Blant disse ble det trukket ut
noen tilfeldige vinnere fra hvert
studiested, som vant en flybillett hjem til
jul. I tillegg valgte en jury ut seks av de
beste idéene, hvor bidragsyterne fikk en
dag hos Norconsult for å lære mer om
innovasjon og nettverksbygging, i tillegg
til å bli bedre kjent med selskapet.

Ved utgangen av 2018, og i kjølvannet
av kampanjen, hadde over 100
nyutdannede fått fast ansettelse i
Norconsult – med oppstart høsten
2019.

Papirflybrettemaskinen har vært på turné i hele Norge. I løpet av rekrutterings
kampanjen «Vi får idéen din til å fly», landet mer enn 300 ideer hos oss.
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#headsforcareer
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I Norconsult legger vi til rette for å videreutvikle de ansattes kompetanse til det beste
for kundene, konsernet og den enkelte medarbeider. Hos oss kan medarbeidere
utvikle seg innen marked, oppdrag og fag samt i linjeorganisasjonen.

Vi er særlig opptatt av at yngre med
arbeidere skal få mulighet og nødvendig
støtte til å kunne påta seg spennende
utfordringer, og reelt ansvar i oppdrag
ene, så tidlig som mulig. I Norconsult
AS er det etablert et Yngres råd som
bidrar til en positiv utvikling for selskapet
med basis i de yngres ståsted. Yngres
råd rapporterer halvårlig til konsern
ledelsen og kommer med innspill om
hvordan selskapet er som arbeidsplass
for yngre medarbeidere, samt andre
aktuelle saker for å sikre utvikling av
selskapet. Yngres råd arrangerer også
flere sosiale arrangementer for yngre
medarbeidere i selskapet.
Ønsket karriere- og kompetanseutvikling
kartlegges for hver enkelt medarbeider i
en årlig utviklingssamtale med personal
ansvarlig leder. Utviklingssamtalen
er også en arena for tilbakemeldinger
fra personalansvarlig leder på
mål og prestasjon. Dette legger
grunnlag for videre læring, leveranser,
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forbedring og utvikling. I løpet av 2018
gjennomførte samtlige medarbeidere i
konsernet utviklingssamtale med sin
personalansvarlige leder.
Fremtidsrettet ledelse:
Oppdrag og prosjektering
Norconsults forretningsidé er å sikre
optimal kvalitet i kundenes plan- og
byggeprosjekter gjennom verdiøkende
rådgivningstjenester. Å sikre at vi skaper
kundeverdi i gjennomføringen av
oppdrag, uansett størrelse, er avgjørende
for Norconsults suksess og utvikling.
Vi prioriterer derfor kompetanseheving
og kursvirksomhet innenfor oppdrags
ledelse og oppdragsgjennomføring.
De aller fleste kursene i prosjekterings
ledelse, oppdragsledelse og oppdrags
gjennomføring utvikles og fasiliteres av
konsernets egne rollemodeller innenfor
det å skape kundeverdi og varige
relasjoner gjennom vellykket oppdrags
gjennomføring. På denne måten bidrar
opplæringen aktivt til intern kompetanse-

og erfaringsutveksling mellom
kursholdere og deltagere. Kurstilbudet
er systematisert i «Oppdragstrappen»
og skal sikre at medarbeidere praktiserer
en enhetlig metodikk for oppdrags
gjennomføring. Vi fokuserer på å forstå
kunden, bygge team, ta styring og
skape flyt i henhold til Norconsults
styringssystem NORMS, uavhengig av
fag og geografi. I all opplæring vekt
legges hensynet til ivaretakelse av
mennesker, miljø og materiell på linje
med teknologi, økonomi og fremdrift.
Alle nyansatte i Norconsult AS deltar på
selskapets introduksjonsprogram INTRO,
som gjennomføres ved hovedkontoret i
Sandvika. Kurset består av e-læringkurset
«Nøkkelen til Norconsult» i oppdrags
gjennomføring og BIM, og deretter et
klasseromsbasert kurs hvor deltakerne
møter ledelsen og får innføring i styrings
systemet. I løpet av 2018 gjennomførte
374 medarbeidere INTRO.

I Norconsult AS tilbys kurset BASIC til
oppdragsledere for mindre oppdrag
med ett eller få fag involvert. Dette
kurset fokuserer på grunnleggende krav
til oppdragsledere i NORMS. I 2018
gjennomførte 115 medarbeidere BASIC
som ble avholdt seks ganger på ulike
kontorsteder.
Kurset MULTI tilbys i Norconsult AS for
oppdrags- og prosjekteringsledere i
mellomstore og tverrfaglige oppdrag. I
kurset får deltakerne bredere innføring i
planlegging og styring av oppdrag i
NORMS. I 2018 gjennomførte 180
medarbeidere MULTI. Kurset ble avholdt
ni ganger på fire forskjellige kontor
steder.
For oppdrags- og prosjekteringsledere
som har ansvar for de største
tverrfaglige og mest komplekse
oppdragene, tilbys SENIOR. Dette er
et forum for nettverksbygging og
strategiutvikling kombinert med kurs for
å fremme kompetanseutvikling for og
erfaringsutveksling mellom oppdrags
lederne. I 2018 deltok 31 oppdrags
ledere på SENIOR.

I tillegg til de bedriftsinterne kursene
tilbys medarbeidere i Norconsult AS et
bedriftstilpasset prosjektlederkurs i faget
prosjektledelse, i samarbeid med NTNU.
Gjennomført kurs gir 7,5 studiepoeng,
og kurset ble fullført av 26 medarbei
dere i 2018.
For å øke kompetansen innenfor Virtual
Design and Construction (VDC) som
gjennomføringsmodell i tverrfaglige
prosjekter, arrangerte Norconsult i 2018
et årskurs i faget for ansatte og kunder.
Dette ble arrangert i samarbeid med AF
Gruppen. VDC er en gjennomførings
modell som forbedrer samspillet
mellom aktører i prosjekter ved å
fokusere på felles målsettinger for alle
aktører, og teknikker som sikrer
transparente, involverende prosesser.
VDC sikrer en mer effektiv prosjektering
der verdiskaping, åpenhet, optimalisert
bygging og kvalitet står sentralt. Kurset
ble ledet av professor Martin Fischer fra
CIFE-instituttet ved det amerikanske
Stanforduniversitetet. Norconsult har nå
18 sertifiserte rådgivere innenfor VDC,
og har utviklet et eget kurs basert på
pensum og kompetanse internt fra
årskurset. I løpet av 2018 fullførte 47
medarbeidere Norconsults interne
VDC-kurs.

I Norconsult kan medarbeidere
utvikle seg karrieremessig innenfor
marked, oppdrag/prosjektering og
fag samt i linjeorganisasjonen.

Norconsult Academy er Norconsults
kurs- og opplæringsprogram. Det tilbys
alle ansatte og består av både interne
og eksterne kurs, samlinger og andre
utviklingstiltak. I tillegg til disse kursene
inneholder Norconsult Academy en
meny av kurs som understøtter
oppdragsgjennomføring, som kurs for å
ivareta spesielle roller i oppdrag, kurs i
lovverk og standarder samt kurs som
driver oss videre i vårt fokus på digital
isering i verdikjeden.
Fremtidsrettet ledelse: Fag
Den faglige karriereveien skal støtte
Norconsults oppdragsvirksomhet, og
den viktigste læringsarenaen er
gjennom arbeid i oppdrag. Tilrette
legging for medarbeideres faglige
utvikling gir Norconsult et konkurranse
fortrinn i at konsernet besitter spiss
kompetanse og er faglig i front. Dette er
avgjørende for å kunne løse de
vanskeligste oppgavene, og for å finne
bærekraftige løsninger som gir mest
verdi for kundene våre.
For å sikre faglig ledelse og utvikling er
det etablert interne faglige nettverk for
alle fag i Norconsult AS. Alle medar
beidere er medlem av de nettverk som
arbeider med fagene de leverer råd og
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#headsforsustainability

tjenester innenfor. Fagnettverkene skal
sikre kompetanseoverføring mellom
medlemmene, på tvers av organisasjon
og geografi. For tiden har vi 24 fag
nettverk, i tillegg til de fagene som
primært utøves innen en organisasjons
enhet. Hvert fagnettverk har en egen
koordinator som sammen med
fagansvarlig direktør er ansvarlig for
strategi for – og utvikling av – faget i
selskapet. Nettverkene organiserer
fagsamlinger gjennom Norconsult
Academy. På fagsamlingene får
medlemmene i fagnettverket mulighet
for faglig påfyll og erfaringsutveksling.
Hvert fagnettverk har etablert egne
fagportaler med diskusjonsforum på
Norconsults intranett. Her utveksles
faglig informasjon, eksempler, maler,
sjekklister og nyheter.
Medlemmene av et fagnettverk
kartlegges med hensyn til kompetanse,
slik at medarbeidere med relevant
kompetanse identifiseres på tvers av
selskapets organisasjon og geografi.
I fagnettverkene identifiseres kompe
tanseelementer og -nivåer, felles
opplæringsbehov og aktuelle, eksterne
kurstilbud. Identifikasjon av
kompetansekrav og kompetanse
elementer innen det enkelte faget gir
grunnlag for kontinuerlig faglig
forbedring, både på selskaps- og
medarbeidernivå.
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Fremtidsrettet ledelse: Organisasjon
Norconsult ønsker å sikre at medarbeidere som er aktive ambassadører
for konsernets kultur, og som har talent
og ambisjoner innenfor selskaps- og
personalledelse, skal få mulighet til å
realisere dette. I Norconsult gjennom
føres «Leadership Review», en årlig
kartlegging og vurdering av prestasjon
og potensiale for konsernets topp
ledere. Dette gjøres gjennom dialog i
ledergruppene og i forbindelse med
den årlige utviklingssamtalen. Prosessen
«Leadership Review» sikrer at vi har
nødvendig ledelsesberedskap og
mobilitet, og er bevisst på talentutvikling
for interne karriereveier.
Å være leder i Norconsult innebærer å
ha ansvar for medarbeidere, økonomisk
resultat og forretningsmessig, strategisk
utvikling av virksomheten. Våre ledere er
avgjørende for gjennomføring av
kompetanseutvikling for den enkelte
medarbeider samt implementering av
Norconsult Academy.
Alle ledere med personalansvar tilbys
kurs i praktisk ledelse og de deltar i
Lederforum for faglig påfyll, nettverks
bygging og erfaringsutveksling.
Vi som løser de vanskeligste
oppgavene
Norconsults kultur er avgjørende for
god kvalitet i leveranser, godt arbeids
miljø og et solid omdømme. LiVE er
grunnmuren i konsernets kultur, og
består av ti prinsipper for ledelse, verdier

og etikk. Disse beskriver hvordan vi
samarbeider med kollegaer og kunder,
hvordan vi forholder oss til samfunnet,
og hvordan vi lykkes.
Vi måler trivsel og etterlevelse av LiVE
og kartlegger medarbeidernes
oppfatning av Norconsult på ulike
områder i den årlige medarbeider
undersøkelsen LiVEing. Resultatene fra
undersøkelsen danner grunnlag for
videre utvikling av virksomheten og
kontinuerlig forbedring av arbeids
miljøet.
I fem år på rad har Norconsult
målt trivsel, engasjement og ledelse i
egne indekser i konsernets selskaper i
Norden. I 2018 besvarte 82 prosent av
konsernets medarbeidere i Norden
undersøkelsen. Alle indeksene som
måles i undersøkelsen, viser at
Norconsult jevnt over skårer høyt på
arbeidsmiljø.
Sykefraværet i Norconsult AS er om lag
tre prosentpoeng lavere enn gjennom
snittlig sykefravær i det norske arbeids
livet. I 2018 var samlet sykefravær i
Norconsult AS 3,4 prosent. Det arbeides
målrettet for å redusere sykefraværet.
I 2018 fikk alle ansatte i Norconsult AS
tilbud om influensavaksine.
I Norconsult AS jobbes det systematisk
med å identifisere farer og redusere
risikomomenter i arbeidssituasjonen.
Alle medarbeidere i selskapet har ansvar
for å forsikre seg om at risiko i

forbindelse med oppdrag og arbeids
oppgaver blir identifisert, evaluert og
dokumentert.
Et mål vi har er at ingen skal bli skadet
eller syke i forbindelse med arbeid for
Norconsult. Vi deler bransjens motto
om at «alle skal komme trygt hjem».
Ivaretakelse av menneskers sikkerhet
og helse er en integrert del av
selskapets ledelsesfilosofi og rutiner.
Det arbeides med ulike tiltak for å
styrke sikkerhetskulturen i selskapet,
som holdningsskapende arbeid og økt
bevisstgjøring rundt sikkerhet ved
befaring på og utenfor bygge- og
anleggsplass.
I Norconsult skal alle ha like muligheter
og rettigheter uavhengig av kjønn og
andre personlige forhold. Vi jobber
målrettet med å øke både mangfoldet
og kvinneandelen i selskapet, og
utviklingen har vært positiv.
42 prosent av de nyutdannede
medarbeiderne vi rekrutterte i
Norconsult AS i 2018, var kvinner.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom
nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Norconsults rådgivning, ideelle
samarbeid og drift av egen virksomhet preges gjennomgående av vårt ståsted; at
vektlegging av bærekraft gjennom sosiale og miljømessige hensyn gir økt
kundeverdi.

Norconsult jobber aktivt med å sikre at
vi ikke bryter internasjonalt anerkjente
prinsipper og retningslinjer knyttet til
menneske- og arbeidstakerrettigheter
samt korrupsjon.

I land med høy korrupsjonsrisiko
gjennomfører Norconsult systematisk
forhåndsvurderinger av avtalepartnere
med hensyn til integritet og etikk
(Integrity Due Diligence).

Norconsult har en varslingskanal
der alle kan varsle kritikkverdige
forhold og eventuelle brudd på de
etiske retningslinjene.

I vår virksomhet i Norden gjennomføres
leverandøroppfølging knyttet til etikk
ved at vesentlige leverandører og
forretningspartnere signerer konsernets
prinsipper for – og erklæring om –
etiske standarder for forretnings
partnere.

Alle medarbeidere gjennomfører
årlig e-læringskurs i etikk. I kurset
må medarbeiderne ta stilling til etiske
dilemmaer som er relevante for
Norconsults virksomhet. Alle
ansatte i konsernet signerer årlig en
erklæring om at de har lest, forstått
og vil etterleve konsernets etiske
retningslinjer.

De siste årene har den totale kvinne
andelen økt til nesten 33 prosent i
Norconsultkonsernet, og i Norconsult
AB utgjør kvinneandelen om lag 40
prosent.
I årene som kommer, skal vi fortsette
arbeidet med å øke mangfoldet og
kvinneandelen i Norconsult, både på
operative enheter og ved rekruttering
av nye ledere.
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#headsforresponsibility
Norconsult har inngått samarbeid med
langrennslaget Team Norconsult, som
satser på unge seniorutøvere.

Norconsult har et stort engasjement utover sine rådgivningstjenester, og viser
samfunnsansvar blant annet gjennom samarbeidsavtaler, innsamlingsaksjoner og
bærekraftige initiativer.
I 2018 fornyet Norconsult samarbeidsavtalen
med organisasjonen MOT i tre nye år.

