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*Pga konvertering til én aksjeklasse og opprettelse av
lønnsbonusordning i Norconsult AS i 2020 ble drifts
resultatet redusert med ca 128 MNOK. Underliggende
forbedring mot fjoråret er 74 MNOK.
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Forsiden: Den nye, offentlige rettstbygningen Østre Landsret i København er bærekraftssertifisert til gull. Norconsult bidrar med prosjektering innen mange
fag i det ambisiøse byggeprosjektet. Illustrasjon: Henning Larsen Architects
Lindholmens Tekniska Gymnasium i Gøteborg er en moderne gymnasskole der varierende takhøyder, synlige installasjoner og m
 aterialvalg speiler elevenes
kommende arbeidsplasser. Norconsults akustikere har ansvar for lydkrav for skolen. Illustrasjon: Tomorrow AB
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Konsernsjefen har ordet:

2020 ble et år vi sent vil glemme

«Jeg er imponert og takknemlig
over innsatsen. Vi fryktet det verste,
men virkeligheten ble heldigvis mye bedre,
mye takket være at prosjekter ikke stoppet
opp og at markedet har fungert.»
– Egil Hogna, konsernsjef

Da koronapandemien brøt ut i mars 2020, ante vi lite om konsekvensene og tiltakene som ville komme. Ett år senere vet vi fortsatt ikke hvordan pandemien vil endre oss som selskap og samfunnet
rundt oss. At Norconsult gjennom koronaen har ønsket 400 nye medarbeidere velkommen, og levert en rekke imponerende prosjekter sammen med kundene våre, er vi utrolig stolte av.

Til tross for koronapandemien leverte Norconsult solid vekst i
både omsetning og resultat. Omsetningen endte på nær
7 milliarder kroner, rundt 600 millioner kroner mer enn i
2019. Dette er meget gode resultater, særlig sett i lys av tøff
konkurranse, prispress og ikke minst korona. Gjennom året
har vi vunnet og jobbet med over 20 000 ulike spennende
og utfordrende oppdrag, både små og store. Ved utgangen
av året var vi blitt totalt 4 600 kollegaer.
Ny i jobben midt i pandemien
Da jeg startet i jobben som konsernsjef i Norconsult
1. desember 2020, hadde vi lagt bak oss en periode der vi var
nødt til å løse helt nye utfordringer. Alle ansatte, både ledere
og medarbeidere i stab og linje, har lagt ned en formidabel
innsats for å løse oppgaver på nye måter. Det er lett å
glemme den usikkerheten vi opplevde da Norge og resten av
verden stengte ned i begynnelsen av 2020, og mange
medarbeidere i flere land måtte flytte inn på hjemmekontor.
Mange har forsaket sosial kontakt, omgang med kollegaer og
familie, og noen har vært rammet av sykdom. Fysiske møter
og tilstedeværelse på kontoret er for de fleste erstattet med
digitale møter og nye samarbeidsformer. Jeg er imponert og
takknemlig over innsatsen. Vi fryktet det verste, men
virkeligheten ble heldigvis vesentlig bedre, mye takket være at

prosjekter ikke stoppet opp og at markedet har fungert.
Vi skylder også våre kunder og samarbeidspartnere en stor
takk. De har vist fleksibilitet, og strukket seg langt for å
opprettholde kontinuitet.
At vi på tross av et slikt år kan legge frem et solid resultat, er vi
spesielt stolte av. Overgangen til hjemmekontor over natten
håndterte våre medarbeidere fint, og takket være tett og godt
samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, har vi
sammen klart å holde hjulene i gang. I løpet av året som gikk
har vi hatt permitterte medarbeidere i flere land, og særlig
arkitektur merket et redusert aktivitetsnivå i markedet. Det er
imidlertid veldig positivt at så godt som alle permitterte nå er
tilbake i jobb igjen.
Koronapandemien har testet oss som enkeltpersoner, som
selskap og som fellesskap. Det har utfordret vår måte å tenke
på, ikke minst innen digitalisering og samarbeid. Vi har tatt
raskere digitale steg enn vi ville gjort uten pandemien. Vi ser
alle frem til vi igjen kan møtes fysisk, men vi skal ta med oss
at vi også kan jobbe godt og levere gode resultater ved hjelp
av digitale plattformer. Fortsatt er det for tidlig å spå hvordan
den nye normalen blir, og hvordan pandemien har påvirket
oss som selskap og BAE-næringen som bransje.