Med bakgrunn i vår strategi for sosialt
ansvar støtter vi tiltak og samarbeider
med organisasjoner innenfor de tre
stolpene; barn og ungdom, kompe
tanse og lokal støttespiller.
Ingeniører uten grenser (IUG)
Norconsult AS har i mange år
samarbeidet med organisasjonen
Ingeniører uten grenser (IUG), en
interesseorganisasjon som formidler
ingeniørkompetanse til norske bistands
organisasjoner. Avtalen gir medarbeidere
i Norconsult blant annet mulighet til å
reise på utenlandsoppdrag for å bidra
med kompetanse i utsatte land og
områder. Norconsult AB har inngått en
egen avtale med Ingenjörer utan
gränser, og våre arkitekter i Nordic –
Office of Architecture samarbeider med
Arkitekter uten grenser (AUG), som er en
tilsvarende organisasjon for arkitekter.
I 2018 reiste to medarbeidere fra
Norconsult AS ut på oppdrag med IUG.
En medarbeider reiste til Miravalle i
Colombia, for å bistå i planleggingen av
kraftforsyningen til en nyetablert leir
som jobber for å reintegrere og etablere
gode levevilkår for tidligere gerilja
soldater etter generasjoner med krig.
I Zimbabwe bistod en av våre
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 edarbeidere den norske organisa
m
sjonen Midlands Childrens Hope Project
med tilførsel av varmtvann og
elektrisitet til et nytt barnehjem i byen
Gweru. To medarbeidere innenfor VA
(vann- og avløpsteknikk) i Sverige reiste
sammen med tre studenter fra
Chalmers til Tanzania for å jobbe med
vannforsyning på en skole i Mavuno.
MOT
I 2018 signerte Norconsult AS en ny
avtale med organisasjonen MOT og
fortsetter samarbeidet i tre nye år. MOT
jobber for å skape robust ungdom i et
samfunn som inkluderer alle. MOTs
coacher er fast innslag på våre
INTRO-kurs for nyansatte.
NRG
Norconsult AS har inngått samarbeid
med Norges første realfagsgymnas,
NRG. Ungdoms- og videregående
skolen er lokalisert i Sandvika, og er
landets eneste godkjente videregående
profilskole med dybdelæring innen
matematikk, naturfag og teknologi.
Norconsult og NRG har inngått et
offisielt og langsiktig samarbeid med et
felles mål om å bidra til økt engasje
ment for realfag. Avtalen innebærer
blant annet prosjektarbeid veiledet av

medarbeidere i Norconsult, mentor
ordning og økonomisk støtte til å bygge
et moderne laboratorium på skolen.
Team Norconsult
I 2018 inngikk Norconsult AS et treårig
samarbeid med langrennslaget Team
Norconsult. Laget satser på unge
seniorutøvere, og er tidenes første
seniorteam innen langrenn i Asker og
Bærum. Motivasjonen til deltagerne er
å kunne kombinere idrettssatsing med
utdannelse lokalt, slik at de får
mulighet til å beholde talenter i
nærmiljøet. Norconsult og laget ønsker
med samarbeidet å bidra til å skape
enda mer idrettsglede for unge i den
lokale breddeidretten, ved å beholde
gode rollemodeller i lokalmiljøet.

To medarbeidere fra Norconsult AB reiste
til Tanzania for jobbe med vannforsyning på
en skole i Mavuno. Foto: Ole Hallberg

Sarkomer
Norconsult AS har fortsatt sitt sam
arbeid med pasient- og likemanns
organisasjonen Sarkomer i 2018.
Vi engasjerte to medarbeidere som
mentorer for personer rammet av
kreftformen sarkom. Disse bidrar med
veiledning og støtte underveis eller i
etterkant av behandling.

I Zimbabwe bisto en medarbeider med
tilførsel av varmtvann til et nytt barnehjem.
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Årets julegave
Julegaven 2018 ble gitt til ti formål stemt frem av
våre medarbeidere i Norge. Totalbeløpet på
500 000 kroner ble fordelt på disse organisa
sjonene: Kreftforeningen, Barnekreftforeningen,
Foreningen for hjertesyke barn, Sykehusklovnene,
WWF, Leger uten grenser, SOS Barnebyer,
landsbyen Cababuyan på Filippinene, Ingeniører
uten grenser og Røde Kors.
Cababuyan
Vi har engasjert oss litt ekstra i en landsby på
Filippinene, Cababuyan, som ble rammet av et
katastrofalt leirras høsten 2018. Her har vi bidratt
til at de etterlatte etter katastrofen får den hjelpen
de trenger for å bygge opp landsbyen igjen, ved
blant annet å kjøpe håndlagde såper til våre
medarbeidere. Produksjon og salg av såpene
bidrar til sårt tiltrengte inntekter for de etterlatte.
Norconsult på Filippinene har, i samarbeid med
NRKs Nils og Ronny, tidligere vært med å bygge
et bibliotek i den samme landsbyen.
Plogging
I tillegg til Norconsults sentrale samarbeidsavtaler
har vi i løpet av 2018 støttet en rekke lokale
initiativer som idrettslag og arrangementer,
sommerskoler og «plogging» – en kombinasjon
av jogging og søppelplukking – ved flere av våre
kontorer i Norge.
Skandinavia
Norconsults datterselskaper i Skandinavia viser
samfunnsansvar gjennom flere tiltak og initiativer.
Arkitektene i Nordic – Office of Architecture er
med i FNs bærekraftsinitiativ Global Compact og
leverte sin første bærekraftsrapport i 2018. De har
også initiert prosjektet «Foten innenfor», hvor de
inviterte unge, nyoppstartede arkitektkontorer til
å være med på noen av sine prosjekter. Dette for
at de skal kunne opparbeide seg gode referanser
og være konkurransedyktige i fremtidige
arkitektkonkurranser.
Norconsult A/S støtter hvert år Danmarksind
samlingen. Her går tolv av Danmarks humanitære
organisasjoner sammen for å nå FNs bærekrafts
mål, ved å hjelpe noen av verdens fattigste land
innenfor utvalgte tema og prosjekter. I 2018
samlet de inn over 78 millioner danske kroner.
Norconsult AB støtter flere initiativer i Gøteborg
området, blant annet Göteborgsgirots cykelskola,
Faktum og Giving People.
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#headsforenvironment

Norconsult er bevisst på at virksomheten påvirker det ytre miljøet, først og fremst
gjennom rådene vi gir til våre kunder. Bærekraft er et hovedtema i vår strategi
fremover. I 2018 ble det utnevnt en egen bærekraftsdirektør som vil bidra til å
forsterke vårt fokus på bærekraftige løsninger i våre oppdrag.

I Norconsult har vi som klar ambisjon
å være en pådriver for kreative, bære
kraftige løsninger. For å bidra til
bærekraftige løsninger har vi særlig
fokus på at kundene får gode råd om
hvordan de kan redusere sitt prosjekts
fotavtrykk og forbruk av energi, ved
prosjektering, bygging, vedlikehold, drift
og gjenbruk/rivning ut fra et kost-/nytteperspektiv.
Vår største påvirkning og effekt på
miljøet har vi gjennom de råd vi gir våre
kunder i deres prosjekter, og vi har en
ambisjon om å presentere gode og
bærekraftige løsninger for kundene
våre. Vi jobber aktivt med å finne
innovative og bærekraftige løsninger
som vil gi reduserte CO2-utslipp, lavere
energibruk, mer skånsomme inngrep i
natur og miljø, mer miljøvennlige
materialvalg og bedre trafikksikkerhet. Vi
arbeider systematisk for å vurdere risiko
og muligheter i løsningene som
planlegges og prosjekteres, for å unngå
skader for dem som skal bygge og drive
løsningene.

Vi jobber med å redusere konsernets
miljøavtrykk via ulike forbedrings
prosjekter, i tråd med konsernets etiske
retningslinjer og miljøforpliktelser. Krav
til å ivareta hensyn til ytre miljø er imple
mentert i konsernets styringssystem
NORMS. I Norconsult AS er dette en del
av selskapets rutiner for oppdrags
gjennomføring, på linje med krav til
teknisk og faglig kvalitet, tid, økonomi
og menneskers sikkerhet og helse.
Norconsult deltar aktivt i Nettverk for
Grønn Anleggssektor, et initiativ som
skal fremme innovasjon for en grønn
og fossilfri fremtid og sikre sektorens
konkurransekraft. Nettverket er en
uformell møtearena for byggherrer,
rådgivere, entreprenører, leverandører
og andre aktører.
Vår virksomhet er primært kontor
relatert, og driften forårsaker dermed
ikke utslipp til vann eller luft. Norconsult
AS er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift
etter hovedkontormodellen, og alle de
store kontorstedene i Norge er med i
ordningen. Dette gir oss en sterk lokal
forankring av og motivasjon for arbeidet
med å redusere vårt miljøavtrykk, både i
egen virksomhet og i våre oppdrag.

Det arbeides systematisk med reduksjon
av energibruk og avfall fra virksom
heten, miljøvennlige anskaffelser og
mest mulig miljøvennlig transport, både
til og fra arbeidsstedet og på tjeneste
reiser. Det utarbeides årlig en klima- og
miljørapport gjennom Miljøfyrtårn
ordningen.
Norconsult AS har et stort fagmiljø
med spesialister innen sikkerhet og
sikring, risikostyring, helse, arbeidsmiljø
og ytre miljø samt livsløpsanalyser. Vår
kompetanse dekker et bredt spekter av
klimarelaterte problemstillinger som
grunnkunnskap om hvordan klimaet
endrer seg, klimatiltak for å redusere
utslipp av klimagasser og tiltak for
klimatilpasning for å «tåle» klima
endringer. Vi har også kvalifiserte
rådgivere i sertifiseringsordninger som
Miljøfyrtårnsordningen, ISO 14001
Ledelsessystemer for miljø og BREEAM.

Raskiftet vindpark, der Norconsult har bistått utbygger OX2 på elektrosiden med analyser, prosjektering, kontrahering og oppfølging av anlegget under
byggetiden. Foto: Joachim Lagerkrantz, OX2
24
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Den lille store forskjellen
For å sikre riktige og gode leveranser må vi forstå kundene, bygge gode
relasjoner og evne å levere det som skaper merverdi – den lille store
forskjellen. Denne kundeverdien skal vi skape gjennom å innarbeide
samarbeid, digitalisering og bærekraft som en naturlig del av våre

leveranser og måte å jobbe på. Det er dette som skal kjennetegne våre
leveranser når vi går inn i en ny strategiperiode.
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Bilde 1: Skansemyren barnehage, Bergen. Foto: Paal Hoff
Bilde 2: Hogsnes Sykehjem, Tønsberg. Ill.: Norconsult27
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Utvalgte prosjekter 2018
Ill.: Norconsult

Vi gjennomfører 20 000 små og store oppdrag hvert eneste år.
Våre 
medarbeidere løser de mest komplekse, men også mange
mindre oppdrag. Noen av prosjektene vi har jobbet med i 2018, er
demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum, Nordens største flyplass

hotell på Kastrup utenfor København og Nedre Otta kraftverk – N
 orges
største pågående vannkraftutbygging. Her kommer en utdypende
beskrivelse av åtte prosjekter vi har jobbet med i 2018.
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Ny E39 Kristiansand vest – Mandal øst:

Prosjekterer E39-strekning
mellom Kristiansand og Mandal
Det er Norconsult som prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier. I prosjektet
stiller byggherren krav som gjør at både Norconsult og entreprenør må strekke seg. Med
et gjensidig mål om å effektivisere bygge- og anleggsnæringen jobbes det med å videre
utvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet.

Hva:
Totalentreprise for
Nye Veier AS, AF Gruppen
er totalentreprenør

Ved ferdigstillelse vil E39-strekningen
Kristiansand vest – Mandal øst bestå av en
firefelts motorvei med fartsgrense 110
km/t. Strekningen omfatter tre store
kryssområder og syv broer, hvorav en 520
meter lang bro over Trysfjorden med en
seilingshøyde på 60 meter. Også fem
tunneler skal bygges på strekningen. Dette
inkluderer Søgnetunnelen, som ved
ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste
tunnel på over fire kilometer.

Oppdraget gjennomføres etter VDC –
metodikk, der LEAN-prinsippet er førende:
Mer flyt og mindre sløsing, det skal
prosjekteres på rett plass til rett tid.

Sted:
Vest-Agder, Norge

Prosjektet gjennomføres med utstrakt bruk
av digital teknologi, og det er viktig å
påpeke at BIM i denne sammenhengen
innebærer mer enn bare bruk av teknologi.
Derfor vil også tverrfaglige samarbeids
former, metodikk og holdninger stå i fokus.
Hvert fag har sin egen modellansvarlig i
oppdraget.

Det er AF Gruppen som er total
entreprenør, og med på laget er også
entreprenøren Kruse Smith. Norconsult har
etter hvert opparbeidet seg betydelig
erfaring med totalentrepriseprosjekter.
Dette er et stort og viktig samferdsels
oppdrag for selskapet, hvor vi samarbeider
med solide aktører for å bygge trygge og
gode veier på Sørlandet.

Detaljert BIM-modell
Prosjektplanene legges inn i en detaljert
BIM-modell som også omfatter fremdrift,
kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre
miljø. Prosjektet skal etter planen ferdig
stilles høsten 2022.

Kunde:
Nye Veier AS
Oppdragsperiode:
2018–2022
Norconsults leveranse:
Komplett leveranse som er
nødvendig for at AF Gruppen
kan bygge og dokumentere
Norconsults fag omfatter:
Vei, landskap, skilt, konstruk
sjon, geoteknikk, ingeniør
geologi, va/overvann, elektro,
belysning og SRO, tunnel,
reguleringsplanlegging,
ytre miljø, akustikk, SHA.
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Nedre Otta kraftverk:

Økt livskvalitet for personer
med demens

Norconsult prosjekterer nok
et heldigitalt vannkraftverk

Når Norconsult og Nordic bidrar i byggingen av demenslandsbyen Carpe Diem, prosjek
teres den etter nyeste BIM-standard. Bo- og behandlingssenteret for personer med demens
er inspirert av De Hogeweyk demenslandsby i Nederland.

Hva:
Bofelleskap for personer
med demens
Sted: Bærum, Norge

Boligene, bo- og behandlingssenteret og
felleshuset er utformet som en enhetlig
landsby med en naturlig avgrensning og
dialog med omgivelsene. Felleshus og
administrasjon danner et torg med
bymessig uttrykk. Hele komplekset er
utformet med tanke på å skape en hjemlig
atmosfære som i et typisk småhusmiljø,
med hager og uteplasser. Landsbyen er
oppdelt i mindre enheter og variasjoner 
i takformer, og antall etasjer gjør at den
fremstår som en hyggelig landsby.
Et sted for økt livskvalitet, aktivitet og
mestring
Anlegget får et bruttoareal på cirka 18 000
kvadratmeter, med gode uteområder for
brukergruppen. Målet er å etablere et sted
hvor beboerne får best mulig livskvalitet.
Tilrettelagte bygninger og uterom vil vi gi
beboerne mulighet for økt aktivitet og
mestring, her skal beboerne få vandre fritt
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Foto; Eidsiva Vannkraft AS

Arkitekt/Ill.: Nordic — Office of Architecture / Bærum kommune og HENT

Carpe Diem demenslandsby:

i hele anlegget. Det legges opp til to ulike
«omsorgsnivåer»; 136 boenheter i bo
fellesskap og 22 forsterkede demensplasser.
Beboerne i bofellesskapet skal leve et
vanlig liv med en hjemlighet de er vant til
fra tidligere, med torg, butikk, spisested og
gode arealer for sosiale og kulturelle
møteplasser.
Passivhus-standard
Det brukes naturlige og holdbare fasade
materialer som tegl og tre. I tillegg har
bygningen passivhus-standard og utstyres
med solceller på taket. Brukere, pårørende,
medarbeidere og andre interessenter ble
tidlig invitert til samtaler om hvordan et
godt liv i landsbyen skal være, og hvordan
det kan bli mest mulig likt hverdagen de er
vant til. Å finne frem til gode og smarte
løsninger skal skje i tett samarbeid med
beboere, pårørende, ansatte og
samarbeidspartnere.

Kunde: Bærum kommune
Oppdragsperiode: 2017–2020
Norconsult og Nordic sine
leveranser:
Forprosjektering, detalj
prosjektering, oppfølging
Norconsults og Nordic sine
fag omfatter:
Arkitektur, bygg og eiendom

Nedre Otta kraftverk er Norges største pågående vannkraftutbygging. Kraftverket settes i
drift i 2020 og vil med sine to kaplanturbiner ha en samlet slukeevne på 180 kubikkmeter
vann per sekund. Det tegningsløse prosjektet krever stor grad av samhandling og har så
langt vært svært vellykket.
Nedre Otta kraftverk er et fullskala
BIM-prosjekt hvor bygg- og anleggs
arbeidene gjennomføres uten bruk av
tegninger. Detaljprosjekteringen skjer
parallelt med anleggsarbeidene, med en
modellutsendelse annenhver uke. Ved å
løsrive seg fra tegninger har Norconsult
etablert en arbeidsform som har skapt stor
kundeverdi i prosjektgjennomføringen.

modell. Dette gir mulighet for øyeblikkelig
forståelse av samvirke mellom fagene. Så
langt i prosjektet har det ennå ikke vært
gjort en eneste feil ved utarbeidelse av
arbeidsgrunnlaget. Dette skyldes i stor grad
god bruk av modell i prosjekteringen og
samhandlingen, og har bidratt til et svært
godt samarbeidsklima mellom aktørene i
prosjektet.

Krever tverrfaglig samarbeid og
samhandling
Vannkraftprosjekter krever stor grad av
tverrfaglig samhandling. Man kan velge
å fremstille denne tverrfagligheten med
tusenvis av tegninger. Norconsult har
imidlertid valgt å samle alt i en felles
modell, slik at alle i prosjektet har en felles
forståelse for hva som bygges. I tillegg til
prosjektering av en rekke fag er N
 orconsult
ansvarlig for tverrfaglig koordinering, som
foregår ved hjelp av en samhandlings

Ren, fornybar energi til 15 000 husstander
Nedre Otta kraftverk vil bidra til oppfylling
av Norges forpliktelser i henhold til
fornybardirektivet. Vannkraftverket vil få
tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som
er innenfor det definerte underskudds
området i Midt-Norge. Kraftverket vil
produsere nok strøm til over 15 000
husstander.

Hva:
Norconsults andre
tegningsløse vannkraftverk
Sted: Oppland, Norge
Kunde:
Eidsiva Vannkraft AS
Oppdragsperiode: 2015–2020
Norconsults leveranse:
Konseptvalg, dokumentasjon
til myndighetene, utarbeidelse
av konkurransegrunnlag,
detaljprosjektering
Norconsults fag omfatter:
Analyser og spesielle
konstruksjoner, betong
teknologi, BIM, dammer
og vassdragsteknikk,
elektroteknikk, fisk- og fersk
vannsøkologi, geoteknikk,
hydrologi og vassdrags
hydraulikk, industriell VVS og
klimateknikk, ingeniørgeologi
og bergteknikk, konstruk
sjonsteknikk, risikoanalyser og
ROS-analyser, miljø, brann- og
eksplosjonssikkerhet, tunneler
og fjellanlegg, vannkraft
planlegging og vannveis
dynamikk.
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Ill.: Visco - Yara International ASA

Yara Birkeland:

Heldigitalt terminalanlegg til verdens
første autonome containerskip
Det autonome, elektriske containerskipet Yara Birkeland skal frakte mineralgjødsel fra
Herøyatil utskipshavnene Brevik og Larvik. Norconsult står bak den heldigitale prosjek
teringen av 200 meter kai og containerterminal som må bygges for å håndtere skipet.
Det er ikke bare selve containerskipet som
er autonomt og førerløst. Autonom blir
også prosessen med frakt av containere
mellom lasteplasser på fabrikkområdet og
den nye terminalen. Alle operasjoner
forhåndsprogrammeres, derfor må
containerne stables på kaien med svært
høy grad av presisjon. Fordi containere skal
stables fire i høyden, vil kai- og container
området på Herøya utsettes for ekstrem
belasting, betydelig tyngre enn normalt.
Avansert BIM-modell
All prosjektering skjer i en avansert
BIM-modell, og kommunikasjon til
byggeplass og byggherre foregår i BIM.
Fordi også alt arbeidsunderlag til
entreprenør kommuniseres i modellen, er
prosjektet tegningsfritt. Tekniske
beskrivelser er koblet til modellen, og
mengder hentes direkte ut fra BIM-
modellen.
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Dermed kan entreprenøren se hvilke
områder på konstruksjonen mengden
omhandler. Dette gjør det langt lettere å
forstå hvilke konstruksjonsdeler som skal
prises, og det bidrar til å unngå feil.
Erstatter 40 000 lastebilturer årlig
I drift vil det utslippsfrie containerskipet
erstatte hele 40 000 lastebilturer hvert år.
Dette bidrar til å redusere både klima
gassutslipp og trafikkbelastningen på de
lokale veiene. I planleggingen av container
terminalen har Norconsult bidratt til å belyse
og optimalisere samhandlingen mellom de
autonome og de tradisjonelle operasjonene
på terminalen. For å redusere klimagass
utslipp har selskapet jobbet for å opti
malisere materialbruken i prosjektet. Blant
annet er det benyttet betong med redusert
sementmengde og så slanke betong
konstruksjoner som mulig, samtidig som
bestandighet og bæreevne er ivaretatt.

Hva:
Prosjektering av kaianlegg
til verdens første autonome
containerskip
Sted:
Telemark, Norge
Kunde:
Yara Norge
Oppdragsperiode:
2017–2020
Norconsults leveranse:
Forprosjekt, detaljprosjektering,
prosjektledelse og oppfølging i
byggefasen
Norconsults fag omfatter:
Ansvarlig søker, BIM, bygge
teknikk, elektroteknikk,
forurenset grunn, geoteknikk,
havneteknikk, konstruksjons
teknikk, miljørådgivning,
prosjektadministrasjon, vann
og avløp, vei og gate

Norconsult har bistått med rehabilitering av 48 rensebasseng på VEAS-anlegget, som er Norges største renseanlegg
og en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. Foto: Johnny Syversen
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Foto: Visco - David Gubler, bahnbilder.ch

Malmbanan:

Oversiktsplan Gøteborg by:

Utfører geotekniske undersøkelser på
verdens eldste malmjernbane

Norconsult bistår med å utvikle overordnet
plan for Gøteborg

Malmbanen går mellom Luleå i Sverige til Narvik i Norge og er verdens eldste jernbane i
sitt slag. Økende krav til transport har ført til kapasitetsutfordringer, og Norconsult vant
oppdraget med å utføre geotekniske undersøkelser på deler av strekningen.

Hva:
Norconsult utfører geotekniske
undersøkelser på verdens
eldste malmjernbane

Som en av Sveriges viktigste jernbaner for
transport av gods, malm og mennesker, er
strekningen mellom Luleå og Narvik høyt
belastet. Hver dag passerer cirka 30 tog
med malmlast i begge retninger, og
kravene til lengre og tyngre tog øker stadig.

Sted:
Luleå, Sverige – Narvik, Norge

Skal løse kapasitetsproblemer
Kravene til lengre og tyngre tog har ført til
at det svenske Trafikverket har startet et
prosjekt med flere etapper for å løse
kapasitetsutfordringene. Enkeltspor skal bli
til dobbeltspor, og deler av strekningens
møteplasser skal rustes opp for å forenkle
møter mellom togene.
Sammen med Saitec er det dannet et
konsortium som skal løse utfordringene på
to av etappene; Rautas–Bergsfors og
Kopparåsen–Vassijaure. Norconsult skal
utføre geotekniske undersøkelser og
feltarbeid for dobbeltspor mellom Kiruna
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og grensen til Norge. Norconsult har også
ansvaret for å lage beskrivelser av miljø og
miljøkonsekvenser ved arbeidet samt
oppmålingsarbeid.
På den tredje etappen (Peuravaara–Rautas)
er Norconsult konsulenter for
Saitec, med ansvar for geoteknikk og
utforming av strekningen. I de tre etappene
skal det til sammen utvikles fem jernbane
planer.
Malmbanan er den eneste jernbanen i
Sverige som tillater 30 tonns
aksellast, hvilket innebærer tog som veier
8 600 tonn og er 750 meter lange – med
totalt 68 vogner.

Kunde:
Trafikverket i Sverige
Oppdragsperiode:
2016–pågående
Norconsults leveranse:
Geotekniske undersøkelser,
feltarbeid og utredning av
miljøkonsekvenser
Norconsults fag omfatter:
Geoteknikk, spor- og jernbane
teknikk, landskap, vann- og
grunnundersøkelser

Norconsult AB har bistått Gøteborg kommune med å utvikle en overordnet plan for byen.
Planen viser en skisse for hvordan byen skal utnytte areal til lands og til vanns til det beste
for innbyggerne, og for å fortsette å være regionens motor. Arbeidet gjennomføres i nært
samarbeid med kommunens egen prosjektgruppe.
Ifølge svensk plan- og bygningslov skal alle
kommuner ha en oppdatert oversiktsplan,
og til dette trengte kommunen støtte.
Norconsult vant oppdraget og inngår nå i
kommunens prosjektgruppe. Arbeidet
består i hovedsak av prosessledelse samt
rådgivning knyttet til lovkrav og miljø
konsekvensutredning. Norconsult har også
bistått med separate delutredninger,
produksjon av tekst, layout og illustrasjoner
for rapporten.
Påvirker arbeidet med bærekraft
Gøteborg forventes å vokse med 250 000
nye innbyggere frem til 2050.
Konkurransen om arealene øker, og det er
en utfordring å sikre at byen utvikles i takt
med veksten. Oversiktsplanen påvirker
forutsetningene for en bærekraftig utvikling
av byen – herunder befolkningsvekst,
klimautvikling og hvordan ulike
befolkningsgrupper skal integreres i byen.

Gøteborg står overfor flere utfordringer,
blant annet fordi byen er delt med store
forskjeller i livs- og helsevilkår. Kollektiv
trafikk, lokalisering av offentlige institu
sjoner og ny bebyggelsesstruktur kan bidra
til å redusere forskjellene.
Foruten å vise hvor innbyggerne skal bo og
leve, viser planen hvordan byen skal
utvikles, slik at flere innbyggere får
mulighet til et godt liv med gangavstand til
kollektivtrafikk og service. Byutviklingen må
skje på en måte som gjør at naturressurser
forvaltes på en bærekraftig måte, og at
klimapåvirkningen havner på et akseptabelt
nivå.

Hva:
Utvikling av oversiktsplan for
Gøteborg by
Sted:
Gøteborg, Sverige
Kunde:
Göteborgs kommun
Oppdragsperiode:
2017–2019
Norconsults leveranse:
Prosesstøtte, redaktør
arbeid til rapportutarbeidelse,
illustrasjoner til strategi
kart, grøntstruktur osv. samt
delutredninger.
Norconsults fag omfatter:
Plan, miljø og trafikk/
samferdsel
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Ill.: Krook & Tjäder

Comfort Hotel, Copenhagen Airport:

420 kV overføringslinje Alaska–Sherwood, Zimbabwe:

Prosjekterer Nordens
største flyplasshotell

Studier og spesifikasjoner for
160 km kraftlinje i Afrika

Med oppføringen av et hotell på 39 000 kvadratmeter får Kastrup Lufthavn Nordens største
flyplasshotell. Hotellet omfatter 619 rom, konferansesenter, skybar samt restauranter.

Hotellrommene er fordelt på tre fløyer
plassert svevende oppå det 3 000 kvadrat
meter store konferansesenteret.

Ambisjonen er å tiltrekke seg flere interna
sjonale kongresser og møter ved å tilby
møteomgivelser uten begrensninger.

Fløyene har ulik høyde mellom elleve og
tolv etasjer og er definert utfra flyenes
nedre innflygingsgrense til flyplassen.

Norconsult bruker 3D-modellering (Revit) i
prosjektet, noe som bidrar til å sikre
tverrfaglig kontroll og at prosjektmateriellet
blir levert i kvalitet. Bygget oppfyller de
nyeste kravene til energi og miljø i henhold
til BR20. Det blir solceller på takflatene på
hotellet.

Tilfører flyplassområdet puls og energi
Hotellet tilfører området puls, energi og en
kvalitet som skal bidra til å lokke folk til
Kastrup Lufthavn – en lufthavn som
forventes å skulle håndtere 40 millioner
passasjerer på årsbasis. Nordic Choice
Hotels driver allerede Clarion Hotel
Copenhagen Airport, som er et første
klasses fullservicehotell. Når Comfort Hotel
Copenhagen Airport i 2020 blir nærmeste
nabo, vil de sammen tilby noe som passer
til alle målgrupper. De to hotellene blir en
ny hub for møter og kongresser.
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Norconsult har utført et konstruktivt,
komplisert prosjekt, hvor det blant annet i
den nordre delen oppføres en konferanse
sal med ti etasjers hotell på toppen. Dette
er utført med tre store stålgitterdragere, da
byggherren ønsket at konferansesalen skal
utføres uten søyler. Gitterdragerne er cirka
seks meter høye og spenner over 20
meter.

Hva:
Prosjektering av Nordens
største flyplasshotell
Sted:
Kastrup, Danmark
Kunde:
Strawberry Properties / Hent
Oppdragsperiode:
2017–pågående
Norconsults leveranse:
Prosjektering/ingeniør
rådgivning
Norconsults fag omfatter:
Anlegg og kloakk,
konstruksjoner og statikk,
VVS og ventilasjon, elektro
og svakstrøm

Overføringsnettet i Zimbabwe er sentralt i utveksling av kraft mellom landene i Southern
African Power Pool (SAPP), og en ny kraftlinje vil fjerne en flaskehals i systemet.
Norconsult er engasjert som rådgiver for å utarbeide teknisk-økonomisk underlag for å
innhente anbud og finansiering for prosjektet.
På midten av 1990-tallet bygget Zimbabwe
nye kraftlinjer til flere naboland. Samtidig
etablerte landene i regionen et nært
samarbeid for utveksling av kraft gjennom
SAPP. Systemet i Zimbabwe har siden vært
en viktig korridor for handel.
Skal fjerne flaskehalser i nettet
I regionen er det mye vannkraft i nord og
termisk produksjon i sør, og handel via den
regionale kraftbørsen SAPP åpner for
optimalisering av produksjonen. Perioder
med lave tilsig i nord medfører også behov
for betydelig støtte fra sør. Manglende
overføringskapasitet begrenser imidlertid
handelen, og linjen Alaska–Sherwood
inngår som del av flere tiltak for å fjerne
flaskehalser.