Viktige klimainitiativ og milepæler
BAE-næringen (bygg, anlegg, eiendom) er Norges største
fastlandsnæring og står for en betydelig del av klimautslippene.
Med en verdiskapning på nærmere 400 milliarder og 350 000
medarbeidere, er dette en næring som er helt sentral for
verdiskapingen både lokalt og nasjonalt. Norconsult har i 2020
jobbet med kunder og medarbeidere for å bidra til et mer
bærekraftig samfunn gjennom oppdragene. Det er her vi har
størst påvirkning, men Norconsult har også satt konkrete mål
for forbedring av egen drift.

som viser at Norconsult er svært langt fremme innen
digitalisering.
Yrkesaktive ingeniører kåret i november 2019 Norconsult til
Norges nest mest attraktive arbeidsgiver i den årlige under
søkelsen Universum Professional Survey og best i kategorien
rådgivende ingeniør. Det er både hyggelig og viktig at vi
stadig styrker vår evne til å tiltrekke oss dyktige folk.

Norconsult deltar i bransjeinitiativet Sammen 2020, hvor vi
forplikter oss til å bidra til en betydelig klimagassreduksjon for
en bransje som i dag står for en stor del av klimagass
utslippene. I løpet av 2020 meldte vi oss inn i UN Global
Compact, verdens største bærekraftsinitiativ for bedrifter. Vi er
også medlem i Skift – et næringslivsdrevet klimainitiativ med
formål om å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som
ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Sterkt nordisk fotavtrykk preget av digitalisering,
bærekraft og samarbeid
Norconsult er inne i det siste året av inneværende strategi
periode, og arbeidet med neste strategiperiode er godt i
gang. Dette er en spennende prosess med bred involvering
blant våre medarbeidere. Dagens tre strategiske tema;
digitalisering, bærekraft og samarbeid vil fortsatt være
sentrale i vårt arbeid for å lykkes med å skape kundeverdi
fremover, og jeg gleder meg til å lede selskapet gjennom nye
og spennende utfordringer i årene som kommer.

I 2020 gjorde Norconsult seg bemerket som selskap innen
ulike områder. Vi vant AEC Excellence Awards for digital
innovasjon i Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand vest
– Mandal øst, et samarbeid med AF Gruppen. Dette var det
første heldigitale prosjektet innen samferdsel i bransjen, noe

Selv om jeg fremdeles er relativt ny i konsernsjefjobben, har
jeg vært lenge nok til å se at vi har veldig gode forutsetninger
for å lykkes fremover. Gjennom 2020 har vi forsterket vår
tilstedeværelse i hele Norden, og vi er godt posisjonert og
rigget for videre vekst og utvikling i årene som kommer.
Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna. Foto: Johnny Syversen
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Dette er Norconsult
Hammerfest
Lakselv
Alta

Tromsø

Vadsø
Kirkenes

Harstad
Narvik

I Norconsult er hver dag en mulighet til å levere det
lille ekstra for kundene våre. Gjennom nyskaping og
innovasjon søker vi stadig etter bedre og mer
bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.
Morgendagens samfunn skal vare lenge, og våre råd
har betydning for hva slags samfunn vi får.

Bodø

Våre tjenester omfatter planlegging og rådgivning i alle faser
av et prosjekt - fra idéfase til overordnede planer, prosjekt
ering og driftsstøtte. Våre kunder er offentlige og private
kunder i inn- og utland.

Fauske

Mo i Rana
Mosjøen
Reykjavik

Luleå

Kópavogur
Namsos
Kristiansund
Molde

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende
tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging,
prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av medarbeiderne
og hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Ulsteinvik
Førde
Flekke
Sogndal
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Ålesund