Sikrer stabil og ren forsyning til industrien
og hovedstaden
Zambia og Zimbabwe planlegger å bygge
et nytt 2400 MW vannkraftverk i Batoka på
Zambezi-elven. Prosjektet inkluderer to
400 km lange 420 kV linjer mot sentrale og
østlige deler av Zimbabwe. Linjen Alaska–
Sherwood vil bli en sentral del av dette
systemet og vil bidra til å sikre stabil
forsyning i sentrale områder av landet.
Også andre vannkraftprosjekt i regionen vil
dra nytte av økt overføringskapasitet på
systemet, og den planlagte kraftlinjen
bidrar dermed også til å redusere behovet
for utbygging av kullkraft.
Norconsult har lang erfaring fra Zimbabwe
og regionen, og har sammen med
partnere etablert modeller for systemet, for
å identifisere løsninger og estimere
framtidig handel. Linjetraseen er kartlagt
ved hjelp av lidar (optisk fjernmåling) fra fly.

Hva:
Studier og spesifikasjoner for
ny 160 km kraftlinje
Sted:
Zimbabwe, Afrika
Kunde:
Zimbabwe Electricity
Transmission and
Distribution Company
Oppdragsperiode:
2018–2019
Norconsults leveranse:
Mulighetsstudie, spesifika
sjoner, anbudsdokument og
anbudsevaluering
Norconsults fag omfatter:
Elektro, systemutredninger,
trasevurderinger, foreløpig
design for linjer og stasjoner
samt kontraktstøtte
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Norconsults tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging,
prosjektering og arkitektur - og vi organiserer våre tjenester i
elleve markedsområder; Samferdsel, Bygg og eiendom, E
 nergi,
Vann og avløp, Industri, Olje og gass, 
Miljø, Sikkerhet, Plan,
Arkitektur – og IT. Vi leverer tjenester innen planlegging og
rådgivning i alle f aser av oppdragene; fra idéfase og overordnede
planer til prosjektering og driftsstøtte.

Ill.: Ranheimsvegen 9 AS/HENT AS/ Voll Arkitekter/Vizwork

Våre markedsområder

Ranheimsvegen 9 i Trondheim er prosjektert etter passivhusstandarden og sertifiseres til BREEAM-NOR «Very Good». Norconsult har bistått med energi
beregninger, bygningsfysikk, dagslysberegninger og vurdering av solcelleanlegg.

Samferdsel

Bygg og eiendom

Norconsult har bred tverrfaglig kompetanse innen alle
fagområder knyttet til samferdsel, og lang erfaring med plan
legging og prosjektering av samferdselsanlegg nasjonalt og
internasjonalt. Dette gjør oss i stand til å arbeide med alt fra
mindre veioppgaver til de største og mest komplekse sam
ferdselsoppdragene innen motorveier, jernbaner, sporveier,
havner, flyplasser og tunneler. Vi ser at erfaringen og kom
petansen vår innen totalentrepriser er etterspurt i markedet.

Norconsults kompetanse og referanser dekker alle fag
områder nødvendig for utvikling, planlegging og prosjektering
av alt fra enkeltstående bygg til utvikling av nye områder og
bydeler. Vår rådgiverkompetanse dekker alle behov fra idé- og
skissefase til detaljprosjektering i byggefasen, samt videre i
drift- og vedlikeholdsfaser for både nybygg og rehabiliterings
oppdrag. Bygg og eiendom er representert med sterke
tverrfaglige miljøer ved de fleste av Norconsults kontorer, og
vi kan derfor betjene hele Skandinavia med vår lokale
kompetanse og kapasitet.

Våre medarbeidere har solid faglig bakgrunn og kan vise
til variert teoretisk og praktisk erfaring fra plan- og prosjek
teringsoppdrag, i tillegg til deltakelse på ulike typer anlegg.
Det gjør at vårt tverrfaglige samferdselsmiljø leverer gode
løsninger for samfunnets transportutfordringer.

28
38

Gjennom kontinuerlig utvikling tilpasser vi oss endringer og
behov i markedet og hos våre kunder. Vi har utviklet spesialist
miljøer som sikrer at vi er blant de ledende rådgivermiljøene
når det gjelder segmenter som næringsbygg, skole, sykehus,
omsorgsbygg, boliger og idrettsanlegg. Vi bestreber oss på å
være ledende i bruk og utvikling av prosjekteringsprosesser
og planleggingsmetodikk. Digitalisering, Lean-metodikk og
samhandling med samtidig prosjektering er viktige elementer
i dette arbeidet, og bruk av VDC og fulldigital BIM er sentrale
verktøy.
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Narvik Shipping Facilities består av oppredningsanlegg for høyverdig malmkonsentrat, logistikkjede for transport samt en ny eksportterminal på havnen
i Narvik. Norconsult har bistått med mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt og prosjektering av tømmesystem og utlastingsanlegg.

Energi

Vann og avløp

Industri

Olje og gass

I mer enn 80 år har Norconsult vært involvert i gjennom
føringen av fornybar energiutbygging og -forsyning over hele
verden. Vi har deltatt i prosjektering og oppfølging av en stor
andel norsk vannkraft-, vindkraft- og fjernvarmeproduksjon
med tilhørende overføringsanlegg. Vi har utviklet våre
spesialtjenester til det beste for samfunnet og våre kunder.
Fordi vår kompetanse er tverrfaglig, har vi både dybde- og
breddeinnsikt i hele energisystemet; fra produksjon, via
overføringsnettet og til forbruker.

Norconsults kompetanse sørger for sikker vannforsyning, gir
miljøtilpassede og effektive avløpsløsninger, tar høyde for
fremtidige klimaendringer og ivaretar krav til sikkerhet i våre
prosjekter. Vann er en avgjørende ressurs som skaper grunn
lag for liv og utfoldelse. Derfor må vannressursene utnyttes
på en bærekraftig måte og sikres for fremtidige generasjoner.
Norconsult har Norges største rådgivermiljø innen vann og
avløp. Vi har spesialisert oss på å levere rådgivningstjenester
innen hele fagområdet vann og avløp, fra kildevurderinger,
vannbehandling og avløpsrenseanlegg til ledningsanlegg av
høy kvalitet med lang levetid.

Norconsult er en viktig bidragsyter for å realisere store
investerings- og utbyggingsprosjekter for en rekke industri
selskaper, både i Norge og internasjonalt. De seneste tiårene
har bærekraft, i form av utslippsreduksjoner og bedre
ressurs- og energiutnyttelse, blitt et viktig bidrag i mange av
våre industrioppdrag. Med lang bransjeerfaring har vi opp
arbeidet oss inngående kunnskap om industriens prosesser,
behov, logistikk og ulike funksjonskrav.

Norconsult er en uavhengig, høykompetent leverandør av
tverrfaglige ingeniørtjenester innen olje- og gassmarkedet. Vi
bistår våre kunder med rådgivning og prosjektering i oppdrag
som omfatter blant annet terminaler og lagringsanlegg på
land, både utvidelse av eksisterende anlegg i drift (brownfield),
nye terminaler (greenfield) samt anlegg for produksjon/
distribusjon av flytende naturgass og biogass (LNG/LBG).

Våre tjenester spenner fra rådgivning i tidligfase og
mulighetsstudier, via anskaffelsesassistanse, detaljprosjekter
ing, 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.
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I byområder har vi solid erfaring med samordning av tung
teknisk infrastruktur, det være seg vann- og avløpsanlegg,
kabelføringsanlegg, fjernvarme/-kjøling eller avfallssug.
I tillegg har vi spesialkompetanse på blågrønne verdier som
lokal overvannshåndtering, bekkeåpninger og naturbasert
rensing av overvann.

Fordi vi har erfaring fra og kunnskap om de fleste bransjer
innen industrien, er vi en effektiv tverrfaglig medspiller.
Solid teoretisk kompetanse, kombinert med mer enn
80 års praktisk erfaring, gir oss de beste forutsetninger
for å kunne levere et bredt spekter av rådgivnings- og
prosjekteringstjenester til industrivirksomheter, fra de t idligste
mulighetsstudier, via planlegging, design, anbudsarbeid og
byggeledelse samt verifikasjon/GMP til drift, vedlikehold og
produksjonsoptimalisering.

For oppdrag innen offshore har vi spesialkompetanse på
analyse av offshore stål- og betongskonstruksjoner samt
roterende maskineri og innen de tekniske disipliner. Olje- og
gassoppdrag krever effektivt tverrfaglig samarbeid, stor
kapasitet og relevant erfaring fra gjennomføring av oppdrag
med høy kompleksitet, mange involverte parter og korte
tidsfrister. Prosjektering med fokus på HMS, god planlegging
og tilrettelegging for sikker gjennomføring på byggeplass er
avgjørende for et vellykket prosjekt. Norconsults medar
beidere har lang erfaring fra store, komplekse olje- og gass
prosjekter og fra alle faser i prosjektets livsløp; fra de tidligste
mulighetsstudier, via planlegging, design og forespørsel/
kontraktsdokumenter/byggeledelse, til drift, vedlikeholds
planer for det ferdige anlegg og sanering av anlegg.
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Ill.: Norconsult

Kjøretøybarriere på Oslo Lufthavn. Norconsult har i 2018 bistått Avinor med utarbeidelse og oppdatering av risikoanalyser og overordnet sikringsrisiko
analyser for over 40 lufthavner. Norconsult har også bistått med revisjon av beredskapsdokumentasjon på operativt og strategisk nivå i Avinor.

Miljø

Sikkerhet

Plan

Arkitektur

Norconsult er en pådriver for kreative, bærekraftige
løsninger. Vi gir kundene våre råd om hvordan de kan
redusere sitt prosjekts fotavtrykk og forbruk av energi ut fra
et kost-/nytte perspektiv.

Vårt fagmiljø innen sikkerhet kombinerer spesialkunnskap
med bred tverrfaglig erfaring fra sikkerhetsanalyser og aktiv
risikostyring for offentlige og private aktører. Dette gjør
oss meget godt kvalifisert til å vurdere sikkerhet innen alle
markedsområder.

Norconsult har et av Norges ledende fagmiljøer innen
samfunnsplanlegging og byutvikling. Hos oss jobber sam
funnsøkonomer, geografer, arkitekter, landskapsarkitekter og
ingeniører for å skape livskraftige og levende byer og steder. Vi
brenner for bærekraftig utvikling i et samfunn i stadig endring.
Vi analyserer, forstår og formgir fysiske omgivelser. Med
smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger bidrar vi
innen både overordnet og lokal planlegging. Våre planleggere
er bevisste på å se plan og mobilitet i sammenheng, for å
utvikle fremtidsrettede transportløsninger og gode bo- og
bymiljøer. Mennesket som premissgiver er gjennomgående i
våre prosjekter.

Norconsult har på kort tid blitt et av landets største og mest
allsidige arkitektmiljøer. Oppkjøpet av Nordic – Office of
Architecture i 2018 bekrefter Norconsults sterke satsing på
arkitekturfagene, og bidrar til å styrke begge selskapenes
konkurransekraft. N
 orconsult er landets ledende, lands
dekkende arkitektmiljø, med mange små og store arkitekt
kontorer over hele landet. Vi er b
 edrerustet enn noen
gang til å møte det digitale skiftet, og s atsingen gir bedre
utviklingsmuligheter for alle arkitekter i konsernet. Ikke minst
gir det rom for å skape varige, a
 rkitektoniske fotavtrykk i hele
landet.

Gode løsninger innen klima, miljø og bærekraft er i mange
prosjekter utslagsgivende i å øke merverdi for kunden og
samfunnet. Det er vår jobb å forstå og løse kundens behov
og forventning på det riktige nivået. Våre rådgivere jobber tett
sammen gjennom landsdekkende nettverk for å trekke ut syn
ergier på tvers av fag og gjøre oss i stand til å se muligheter,
tydeliggjøre grensesnitt, utarbeide gjennomførbare og effek
tive løsninger samt synliggjøre effekter i prosjektene. Kreative
prosesser og samarbeid med våre kunder er en naturlig del
av vår arbeidsmetodikk (Co-Creation). Gjennom dette og
vårt eget program for forskning og utvikling, etablerer vi nye
metoder for fremtidens miljøløsninger.
Norconsult har et av landets ledende tverrfaglige råd
givermiljøer innen ytre miljø, klima og bærekraft. Våre med
arbeidere leverer tilpassede produkter og kostnadseffektive
løsninger innenfor de rammer som regelverket gir.
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Norconsult har sammen med Skanska AS vunnet pris- og designkonkurransen for nytt folkehelsesenter med badeanlegg i Orkanger. Senteret vil huse
badeanlegg og kommunale helsetjenester integrert med dagens idretts- og klatrehall, samt parkanlegg og utendørs idrettsaktiviteter på stedet.

Risikostyring, dimensjonering av beredskap og gjennom
føring av analyser er krevende tverrfaglige prosesser. En
uavhengig vurdering av uønskede hendelser, trusler og sår
barhet er viktig for å redusere risiko. Norconsult kan bidra til
å redusere risiko gjennom etablering og utvikling av en god
sikkerhetskultur, styringssystemer, kompetansebygging samt
forebyggende tiltak og beredskap.

Vi kombinerer sterk faglig kompetanse med kreativitet og
begeistring, og tilrettelegger for inkluderende arbeids
prosesser, dialog og samspill. God kommunikasjon og
involvering er premisser for å oppnå høy kvalitet både i
prosesser og sluttleveranser. Vi legger stor vekt på presen
tasjon og visuell og skriftlig formidling. Vår tverrfaglighet og
geografiske spredning gjør oss fleksible når det gjelder type
oppdrag, størrelse og geografisk beliggenhet.

Vår brede tilstedeværelse gjør at vi ser lokale behov, og vår
samlede kraft sikrer god kvalitet uansett størrelse på pros
jektene. Vi har høye ambisjoner og idealer som arkitekter,
og det er inspirerende å kunne koble dette mot Norconsults
brede erfaring og styrke innen ingeniørfagene. Dette gjør
at vi kan ta fatt på oppgavene med tverrfaglig og helhetlig
tilnærming med stor troverdighet. Det sikrer både kvalitet,
innovasjon og fremtidsrettede valg. Vårt fokus på varig
arkitektur, varig skjønnhet og varig liv er det som gjør at vi
også kaller oss fremtidens arkitektkontor.
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Hololens er det siste innen AR-briller. AR står for Augmented Reality, og med slike briller kan man plassere digitale elementer (3D-modeller og hologrammer)
i virkelige miljøer og interagere med dem. Dette kommer til å bli et veldig viktig verktøy for Norconsult fremover.

IT

Norconsults IT-løsninger er samlet i datterselskapet
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), et av Norges største
programvarehus. NoIS utvikler, markedsfører og leverer hel
hetlige IT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning
av infrastruktur og eiendom. Vår styrke ligger i at vi kombinerer
fagkunnskap med moderne teknologi i brukervennlige og
effektive IT-løsninger.
NoIS er en ledende leverandør av programvare innen
Geografiske Informasjonssystemer (GIS/NIS), eiendomsgebyr,
renovasjon og kundeinformasjon for kommunale virksom
heter samt eiendomsforvaltning og teknisk FDV. Selskapet
tilbyr også markedsledende løsninger innen prosjektstyring,
digitale anbudsprosesser, kostnadskalkyler, LCC, byggteknisk
konstruksjon og BIM.
Våre løsninger er samlet under et felles merkenavn, ISY, som
symboliserer brukervennlige kunnskapssystemer, og benyttes
av over 30 000 brukere i Norden. Selskapet har også en
betydelig virksomhet knyttet til leveranse av konsulenttjenester
innen IT-prosjektledelse, IT-rådgivning, IT-arkitektur, system
utvikling, systemintegrasjon, maskinlæring og AI.
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I november 2018 leverte Norconsult med underkonsultent Bjørbekk & Lindheim AS prosjektforslaget
«Perler på en fjord» til Bærum kommune. Ill. Norconsult
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Årsberetning 2018
Norconsult hadde en betydelig vekst også i 2018. Styret er fornøyd med
omsetnings- og resultatutviklingen samt at selskapet har fortsatt veksten,
både organisk og gjennom oppkjøp. Økt aktivitetsnivå, god prosjekt
gjennomføring og fornøyde medarbeidere bidrar til den positive utviklingen.
Selskapet har mål om fortsatt lønnsom vekst og økt kundeverdi gjennom
god kundeforståelse og fokus på samarbeid, digitalisering og bærekraft.
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Bilde 1: Hønefoss flyplass,Eggemoen. Foto: Eggemoen Utvikling AS
Bilde 2: Gyros Sopsug, Sverige. Foto: Ulf Celander47
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Virksomheten
Omsetning 2018

Norden 25 %

Omsetning 2017

Hovedkontor 44 %
Norden
23 %

5 326

Hovedkontor
39 %
International
4%

MNOK

4 624

Rådgivning 84 %

MNOK

Utleie 9 %
IT 7 %

Rådgivning 86 %
Regioner Norge
34 %

Norconsults styre – Bak fra venstre: Michelle Wright, Nils Morten Huseby, Roar Engeland, Vegard Jacobsen og Olaf Bøckmann.
Foran fra venstre: Ole Fossen, Idunn Helen Kirkreit, Harald Trosvik og Mari Thjømøe.

Innledning

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiver
bedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Med 96 kontorer
og circa 3 800 medarbeidere ved utgangen av 2018 spenner virksomheten over
store deler av verden, men har et spesielt sterkt nordisk fotavtrykk.
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Selskapet er ledende i Norge og har
gradvis bygget seg opp til å bli en
betydelig utfordrer i det svenske og
danske markedet. Konsernet har også
internasjonal virksomhet utenfor
Norden, særlig innen markedsområdet
energi.

Norconsults visjon er at det er vi som
løser de vanskeligste oppgavene. Det
oppnår selskapet gjennom dybden og
bredden i selskapets kompetanse og
erfaring, samt ved å vinne attraktive
oppdrag med utfordringer som krever
innovasjon og nytenkning.

Hovedkontoret er lokalisert i Sandvika
utenfor Oslo. Norconsult har et sterkt
lokalt nærvær til kundene i de strate
giske hovedmarkedene, med faste
kontorsteder i Norden (Norge, Sverige,
Danmark, Island), Nord-Europa (Polen),
Afrika (Sør-Afrika og Mosambik) samt
Asia og Oseania (Malaysia, Filippinene
og New Zealand).

Gjennom oppdrag innen Bygg og
eiendom, Samferdsel, Energi, Vann og
avløp, Industri, Miljø, Olje og gass,
Sikkerhet, Arkitektur, Plan, IT og Utleie
bidrar Norconsult til et mer verdifullt
samfunn. Årlig utfører Norconsult-
konsernet over 20 000 oppdrag for
offentlige og private kunder. Tjenestene
omfatter blant annet planlegging,
prosjektering og oppfølging i ulike faser i
prosjekter, fra arkitekttegninger og

behovsbeskrivelser, forprosjekter,
utarbeidelse av spesifikasjoner og
anbudsdokumenter, inklusive drifts- og
vedlikeholdsrutiner, samt prosjektledelse
og kvalitetssikring.
I 2018 har konsernets omsetning hatt
en sterk vekst og det er gjennomført
flere strategisk viktige oppkjøp. Styret er
tilfreds med at selskapet forbedrer
driftsresultatet sammenlignet med
tidligere år, og at Norconsult hevder seg
i den sterke konkurransen i markedet.
Vekststrategien ligger fast og selskapet
vil fortsette å arbeide for lønnsom vekst,
ved å tilføre økt kundeverdi gjennom
god kundeforståelse og viktige satsinger
innenfor digitalisering, bærekraft og
samarbeid.

Utleie 8 %
IT 6 %

Organisering av virksomheten
Norconsult består av morselskapet
Norconsult Holding AS, som eier
samtlige aksjer i Norconsult AS.
Norconsult Holding AS er i sin helhet
eid av selskapets ansatte.
Hoveddelen av konsernets tverrfaglige
rådgivningsvirksomhet ligger i selskapet
Norconsult AS og i dets datterselskaper
utenfor Norge. I tillegg leveres IT
rådgivning- og løsninger for prosjekt
styring, infrastruktur og eiendom av det
heleide datterselskapet Norconsult
Informasjonssystemer AS (NoIS), mens
selskapet Technogarden AS er spesial
ister innen rekruttering og utleie av
ingeniør-, prosjektledelse- og IT-
kompetanse i Norge og Sverige.
Norconsult Holding AS solgte 1. februar
2018 samtlige aksjer i selskapet NO
Eiendom AS som var eier av eien
dommen Vestfjordgaten 4 i Sandvika til
eiendomsforvalteren Oslo Areal AS og
inngikk samtidig en langsiktig leieavtale
frem til 2030. Salget var begrunnet i et
strategisk valg om å rendyrke forret
ningsvirksomheten og frigjøre kapital
som kan reinvesteres i kjerne
virksomheten.
Konsernets virksomhet var i 2018
organisert i forretningsområdene
Hovedkontor, Regioner Norge og
Norden. For å tilpasse seg markeds
situasjonen og forsterke synergiene i

Regioner Norge 32 %

konsernets energirelaterte virksomhet,
ble de internasjonale datterselskapene
utenfor Europa omorganisert og lagt
under morselskapets Energivirksomhet
fra og med 2018. Dermed ble forret
ningsområdet Internasjonal avviklet og
virksomheten overført til forretnings
området Hovedkontor.
Norconsult har i 2018 fortsatt å utvikle
sin kompetanse, leveransekapasitet og
geografiske tilstedeværelse gjennom
organisk vekst og strategiske oppkjøp av
selskaper. I 2018 overtok Norconsult til
sammen syv selskaper. Nordic – Office
of Architecture AS (Nordic) er konser
nets største oppkjøp til nå. Med en
eierandel i Nordic på over 90 prosent
har Norconsult posisjonert seg som en
av de større og ledende aktørene innen
arkitektur i Norden. Kjøpet åpner for nye
muligheter for samarbeid i flere deler av
verdikjeden. Også i Sverige har konser
net styrket sin posisjon innen arkitektur
og bygg og eiendom ved kjøpet av
Arkitekthuset Monarken AB, og er nå et
av Sveriges ti største arkitektselskaper.
I 2018 ble i tillegg det danske råd
givningsselskapet KAAI – Kærsgaard &
Andersen A/S kjøpt. Oppkjøpet styrker
kompetanse og kapasitet innen sosial
boligbygging og offentlige bygge
prosjekter.
Norconsult overtok også IT-selskapet
Fundator AS i 2018, som er blant
Norges sterkeste og mest spennende

fagmiljøer innen systemutvikling,
maskinlæring, IT-arkitektur og IT-råd
givning. Med kjøpet av Fundator er
Norconsult en ledende leverandør av
programvare og rådgivningstjenester
innen IT. I tillegg overtok konsernet
noen mindre selskaper, som Sivil
ingeniør Anders Overrein AS, Tind & Tyri
arkitekter AS og Arkitektene Berg og
Østvang AS.
Norconsults virksomhet bidrar til et
bærekraftig samfunn gjennom
nyskapende og målrettede rådgivnings
tjenester. Norconsult er opptatt av at
det i valg av løsninger vises omtanke for
samfunnets sårbarhet, og selskapet har
betydelig kompetanse innenfor miljø,
sikkerhet, risikostyring og beredskap.
Aktivitetsnivået var høyt i 2018 og
selskapet var involvert i mange
spennende prosjekter. Eksempler på
oppdrag i Norge er Ny lufthavn Bodø,
Byutvikling og prosjektering av Bispevika
i Oslo, Intercity-prosjektet DrammenKobbervikdalen, fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16, E18 Tvede
strand-Arendal, E39 Kristiansand Vest –
Mandal Øst, karbonfangstanlegg for
Norcem og sykehusprosjekter som nye
Hammerfest sykehus og nye Drammen
Sykehus. Utenfor Norge har Norconsult
blant annet arbeidet med utarbeidelse
av oversiktsplan for Gøteborg by i
Sverige og prosjektering av Nordens
største flyplasshotell, Comfort Hotel på
Kastrup.
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Vekststrategien følges og inntjening
forbedres for konsernet
Konsernets omsetning i 2018 ble
5 326,3 millioner kroner, en økning på
702,1 millioner kroner, eller 15,2
prosent, mot 2017 (4 624,3 millioner
kroner). Driftsresultatet, eksklusive
gevinsten fra salget av Norconsult
Eiendom AS, var 401,8 millioner kroner,
opp 30,9 millioner kroner mot 2017
(370,9 millioner kroner). Underliggende
driftsmargin ble 7,5 prosent, ned fra 8,0
prosent i 2017.

Regnskapsmessig gevinst fra salg av
selskapet Norconsult Eiendom AS, og
inngåelse av en langsiktig leieavtale, er
beregnet til 464,0 MNOK for konsernet.
Totalt driftsresultat for Norconsult
konsernet etter gevinst fra eiendoms
salg er følgelig 865,8 MNOK for 2018.
Driftsresultatet i konsernets virksomhet
har vært meget god i 2018, noe som
primært skyldes god beskjeftigelse og
sterk oppdragsgjennomføring innenfor
kjernevirksomheten i Norge og Norden
forøvrig.

Driftsmarginen har falt noe, primært på
grunn av salg av selskapet Norconsult
Eiendom AS som hadde et betydelig
resultatbidrag, samt fra ekstraordinære
husleiekostnader i en periode mens
selskapets hovedkontor oppgraderes.
I tillegg har konsernet gjennomført flere
oppkjøp i løpet av året som har medført
en betydelig omsetningsøkning, men
hvor resultatbidraget etter lineære
goodwillavskrivninger (iht Norsk GAAP)
er lavere enn for øvrig virksomhet.
Dette forventes utlignet gjennom
fortsatt integrering og utvikling av
virksomheten.

Fortsatt god utvikling innenfor
selskapets kjernevirksomhet
Forretningsområde Hovedkontor, med
geografisk tyngde i Oslo og Akershus
og et nasjonalt nedslagsfelt innen flere
markedsområder, hadde i likhet med
tidligere år størst bidrag til konsernets
driftsresultat i 2018, men forretning
sområdene Regioner Norge og
forretningsområde Norden viser den
største relative veksten.

Omsetning (MNOK)

Divisjonene ved hovedkontoret (ekskl
Energi divisjonen) leverer en økning på
70 MNOK i brutto omsetning, fra
1 279 MNOK i 2017 til 1 349 MNOK i
2018. Energidivisjonen og de interna
sjonale datterselskapene økte omset
ningen med 24 MNOK, fra 478 MNOK
til 503 MNOK.
Norconsult Informasjonssystemer AS
kjøpte Fundator AS i starten av 2018 og
er en sterk bidragsyter til en omset
ningsvekst på 90 MNOK til 355 MNOK
totalt for året.
Forretningsområde Regioner Norge
omsatte for 1 736 MNOK i 2018 mot
1 612 MNOK i 2017, en økning på
124 MNOK (7,7%). Det var positiv
omsetningsutvikling i alle regioner i
2018 og spesielt sterk i regionene
Innlandet, Sør-Øst og Vest.

Driftsresultat (MNOK)
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Norconsult AB økte sin brutto
omsetning med 112 MNOK (+19%) til
695 MNOK i 2018. Inkludert i veksten
var oppkjøpet Arkitekthuset Monarken
AB, men underliggende organisk vekst
var likevel meget sterk.
I Danmark har man til tross for utfor
dringer innenfor Life Science-markedet
økt brutto-omsetning med 55 MNOK
(+41%) til 189 MNOK i 2018, mye på
grunn av kjøpene Skovhus Arkitekter
A/S og KAAI A/S, men også på grunn av
god tilvekst gjennom rekruttering i løpet
av året.
Markedsutsikter: Gode markeder, men
hard konkurranse
Året som gikk var en fortsettelse av den
positive makroøkonomiske trenden
som har preget hovedmarkedene for
Norconsult de seneste årene. I Norge
har offentlige investeringer innenfor
blant annet infrastruktur og opprustning
av offentlige bygg i høy grad kompen
sert for lavere aktivitet i oljesektoren.
Med god vekst i privat sektor - inkludert
økende aktivitet innenfor olje- og
gasssektoren - har ledigheten fortsatt å
falle gjennom 2018. I årene fremover
forventes skiftet til et grønnere og mer
bærekraftig samfunn å skape økt
etterspørsel etter effektive og klima
smarte løsninger innenfor bygg,
mobilitet og energi.

Driftsmargin (%)
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¹ I denne sammenhengen defineres rådgivning som all kunderelatert aktivitet i konsernet, unntatt IT og Utleie.
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I Norden har omsetningen økt med ca
23 prosent i 2018 sammenlignet med
fjoråret (1 367 MNOK i 2018 mot 1 112
MNOK i 2017). Driftsresultatet øker og
samtlige grupper i virksomhetsområdet
har i 2018 hatt en positiv utvikling,
spesielt Technogarden. Selskapet
Technogarden med datterselskaper
økte sin omsetning fra 386 MNOK i
2017 til 454 MNOK i 2018, en økning på
67 MNOK (+18%), primært gjennom
rekruttering av nye konsulenter i et
voksende marked.

Forretningsområdet Hovedkontor har
den største omsetningsøkningen hittil i
år, med 363 MNOK høyere brutto
omsetning i 2018 enn i 2017 (2018:
2 396 MNOK, 2017: 2 033 MNOK).
Av dette bidrar Nordic Office of
Architecture med en omsetning på
176 MNOK (i eierperioden).

Selskapet forventer at den ekspansive
finanspolitikken ført de senere år
gjennom en utfordrende periode for
olje- og gasssektoren gradvis skaleres
ned som et resultat av bedringen i privat
sektor og medfølgende fall i arbeidsle
digheten. Dreiningen fra offentlig
konsum til en økende privat andel vil
skje gradvis over flere år og gjeldende
Nasjonal transportplan indikerer store
investeringer også de kommende år
innenfor samferdsel. For Norconsults
del har mange av de offentlige oppdra
gene lang tidshorisont, og offentlige
prosjekter forventes også videre å
utgjøre en vesentlig andel av selskapets
oppdragsportefølje.

Norconsult er Norges største tverr
faglige rådgiverbedrift, og en av de
ledende i Norden. Til tross for fortsatt
tøff konkurranse i markedet, er
Norconsult godt rigget for å levere
lønnsom vekst i årene som kommer.
Det samlede bildet taler for at det er et
stort marked for det brede tjeneste
spekteret Norconsult kan tilby og
selskapet er godt posisjonert for å
tilpasse seg markedsutviklingen
fremover.

Konsolideringen i det skandinaviske
markedet fortsetter. Andre store aktører
i markedet gjennomførte også flere
oppkjøp i 2018. Norconsult følger til
enhver tid nøye med på både små og
store oppkjøpskandidater, som vurderes
blant annet utfra kompatibilitet med vår
strategi og bedriftskultur.
Økt digitalisering innebærer store
muligheter for Norconsult. Smartere
verktøy og arbeidsmetodikk gir
muligheter til å levere produkter til
kundene med enda bedre kvalitet, med
effektivisering av oppdragsgjennom
føringen og økt verdi for våre kunder,
Norconsult og samfunnet. Den teknolo
giske utviklingen i bransjen, kombinert
med endringer i kontrakts- og samar
beidsformer krever at rådgiverbransjen
utvikler og tilpasser seg. Derfor står
innovasjon, digitalisering og smarte
arbeidsprosesser høyt på agendaen i
Norconsult.
Selskapets evne til å blant annet ta i
bruk ny teknologi og digitale bygning
sinformasjonsmodeller (BIM) i prosjekter
blir lagt merke til internasjonalt. Med
temaet «VR i jernbaneprosjekter» gikk
Thomas Angeltveit fra Norconsult helt
til topps i konkurransen «DKTalent»
under innovasjonskonferansen
Den Kloke Teknologi i 2018. For sitt
innovative arbeid med tegningsløse
prosjekter og spillteknologi ble
Norconsult tildelt den digitale innova
sjonsprisen GeoBIM Leadership Awards.
Selskapet gikk også for andre året på
rad til finalen i AEC Excellence Awards.
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Medarbeidere, organisasjon
og miljø

I løpet av 2018 deltok 160 ledere i
Norconsult AS på kurset «Praktisk
ledelse», som ble arrangert åtte ganger
på fem kontorsteder i Norge.
Ledere med personalansvar i konsernet
deltar årlig på et todagers obligatorisk
lederutviklingsprogram; «Lederforum».
Dette er et forum for faglig påfyll
innenfor kundeforståelse, forretnings- og
ledelsesutvikling samt erfaringsutveksling
og nettverksbygging, hvor utvalgte
fokusområder innen strategi og ledelse
tematiseres. I løpet av 2018 deltok 193
ledere i konsernet på Lederforum i 11
samlinger.

Norconsults viktigste aktivum er medarbeiderne og deres kompetanse. Selskapet
arbeider systematisk for å tiltrekke seg de mest kompetente medarbeiderne med
den beste faglige kompetansen og holdninger i tråd med konsernets kulturplattform,
LiVE. Det arbeides aktivt med tiltak for å beholde og utvikle medarbeiderne. Ved inn
gangen til 2019 hadde Norconsult cirka 3 800 ansatte.

Kompetanseutvikling og faglig ledelse
Kompetente medarbeidere
Med visjonen «Det er vi som løser de
vanskeligste oppgavene», er selskapet
avhengig av til enhver tid å tiltrekke og
beholde de beste hodene innenfor
prosjektering, samfunnsplanlegging,
tekniske fag og arkitektur. Norconsult
rekrutterer aktivt både nyutdannede og
erfarne medarbeidere, blant annet
gjennom karrieredager, bedriftspresen
tasjoner og fagdager på høyskoler og
universiteter over hele landet.
Alle nyansatte i Norconsult AS deltar på
selskapets introduksjonsprogram med
både e-læringskurs og klasseroms
baserte kurs ved hovedkontoret i
Sandvika. Kurset inkluderer blant annet
møte med ledelsen og innføring i
NORMS og BIM. I løpet av 2018
gjennomførte 374 medarbeidere
introduksjonsprogrammet.
47,5 prosent av de ansatte i Norconsult
hadde ved utgangen av 2018 fullført
utdannelse Master of Science eller
tilsvarende, og 45,4 prosent av konser
nets ansatte hadde fullført utdannelse
Bachelor of Science eller tilsvarende.
I konsernet hadde 45 av de ansatte ved
utgangen av 2018 fullført doktorgrad
(ph.d).
I Norconsult AS tilrettelegges det for
faglig utvikling ved å tilby medarbeidere
økonomisk støtte til både videreutdan

52

ning og kurs. En forutsetning for å kunne
motta økonomisk støtte er at den faglige
utviklingen tilfredsstiller forretningsmes
sige behov for Norconsults kunder og
for selskapet. I 2018 var det 39 medar
beidere i Norconsult AS som mottok
økonomisk støtte til videreutdanning.
I samarbeid med Forskningsrådet
tilrettelegger Norconsult i Norge for at
medarbeidere skal kunne gjennomføre
Nærings-Ph.D. Slik bidrar Norconsult
direkte til næringsrettet, langsiktig
forskning, og sikrer at medarbeidere i
selskapet har doktorgrad og forsknings
relatert arbeidserfaring innenfor kom
petanseområder som er relevante for
virksomheten. I 2018 var det fem
medarbeidere i Norconsult i Norge som
arbeidet med Nærings-Ph.D. med støtte
fra Norconsult.
Utvikling av oppdragsledere
Oppdragsledere med ansvar for mindre
oppdrag med kun ett eller noen få fag
involvert tilbys kurset BASIC I løpet av
2018 ble det gjennomført seks kurs på
ulike kontorsteder i Norconsult AS i
Norge, med totalt 115 deltagere.
Kurset MULTI tilbys i Norconsult AS for
oppdrags- og prosjekteringsledere i
mellomstore og tverrfaglige oppdrag. I
2018 ble dette kurset arrangert ni ganger
på fire ulike steder med tilsammen 180
deltagere i Norge.

For oppdrags- og prosjekteringslederne
med ansvar for de største, tverrfaglige og
mest komplekse prosjektene og
oppdragene tilbys kurset SENIOR. I 2018
deltok 31 oppdragsledere på dette.
I tillegg til de bedriftsinterne kursene
tilbys medarbeidere i Norconsult AS et
bedriftstilpasset prosjektlederkurs i
samarbeid med NTNU. Dette gir
medarbeidere en mer teoretisk innføring
i faget prosjektledelse. Gjennomført kurs
gir deltakerne 7,5 studiepoeng. I løpet av
2018 fullførte 26 medarbeidere prosjekt
lederkurs ved NTNU.

I tillegg til disse arenaene gjennomføres
«Executive Committee» (EXECOM), en
årlig samling for toppledere i konsernet,
der utvalgte fokusområder innenfor
strategi- og lederutvikling er tema. I 2018

deltok 37 ledere som inngikk i
målgruppen på EXECOM.
Like muligheter og rettigheter
I Norconsultkonsernet skal alle ha like
muligheter og rettigheter, uavhengig av
kjønn eller andre personlige forhold.
Det er et mål å øke kvinneandelen både
i operative enheter og på ledernivå.
Utviklingen har totalt sett vært positiv i
2018.
Norconsult-konsernet hadde ved
utgangen av 2018 en kvinneandel på
32,5 prosent, en oppgang på 1,2
prosentpoeng sammenlignet med året
før. I Norconsult AS er kvinneandelen
29,9 prosent, en oppgang på 0,5
prosentpoeng sammenlignet med året
før. Andelen kvinner i lederstillinger i
Norconsult AS har økt fra 21 prosent i
2017 til 23,6 prosent ved utgangen av

2018. For konsernet er andelen kvinner i
lederstillinger 27,6 prosent, en oppgang
på 3,1 prosentpoeng siste år. Andelen
kvinner i konsernets styre er 33,3
prosent. Arbeidsmiljøutvalget i
Norconsult AS består av fire kvinner og
to menn, og Norconsult AS hadde
kvinnelig hovedverneombud i 2018.
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Norconsult skal ivareta sikkerheten og
helsen for alle sine medarbeidere, i tråd
med konsernets etiske retningslinjer.
Ivaretakelse av krav til sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø er en integrert del av
konsernets styringssystem NORMS.
Norconsult har nulltoleranse for
trakassering og krenkende adferd. Siden
2013 har selskapet hatt en dedikert
varslingskanal for rapportering av
eventuelle kritikkverdige forhold,

For å øke kompetansen innenfor Virtual
Design and Construction (VDC) som
gjennomføringsmodell i tverrfaglige
prosjekter, arrangerte Norconsult i
samarbeid med AF-Gruppen i 2018 et
årskurs i faget for ansatte og kunder.
Kurset ble ledet av professor Martin
Fischer fra CIFE-instituttet ved det
amerikanske Stanford-universitetet.
Norconsult har nå 18 sertifiserte
rådgivere innenfor VDC, og har utviklet
et eget internt kurs basert på pensum og
kompetansen fra årskurset. I løpet av
2018 fullførte 47 medarbeidere
Norconsults interne VDC-kurs.
Utvikling av ledere med personalansvar
I Norconsult AS tilbys alle ledere med
personalansvar kurset «Praktisk ledelse».
Tema for dette kurset er rolleforståelse,
arbeidsmiljøloven, interne retningslinjer
samt egen og andres stressmestring.

Alison Lem og Katrine Opdahl Sousa jobber med BIM, VR, VDC og tegningsløse prosjekter, metodikk som vesentlig øker kommunikasjonen og forståelsen
mellom partene i et prosjekt. Norconsult ønsker at enda flere kvinner skal bidra til å drive utviklingen innen digitalisering fremover.
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dersom varsleren ønsker å være
anonym.
Alle medarbeidere gjennomfører årlig
e-læringskurs i etikk. I kurset må
medarbeidere ta stilling til etiske
dilemmaer som er relevante for
Norconsults virksomhet. Alle ansatte i
konsernet signerer årlig en erklæring
om at de har lest, forstått og vil
etterleve konsernets etiske retnings
linjer. 100 prosent av medarbeiderne i
konsernet har fullført e-læringskursene i
etikk fem år på rad (2014-2018).
I medarbeiderundersøkelsen svarte 86
prosent av respondentene i konsernet
at de kjenner til innholdet i de etiske
retningslinjene og hvilke krav de setter
til medarbeiderne. I samme under
søkelse svarte 83 prosent at de kjenner
til Norconsults varslingskanal for
kritikkverdige forhold.
85 prosent av respondentene i konser
net ga uttrykk for at det er akseptert å ta
opp og diskutere dilemmaer for å
redusere tvil om hva som er etisk
forsvarlig atferd og fremgangsmåte på
sin enhet.
I land med høy korrupsjonsrisiko
gjennomfører Norconsult systematisk
forhåndsvurderinger av avtalepartnere
med hensyn til integritet og etikk
(Integrity Due Diligence). I vår virksom
het i Norden gjennomføres leverandør
oppfølging knyttet til etikk ved at
vesentlige leverandører og forretnings
partnere signerer konsernets prinsipper
for- og erklæring om etiske standarder
for forretningspartnere.
Norconsult måler trivsel og etterlevelse
av LiVE samt kartlegger medarbeidernes
oppfatning av Norconsult på ulike
områder i den årlige medarbeider
undersøkelsen LiVEing. Resultatene fra
undersøkelsen danner grunnlag for
videre utvikling av virksomheten og
kontinuerlig forbedring av arbeids
miljøet. I fem år på rad har Norconsult
målt trivsel, engasjement og ledelse i
egne indekser i konsernets selskaper i
Norden. I 2018 besvarte 82 prosent av
konsernets medarbeidere i Norden
undersøkelsen. Alle indeksene som
måles i undersøkelsen viser at
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 orconsult jevnt over scorer høyt på
N
arbeidsmiljø. Resultatene viser særlig at
medarbeiderne identifiserer seg med
konsernets kultur og mener at lederne
er sterke kulturambassadører. Under
søkelsen viser også at 93 prosent av
medarbeiderne vil anbefale andre å
jobbe i Norconsult og at 92 prosent av
medarbeiderne alt i alt er tilfreds med
jobben sin.
Sykefraværet i Norconsult AS er om lag
tre prosentpoeng lavere enn gjennom
snittlig sykefravær i det norske arbeids
livet. I 2018 var samlet sykefravær i
Norconsult AS 3,4 prosent. De siste fem
årene har sykefraværet i Norconsult AS
steget 0,6 prosentpoeng. Økningen er
størst i selskapets langtidsfravær. Det
arbeides målrettet for å redusere
sykefraværet. I 2018 fikk alle ansatte i
Norconsult AS tilbud om influensa
vaksine.
I tillegg til gode resultater på medar
beiderundersøkelsen LiVEing, og et lavt
sykefravær, har også Norconsult lav
grad av fratredelse. I konsernet var det
225 ansatte som fratrådte etter eget
ønske i løpet av 2018, og fratredelses
prosenten var 7,3 prosent. I Norconsult
AS var total fratredelsesprosent 6,2
prosent i 2018.

I selskapets system for behandling av
hendelser registreres og behandles alle
typer hendelser, det vil si skader og
tilløp til skader på mennesker, miljø og
materiell, avvik, observasjoner, forbed
ringsforslag, funn fra eksterne tilsyn og
eksterne klager. Systemet er et viktig
element i selskapets arbeid med
kontinuerlig forbedring, læring,
erfaringsoverføring og forebygging av
risiko.
I 2018 ble det totalt registrert 32
HMS-relaterte hendelser, dvs hendelser
knyttet til mennesker, miljø eller
materiell. Av disse var det to skader med
fravær, sju skader uten fravær hvorav en
av disse krevde medisinsk behandling,
og 10 tilløp til skader på våre med
arbeidere i arbeidssituasjonen.
Selskapet har som mål at ingen skal bli
skadet eller syke i forbindelse med
arbeid for Norconsult. Vi deler bransjens
motto om at «alle skal komme trygt
hjem», både fra jobb i Norconsult, og
for de som arbeider med løsninger vi
har modellert, beregnet og/eller
prosjektert. Det arbeides med ulike tiltak
for å styrke sikkerhetskulturen i selska
pet, som holdningsskapende arbeid og
økt bevisstgjøring rundt sikkerhet ved
befaring på og utenfor bygge- og
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Selskapets sykefraværs- og skade
statistikk rapporteres til konsernledelsen
hvert kvartal.
Samfunnsansvar, bærekraft og
ytre miljø
Norconsult tar først og fremst
samfunnsansvar gjennom tjenestene
konsernet leverer. I tillegg arbeider
Norconsult aktivt med tiltak for å sikre at
forretningsvirksomheten utøves slik at
selskapet ikke bryter med internasjonalt
anerkjente prinsipper og retningslinjer
knyttet til menneske- og arbeidstaker
rettigheter, miljø og korrupsjon.
Selskapets etiske grunnprinsipp er at alt
det gjør skal tåle offentlighetens
søkelys.
Norconsult er bevisst at virksomheten
påvirker det ytre miljøet, først og fremst
ved råd til selskapets kunder, men også
gjennom selskapets og medarbeidernes
egne aktiviteter.
Konsernet har som ambisjon å presen
tere bærekraftige løsninger for sine
kunder. Norconsult AS jobber aktivt
med å finne innovative og bærekraftige
løsninger som vil gi reduserte CO2-
utslipp, lavere energibruk, mer skån
somme inngrep i natur og miljø, mer
miljøvennlige materialvalg og bedre
trafikksikkerhet. Norconsult AS arbeider
systematisk for å vurdere risiko og
muligheter i løsningene som planlegges
og prosjekteres for å unngå skader for
de som skal bygge og drive løsningene.

Sykefravær (%)

Korttid

anleggsplass. Alle medarbeidere i
selskapet har ansvar for å forsikre seg
om at risiko i forbindelse med oppdrag
og arbeidsoppgaver blir identifisert,
evaluert og dokumentert. Ivaretakelse
av menneskers sikkerhet og helse er en
integrert del av selskapets rutiner for
oppdragsgjennomføring.

I 2018 har det vært økt fokus på
hvordan selskapet gjennom sine
oppdrag og tjenester kan bidra til å
redusere klimautfordringene. Bærekraft
er sentralt i selskapets strategi for
perioden 2019-2021 og det er utnevnt
en egen bærekraftsdirektør som skal
bidra til å styrke og sikre selskapet og
dets tjenester på dette området.
Norconsult leverer en rekke tjenester

relatert til bærekraft og klima, og
medarbeiderne har kompetanse og
interesser som blant annet grunn
kunnskap om hvordan klimaet endrer
seg, klimatiltak for å redusere utslipp av
klimagasser og tiltak for klimatilpasning
for å «tåle» klimaendringer.
Det arbeides for å redusere selskapets
miljøavtrykk via ulike forbedrings
prosjekter, i tråd med konsernets etiske
retningslinjer og miljøforpliktelser. Krav
til å ivareta hensyn til ytre miljø er
implementert i konsernets styrings
system, NORMS. I Norconsult er dette
en del av selskapets rutiner for
oppdragsgjennomføring, på linje med
krav til teknisk og faglig kvalitet, tid,
økonomi og menneskers sikkerhet og
helse.
257 av konsernets faste ansatte hadde
ved utgangen av 2018 kontorsted i
Powerhouse Kjørbo som eies av Entra
Eiendom. De rehabiliterte kontor
byggene har oppnådd BREEAM-NOR-
klassifiseringen «Excellent» for design
fasen, og «as built», altså slik det ble
bygget. Dette er det nest høyeste av de
fem nivåene i dette miljøklassifiserings
systemet.
Norconsults egen virksomhet er
primært kontorrelatert, og selskapets
drift forårsaker dermed ikke utslipp til
vann eller luft. Norconsult er sertifisert
som Miljøfyrtårnbedrift etter hoved
kontormodellen og arbeider gjennom
denne ordningen med kartlegging av
hvordan det ytre miljøet påvirkes av
virksomheten ved alle våre kontorsteder
i Norge. Ordningen er implementert
ved alle de større kontorstedene i
Norge i løpet av 2018. Det utarbeides
årlig klima- og miljørapport gjennom
Miljøfyrtårnordningen.

avfallsmengden. Selskapet deltar i
retur- og gjenvinningsordninger for
forbruksvarer der slike ordninger er
etablert. Det er etablert rutiner for
leasing av PCer for selskapets medar
beidere med en leverandør som
garanterer for enten gjenbruk eller
miljømessig god resirkulering av
utrangert utstyr.
Medarbeidere i Norconsult oppfordres
til å bruke offentlig kommunikasjon som
tog, bane og buss som transportmiddel
når dette er hensiktsmessig, og til i
størst mulig grad å bruke video- og
telefonmøter for å unngå unødvendig
reisevirksomhet. Nettmøteløsninger
brukes i meget stor grad for sam
handling mellom medarbeidere i
selskapet, på tvers av geografi og
organisatoriske enheter, til større
fagsamlinger og til dokumentasjon av
foredrag og lignende.
Norconsult har et fagmiljø på mer enn
150 personer som arbeider som
spesialister innen sikkerhet og sikring,
risikostyring, helse, arbeidsmiljø og ytre
miljø. Disse arbeider med interne
forbedringsprosjekter og eksterne
oppdrag etter behov. Selskapet har
kvalifiserte rådgivere i sertifiserings
ordninger som Miljøfyrtårnsordningen,
ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
og BREEAM.

Norconsults energibehov på kontorene
blir hovedsakelig dekket av elektrisk
strøm, og for hovedkontoret til dels i
form av vannbåren fjernvarme/
fjernkjøling. Norconsult leaser noen få
firmabiler for tjenestekjøring og eier
noen el-biler. Det tilrettelegges for
lading av el-biler. Selskapets retnings
linjer for valg av bil stiller krav til lave
utslipp for biler som inngår i ordningen.
I Norconsult arbeides det for å redusere
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Forskning, utvikling
og innovasjon

Forskning og utvikling
Norconsult satser aktivt på forskning og
utvikling. Det gjør selskapet i stand til å
tilby den beste og mest oppdaterte
rådgivningen til oppdragsgiverne og
være ledende innen sine markeds
områder.
Utviklingsaktivitetene skjer i størst grad i
den daglige driften, hvor innovative
løsninger utvikles i kundenes prosjekter.
Interne fagnettverk overfører kunnskap
en mellom medarbeiderne og moderne
IT-verktøy bidrar til kommunikasjon og
dokumentasjon av løsningene. 
Tilgjengeliggjøringen av kunnskapen
kommer da nye kunder til gode og slik
drives utviklingen fremover. Dette er en
av måtene Norconsult bidrar til økt
samfunnsnytte.
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Innenfor forskning er systematisk
nettverksbygging med forskningsmiljøer
i inn- og utland viktig for å styrke
Norconsults posisjon og anerkjennelse
som en ledende rådgiverbedrift. Store
deler av forskningen i Norge utføres av
universiteter og forskningsinstitusjoner.
Norconsult som kompetansebedrift
ønsker å ligge i front og arbeider derfor
systematisk med utvikling av forsknings
prosjekter. Ved å være en synlig aktør i
forsknings- og utviklingsmiljøene får
Norconsult tilgang til det siste innen
forskning, og anledning til å påvirke
forskningen med bakgrunn i egen
kunnskap. Selskapet møter miljøer som
inspirerer, hvor erfaringer og kunnskap
utveksles, nettverk etableres og egen
kompetanse synliggjøres.
Medarbeidere i Norconsult har med
støtte fra selskapet og i samarbeid med
Forskningsrådet i Norge, muligheten til
å søke om å gjennomføre en Næringsph.d. Norconsult styrker på denne
måten den akademiske kompetansen
hos både medarbeideren og
organisasjonen innenfor relevante
kompetanseområder, samtidig som
selskapet bidrar direkte til langsiktig
næringsrettet forskning.

Styrets arbeid, styringssystem
og risikostyring

Innovasjon og forretningsutvikling
Norconsults systematiske prosesser og
kreative metoder for innovasjon bidrar
til utvikling av effektive og nyskapende
løsninger for selskapets kunder i bygg-,
samferdsels- og infrastrukturprosjekter
og i hvordan det arbeides internt.
Norconsults innovasjonsprosess
fokuserer på den tekniske løsnings
utviklingen for å sikre at alle muligheter
vurderes i søken etter de beste ideene.
Metodisk avdekking av fokus og mål,
profesjonell tilrettelegging av kreative
arbeidsmøter og en strukturert, faglig
evalueringsprosess leder Norconsults
fagpersoner til å finne de mest optimale
løsningene i tett samarbeid med
kunden. Innovasjonsprosessen er
skalerbar og benyttes aktivt i små og
store oppdrag på tvers av alle markeds
områder.
Med kompetanse i innovasjonsledelse
utvikler og implementerer Norconsult
arbeidsprosesser tilpasset dagens og
fremtidens teknologiske krav og
muligheter. På en slik måte kan
selskapet møte våre kunders forvent
ninger om effektivitet, bærekraft og
tverrfaglig samarbeid av ypperste klasse.

Styrets arbeid
Konsernets styre skal følge aksjelovens
krav om å forvalte verdier i konsernets
selskaper på vegne av eierne. Styret skal
også føre tilsyn med den daglige ledelse
som er delegert til konsernsjefen og
med virksomheten for øvrig. Norconsults
styre består av seks aksjonærvalgte
representanter, hvorav tre eksterne og
tre interne styremedlemmer, samt tre
medlemmer valgt av de ansatte, totalt ni
styremedlemmer. Ingen av styre
medlemmene inngår i Norconsults
konsernledergruppe.
I 2018 ble Roar Engeland gjenvalgt som
styreleder og Mari Thjømøe gjenvalgt
som styrets nestleder. Den ordinære
generalforsamlingen i Norconsult
Holding AS bestemmer honoraret til
styrets medlemmer basert på en
anbefaling fra valgkomitéen. Valg
komitéen består av fire medlemmer som
alle velges av generalforsamlingen.
Hovedoppgaven til valgkomitéen er å
sikre at styret har den riktige sammen
setningen av kompetanse og erfaring.
Norconsults eiermodell innebærer at
omsetningen av selskapets aksjer er
begrenset av selskapets vedtekter og
bare kan omsettes mellom selskapet og
selskapets ansatte. Verdsettelsen av
aksjene er regulert i en aksjonæravtale.
Styret har fullmakt til å foreta emisjoner
innenfor de begrensinger som er satt av
generalforsamlingen. Styret har også

fullmakt til at selskapet kan erverve egne
aksjer.
Konsernet har en policy for eierstyring
og selskapsledelse som er en del av
konsernets styringssystem. Norconsult
skal følge «Norsk anbefaling for eierstyr
ing og selskapsledelse» (ved NUES) så
langt anbefalingen anses relevant for et
selskap som er 100 prosent ansatteid.
Styret har et revisjonsutvalg for å føre en
uavhengig kontroll med konsernets
finansielle rapportering og kontroll
systemer. Utvalget skal også føre tilsyn
med konsernets internkontroll,
compliance og risikostyring. Revisjons
utvalget er et forberedende og råd
givende arbeidsutvalg for styret, men
beslutningsmyndigheten på de
områdene revisjonsutvalget skal
kontrollere ligger hos styret.
Styret har i tillegg et kompensasjons
utvalg og et aksjeutvalg. Kompensasjons
utvalget bistår styret i arbeidet med
vurdering av godtgjørelse for ledende
ansatte og fastsetting av hovedprinsipper
og strategi for kompensasjon av sentrale
ledere i Norconsult-konsernet. Aksje
utvalget bistår styret med vurderinger og
anbefalinger i viktige spørsmål som
omhandler aksjeeierskap i konsernet.
Styret har i 2018 avholdt åtte styremøter.
Ved behov er det kontakt mellom
administrasjon og styret også mellom
styremøtene.

Styringssystem
Konsernets styringssystem NORMS
(Norconsult Management System)
bygger på konsernets styrende policyer
og omfatter alle tiltak for å styre og
forbedre kvalitet, HMS, utføre intern
kontroll og styre risiko. NORMS ivaretar
overholdelse av lover, forskrifter, krav fra
oppdragsgivere og Norconsults interne
krav. Dette inkluderer blant annet også
etterlevelse av våre etiske retningslinjer
og krav til korrekt finansiell rapportering.
I NORMS finner Norconsults medarbei
dere også beste praksis og annen
informasjon som medarbeiderne trenger
for å gjennomføre arbeidet på en
enhetlig og effektiv måte.
Styret har det overordnede ansvaret for å
påse at styringssystemet er effektivt og
velfungerende.
Styringssystemet NORMS tar utgangs
punkt i selskapets kjernevirksomhet, som
er planlegging og gjennomføring av
oppdrag av alle størrelser. Oppdrag
gjennomføres med et bredt spekter av
fagkompetanse og stor variasjon når det
gjelder oppdragsgivere og oppdrags
størrelser.
Systemet tilfredsstiller alle krav i relevant
lovgivning og systemstandarder for
kvalitet og miljø.
Norconsult AS har lenge hatt et
sertifiserbart, integrert og prosessbasert
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styringssystem. Endringer i lovverk og
forventninger i markedet gjorde at
selskapet ønsket å gjennomføre
prosessen med å ISO-sertifisere
styringssystemet. Styringssystemet ble
derfor i 2018 sertifisert av DNV GL i
henhold til NS-EN ISO 9001:2015
ledelsessystemer for kvalitet.
ISO 9001:2015-sertifikatet omfatter
rådgivningstjenester innen plan- og
prosjekteringsoppdrag. Sertifikatet
gjelder for Norconsult AS med hoved
kontor og selskapets fem regioner, og
omfatter markedsområdene bygg og
eiendom, samferdsel, energi, industri,
olje og gass, vann og avløp, miljø,
sikkerhet, plan og arkitektur.
Sertifiseringen er en bekreftelse på
selskapets sterke kvalitetskultur og at det
lønner seg å jobbe målrettet med kvalitet
i alle ledd. ISO-sertifiseringen støtter oss i
vårt pågående arbeid med forbedrings
prosesser som bidrar til å styrke
Norconsults konkurransekraft, og skape
økt verdi for våre kunder.
Norconsult AS er også sertifisert som
Miljøfyrtårnbedrift etter hovedkontor
modellen. I løpet av 2018 har 32 av
selskapets underenheter/kontorsteder
blitt sertifisert og er med i ordningen,
kun noen få kontorsteder gjenstår.
Gjennom Miljøfyrtårnordningen arbeides
det med kartlegging av hvordan det ytre
miljøet påvirkes av selskapets egen
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virksomhet i Norge og hvordan våre
rådgivere kan være pådrivere for at våre
kunder får bærekraftige løsninger og
prosjekter med minst mulig miljøavtrykk.

Konsernet arbeider kontinuerlig med å
utvikle og overvåke systemet for
risikostyring i alle datterselskap for å
unngå uønskede hendelser.

For å sikre etterlevelse av selskapets
rutiner, ble det i 2018 gjennomført et
omfattende program for opplæring i
«NORMS i hverdagen» med kurs for alle
medarbeidere på alle selskapets kontorer
i Norge.

Konsernet har i 2018 opprettet en
avdeling for internrevisjon. Funksjonen
skal bistå styret og konsernledelsen i å
utøve god virksomhetsstyring gjennom
en uavhengig og objektiv vurdering av
hvorvidt konsernets vesentligste risikoer
er tilstrekkelig håndtert og kontrollert.
Omdømmerisiko søkes minimert
gjennom bygging av kultur og hold
ninger hos medarbeidere og forretnings
partnere, samt gjennom oppfølgende
tilsyn for å se at styringssystemet blir
etterlevd.

Norconsult AB i Sverige har i mange år
vært sertifisert i henhold til ISO 9001 og
ISO 14001. Selskapene i Polen og på
Island er sertifisert etter ISO 9001.
Norconsult AS har Sentral godkjenning
for ansvarsrett for høyeste tiltaksklasse i
alle relevante fag, i henhold til Plan- og
bygningsloven i Norge. Videre er
Norconsult AS registrert i El-virksomhets
registeret for tjenesteområder relevante
for våre fag og oppdrag, og er FG-
godkjent både som selskap og rådgivere.
Norconsult AS er prekvalifisert gjennom
ordningene Achilles, Utilities NCE
(tidligere Sellihca), TransQ og Startbank.
Risikostyring
Risikostyring i konsernet fokuserer særlig
på selskapsrisiko, finansiell risiko, risiko
for medarbeidere, risiko i det enkelte
oppdrag og risiko for tap av omdømme.
Status innenfor de ulike områdene
rapporteres løpende til konsernets
ledergruppe og til styret.

Innenfor IKT-sikkerhet er det globale
risikobildet i kontinuerlig bevegelse. Det
arbeides målrettet og systematisk med
bevisstgjøring både hos egne medarbei
dere og samarbeidspartnere om sikker
og varsom IKT-bruk. Opprettholdelsen
av en enhetlig og moderne IT-infra
struktur bidrar til å redusere teknisk
sårbarhet. Det er iverksatt og gjennom
ført forebyggende tiltak innenfor
spesifikke områder der det er erkjent
behov for det, og informasjonssikkerhet
var et tema i den årlige etikkopplæringen.

Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS konsern
Konsernet oppnådde i 2018 brutto
driftsinntekter på 5 326,3 millioner
kroner (2017; 4 624,3 millioner kroner)
og et driftsresultat på 401,8 millioner
kroner (2017; 370,9 millioner kroner).
Driftsmarginen for 2018 var på 7,5
prosent mot 8,0 prosent i 2017.
Konsernet hadde i 2018 en nedgang i
netto likvider på 14,4 millioner kroner
(2017; en økning på 76,5 millioner
kroner). Konsernets netto kontantstrøm
påvirkes av salg av eiendommen i
Vestfjordgaten 4, et høyt omfang av
investeringsaktiviteter, forrige års
utbytteutbetaling og kjøp av egne aksjer i
perioden.

Konsernets egenkapital var 1 435,7
millioner kroner ved utgangen av 2018
(2017; 873,0 millioner kroner), noe som
gir en egenkapitalandel på 46,2 prosent
ved utgangen av 2018 (2017: 35,8
prosent). Økningen i egenkapitalandel
skyldes lønnsom vekst i underliggende
drift, samt gevinst fra salg av eiendom
men i Vestfjordgaten 4. Styret vurderer
egenkapitalandelen som tilfredsstillende.

Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS
er det ingen operativ drift. Driftsresultat
var på -1,3 millioner kroner (2017: -1,5
millioner kroner). Resultat før skatte
kostnad var 492,1 millioner kroner.
(2017: 154,8 millioner kroner). Den
sterke økningen i finansresultatet i 2018
er i all hovedsak relatert til gevinst ved

Kontantstrøm fra drift
500 MNOK
450

Kontantstrømmen fra operasjonelle
aktiviteter vurderes som tilfredsstillende
sett i lys av selskapets vekst. Kontant
beholdningen ved årets utgang var på
500,6 millioner kroner (2017; 515,0
millioner kroner). I tillegg er overskudds
likviditet på 352,4 millioner kroner
plassert i markedsbaserte finansielle
instrumenter som på kort varsel kan
realiseres til likvide midler, presentert
under netto kontantstrøm fra invester
ingsaktiviteter. Avvik mellom kontant
strøm fra operasjonelle aktiviteter og
driftsresultat skyldes primært tids
avgrensningsposter og avskrivninger av
konserngoodwill.
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salg av aksjene i Norconsult Eiendom
AS (493,5 MNOK).
Kontantbeholdningen ved årets utgang
var på 326,9 millioner kroner (2017;
366,5 millioner kroner). Norconsult
Holding AS hadde i 2018 en nedgang i
netto likvider på 39,6 millioner kroner
(2017; økning på 75 millioner kroner).
I tillegg er overskuddslikviditet på 352,4
millioner kroner plassert i markeds
baserte, finansielle instrumenter som på
kort varsel kan realiseres til likvide
midler, presentert under netto kontant
strøm fra investeringsaktiviteter.
Selskapets egenkapital var 511,8
millioner kroner ved utgangen av 2018
(2017; 206,0 millioner kroner), noe som
gir en egenkapitalandel i 2018 på 50,9
prosent (2017: 21,0 prosent).
Finansiell risiko
Risiko for at kunder ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser
anses som lav da det historisk har vært
lite tap på fordringer. Selskapet har i alle
ledd fokus på å fakturere opparbeidet
tid snarest mulig og har en tett oppføl
ging av kundefordringer.
Likviditeten i Norconsult vurderes som
tilfredsstillende, og driften er i 2018
selvfinansierende i alle enheter med få
unntak. Overskuddslikviditet benyttes til
utbytteutbetaling, investeringer i drift

eller oppkjøp, evt midlertidig konserva
tiv plassering i finansielle instrumenter.
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, gode
framtidsutsikter og egenskaper som
komplementerer øvrig virksomhet.
Norconsult er eksponert for valuta
svingninger i forbindelse med selska
pets aktiviteter på tvers av landegrenser.
Noe av denne omsetningen faktureres i
norske kroner, noe i lokal valuta og noe
i USD/EUR. Foreliggende valutastrategi
tilsier at selskapet skal foreta en
valutasikring der dette er hensikts
messig, eventuelt tilstrebe kontrakts
betingelser som begrenser valuta
eksponeringen. I tillegg påvirker
endringer i valutakurser regnskapsført
netto verdi av konsernets investeringer.
Norconsults virksomhet vokser både
gjennom organisk vekst og ved
strategiske oppkjøp av andre virksom
heter. De seneste 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
ved evaluering av de respektive
enheters oppnådde resultater og
forventning til fremtidige resultater.
Hendelser etter balansedagen og
forutsetning om fortsatt drift
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 egen
kapital og fremtidsutsikter som del av
grunnlaget for forslag til utbytte basert på
årsresultatet for 2018. Årets overskudd for
Norconsult Holding AS utgjør 492,141
millioner norske kroner. Styret foreslår at
overskuddet disponeres som følger:
Avsatt til utbytte:

178,800 MNOK

Overført til
annen
egenkapital:

313,341 MNOK

SUM

492,141 MNOK

Fremtidsutsikter

Norconsult har bred kompetanse, er
godt diversifisert og har en styrket
posisjon innenfor hovedmarkeds
områdene, noe som danner et godt
utgangspunkt for fremtiden. Konsernet
har betydelig oppmerksomhet på
risikostyring, den daglige driften er sunn
og salget av Norconsult Eiendom i 2018
har forsterket selskapets soliditet og
likviditet. Dette gir gode forutsetninger
for videre vekst. Norconsult er en aktiv
aktør i konsolideringen av markedet og
står godt rustet til å beholde sin ledende
rolle i det norske markedet og til å styrke
sin posisjon i Norden videre. Konsernet
har vedtatt en ny strategi for perioden
2019-2021 med fokus på digitalisering,

bærekraft og samarbeid og har satt et
overordnet mål om å være best på å
levere kundeverdi. I tillegg hevder
selskapet seg meget godt i undersøkelser foretatt i Norge blant ingeniører
og teknologistudenter ifht rangering av
de mest attraktive arbeidsplasser (for
eksempel hos Universum).
Generelt vurderes utsiktene i de
markeder selskapet opererer i som gode.
Det forventes en høy etterspørsel etter
selskapets tjenester i overskuelig fremtid.
Hardere konkurranse i et stadig mer
konsolidert marked møtes med fokus på
å levere innovative og bærekraftige
løsninger av høy kvalitet til kundenes

prosjekter. Selskapet vil arbeide hardt for
å beholde en lederrolle i utviklingen av
nye verktøy, samhandlings- og arbeids
former.
Internasjonalt vil Norconsult opprett
holde sin tilstedeværelse 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 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 11. april 2019

Roar Engeland
Styrets leder
Resultatdisponering 2018

313,3
MNOK
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Ole Fossen
Styremedlem

Idunn Helen Kirkreit
Styremedlem

Vegard Jacobsen
Styremedlem

Harald Trosvik
Styremedlem

Michelle S. Wright
Styremedlem

Nils Morten Huseby
Styremedlem

Olaf Bøckmann
Styremedlem

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef

Avsatt til utbytte

Overført til
annen egenkapital

Mari Thjømøe
Styrets nestleder

492,1

178,8
MNOK

MNOK
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Konsernregnskap
NORCONSULT HOLDING KONSERN
Alle tall i 1 000 kroner

Norconsult består av morselskapet Norconsult Holding AS, som eier
samtlige aksjer i Norconsult AS. Hoveddelen av konsernets tverr
faglige rådgivningsvirksomhet ligger i selskapet Norconsult AS og i
dets datterselskaper utenfor Norge. I tillegg leveres IT rådgivning- og
løsninger for prosjektstyring, infrastruktur og eiendom av det heleide
datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS), mens
selskapet Technogarden er spesialister innen rekruttering og utleie av
ingeniør-, prosjektledelse- og IT-kompetanse i Norge og Sverige.
Konsernregnskapet viser resultatregnskap for 2018 med tilhørende
balanseoppstilling per 31. desember 2018 for Norconsult Holding
konsern.

2018

2017

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

Driftsinntekter
5 326 312
4 624 262
Sum driftsinntekter
5 326 312
4 624 262
		
Prosjektkostnader
635 579
546 191
Lønnskostnader
3 491 585
3 107 858
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
117 520
102 547
Annen driftskostnad
679 826
496 799
Sum driftskostnader
4 924 511
4 253 395
		
Driftsresultat før eiendomsgevinst
401 801
370 867

Eiendomsgevinst
463 952
0
DRIFTSRESULTAT
865 753
370 867
		
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

28
62

Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansresultat

370
6 093
23 013
(4 159)
(3 882)
(21 604)
(169)

4 427
4 342
20 430
(6 003)
(3 631)
(19 050)
514

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

865 584

371 381

Skattekostnad

118 717

108 729

ÅRSRESULTAT

746 867

262 652

Minoritetenes andel av årsresultatet
Majoritetens andel av årsresultatet

951
745 916

0
262 652
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Balanse
Per 31. desember 2018

Eiendeler
Alle tall i 1 000 kroner

ANLEGGSMIDLER

NORCONSULT HOLDING KONSERN
2018

2017

Egenkapital og gjeld
Alle tall i 1 000 kroner

NORCONSULT HOLDING KONSERN
2018

2017

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital			
Immaterielle eiendeler
Aksjekapital
6 121
6 121
Utsatt skattefordel
21 687
25 049
Egne aksjer
(247)
(215)
Kundekontrakt, lisenser og programvare
27 294
24 356
Overkurs
200 137
200 137
Goodwill
498 299
211 900
Sum innskutt egenkapital
206 012
206 043
Sum immaterielle eiendeler
547 280
261 305
		
		
Opptjent egenkapital		
Varige driftsmidler		
Annen egenkapital
1 225 259
666 988
Tomter, bygg og annen fast eiendom
8 213
170 469
Sum opptjent egenkapital
1 225 259
666 988
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner
98 773
83 764
		
Sum varige driftsmidler
106 985
254 234
Minoritetsinteresser
4 477
0
		
		
Finansielle anleggsmidler		
SUM EGENKAPITAL
1 435 747
873 032
Investeringer i aksjer og andeler
8 008
6 991
Lån til tilknyttet selskap
7 191
13 031
		
Andre langsiktige fordringer
53 177
50 306
GJELD		
Sum finansielle anleggsmidler
68 377
70 328
			
Avsetning for forpliktelser			
SUM ANLEGGSMIDLER
722 642
585 867
Pensjonsforpliktelser
16 281
14 186
		
Utsatt skatt
21 664
0
Andre avsetninger
974
9 650
OMLØPSMIDLER		
Sum avsetninger for forpliktelser
38 918
23 836
		
Fordringer			
Annen langsiktig gjeld		
Opptjent, ikke fakturert inntekt
344 310
254 231
Annen langsiktig gjeld
38 524
20 321
Kundefordringer
1 067 133
927 811
Sum annen langsiktig gjeld
38 524
20 321
Andre fordringer
122 922
154 563
		
Sum fordringer
1 534 365
1 336 604
Kortsiktig gjeld		
		
Leverandørgjeld
202 774
179 629
Investeringer		
Forskudd fra kunder
70 273
66 240
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
352 438
0
Betalbar skatt
79 469
83 415
Sum investeringer
352 438
0
Skyldig offentlige avgifter
506 419
433 401
		
Avsatt utbytte
178 800
289 000
Bankinnskudd og lignende		
Annen kortsiktig gjeld
559 166
468 620
Bankinnskudd og kontanter
500 645
515 024
Sum kortsiktig gjeld
1 596 900
1 520 305
Sum bankinnskudd og lignende
500 645
515 024
		
		
SUM GJELD
1 674 343
1 564 463
SUM OMLØPSMIDLER
2 387 448
1 851 628
		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
3 110 090
2 437 495
SUM EIENDELER
3 110 090
2 437 495
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Kontantstrømoppstilling

NORCONSULT HOLDING KONSERN
Alle tall i 1 000 kroner				

2018

2017

Operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad			
Periodens betalte skatt				
Gevinst / tap ved salg av varige driftsmidler		
Gevinst / tap ved salg av investeringer		
Avskrivninger 		
		
Andre resultatføringer uten kontanteffekt		
Endring i opptjent, ikke fakturert inntekt		
Endring i kundefordringer og andre fordringer		
Endring i kortsiktig gjeld		
		
Endring i pensjonsforpliktelse		

865 584
(106 926)
(465 641)
0
117 520
(7 990)
(68 453)
72 842
64 274
2 094

371 381
(88 586)
(452)
0
102 547
566
(57 641)
(141 409)
132 867
351

Netto kontantstrøm, operasjonelle aktiviteter		

473 305

319 623

Investeringsaktiviteter
Investeringer i immaterielle driftsmidler		
Investeringer i varige driftsmidler		
Vederlag ved salg av varige driftsmidler		
Kjøp av datterselskap		
		
Salg av datterselskap		
		
Kjøp av andre markedsbaserte finansielle instrumenter		
Salg av andre markedsbaserte finansielle instrumenter		
Investering i finansielle eiendeler		
Nedskrivning av finansielle eiendeler		
Netto nye utlån		
		
Mottatt utbytte		
		

(15 662)
(43 263)
5 269
(341 785)
560 886
(500 000)
150 203
0
4 159
(632)
0

(14 205)
(49 040)
1 426
(64 143)
(1 847)
0
0
(289)
7 709
(14 682)
0

Netto kontantstrøm, investeringsaktiviteter		

(180 825)

(135 070)

Finansieringsaktiviteter
Opptak av ny gjeld		
		
Innbetalt kapitalutvidelse		
		
Salg/(kjøp) av egne aksjer		
		
Utbetalt utbytte (inkl minoritetsinteresser)		

1 226
0
(8 799)
(287 741)

2 531
47 828
19 118
(183 150)

Netto kontantstrøm, finansieringsakt.		

(303 991)

(113 673)

Valutaomregning av bankinnskudd 		

(2 868)

5 640

NETTO ENDRING I BANKINNSKUDD O.L.		
(14 379)
76 522
							
Likviditetsbeholdning 01.01		
515 024
438 503
						
LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12		
500 645
515 024

66

Norconsult signerte i 2018 kontrakt med Avinor om prosjektering av Ny lufthavn Bodø, som er blant de aller største
samferdselsprosjektene i Norge. Norconsult har med seg underleverandører LPO arkitekter og Archus arkitekter i oppdraget.67
Ill: Fra skisseprosjektet som viser en mulig utforming av flyplassen (utarbeidet av Norconsult, Archus og LPO).

Om Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene
i Norden, med virksomhet som spenner over flere verdensdeler. Våre tjenester
er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er
engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann
og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Hovedkontoret ligger
i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne.