Skellefteå

Steinkjer
Verdal
Levanger
Stjørdal

Umeå

Oppdal

Sandane
Årdal

Sollefteå
Östersund

Os

Örnsköldsvik

Sundsvall

Otta

Voss
Eidfjord
Odda

Hudiksvall
Lillehammer
Gol
Gjøvik
Hamar
Oslo
Lysaker
Jessheim Mora
Haugesund
Sauda Hønefoss
Gävle
Lillestrøm
Sand Sandvika
Borlänge
Älvkarleby
Hjelmeland
Drammen
Ski
Ludvika
Kongsberg
Stavanger
Askim
Horten
Seljord
Uppsala
Sarpsborg Karlstad
Tau
Kristinehamn
Märsta
Fredrikstad
Porsgrunn
Västerås
Sollentuna
Tønsberg
Egersund Grimstad
Larvik
Stockholm
Örebro
Kristiansand
Töreboda
Trollhättan
Allingsås
Linköping
Kungälv
Jönköping
Göteborg
Billdal
Bergen

Rosendal

Forretningsidé: Norconsult sikrer optimal kvalitet i
kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende
rådgivningstjenester.
Visjon: Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene.
Misjon: Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn.
Årlig er Norconsult engasjert i mer enn 20 000 prosjekter
innen arkitektur, bygg og eiendom, energi, industri, IT, miljø,
olje og gass, plan, samferdsel, sikkerhet og vann og avløp.
Flere av disse er store og langvarige prosjekter der flerfaglig
laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige
studier og prosjekter der spisskompetanse og rådgivererfaring
er sentrale innsatsfaktorer.

Trondheim

Ålborg
Viborg
Århus

Lyngby

Kalundborg
København

Botswana
Sør-Afrika

Zambia
Mosambik

Organisasjon
Norconsult hadde ved inngangen av 2021 cirka 4 600
medarbeidere, hvorav cirka 3 200 arbeider i Norge. Selskapet
har bred geografisk tilstedeværelse med over 119 kontorer;
over 60 kontorer i Norge, 39 kontorer i Sverige, seks kontorer
i Danmark, to kontorer på Island, ett i Finland og ett kontor i
Polen. I tillegg har selskapet åtte kontorer utenfor Europa,
samt prosjektkontorer som opprettes etter behov.

Piteå

Varberg
Halmstad
Helsingborg
Lund
Malmö

Espoo

Norconsults hovedkontor
ligger i Sandvika utenfor Oslo.
Oversikt per 14.4.2021

Växjö
Kalmar

Filippinene

Karlskrona
Karlshamn

Polen

Thailand

Malaysia

New Zealand

Norconsults konsernledergruppe på Teams – øverst fra venstre: Egil Gossé, k
 onserndirektør Norden, Janicke P. Garmann, konserndirektør Norge/Regioner,
Christian B. Nilsen, konserndirektør Økonomi/CFO, Bård S. Hernes, konserndirektør Norge/Hovedkontor og Egil Hogna, konsernsjef/CEO.

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

kontoret i Sandvika: Bygg og anlegg, Energi med internasjonale
datterselskaper i Afrika og Asia, Informasjonsteknologi, Miljø og
sikkerhet, Samferdsel, Tekniske systemer, Vann og avløp, og
Plan, arkitektur og landskap. Internasjonal virksomhet er
organisert under divisjon Energi.

Konsernledelsen
Konsernledelsen holder til ved hovedkontoret i Sandvika.
Egil Hogna overtok som konsernsjef etter Per Kristian
Jakobsen 1. desember 2020.

Konserndirektør Regioner Norge har ansvar for den regionale
virksomheten i Norge som er delt inn i fem regioner med
hver sin regiondirektør; Region Nord, Region Midt, Region
Sør-Øst, Region Innlandet og Region Vest. Konserndirektør
Norden har ansvar for datterselskaper i Norden og Polen, i
tillegg til Technogarden.

I 2020 så konsernledelsen slik ut: Konserndirektør for Norge/
Hovedkontor, med ansvar for åtte divisjoner ved hoved

To stabsenheter ledes av hver sin konserndirektør, hvor den

ene har ansvar for Økonomi og Kontorstøtte, og den andre
har ansvar for Marked og kommunikasjon, Strategi, HR og IT.
Sterk bedriftskultur
At Norconsult er eid av medarbeiderne, preger bedrifts
kulturen og bidrar sterkt til den positive ånden og innsatsviljen
som Norconsults kunder opplever. Norconsult er en nøytral
og uavhengig rådgiver, og habiliteten overfor kundene står
sentralt. Bedriftskulturen bygger på mangfold, åpenhet og
gjensidig respekt. Organisasjonsstrukturen er forholdsvis flat
og lite formalistisk. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen
viser at vi er stolte av arbeidsplassen og at vi trives godt. Vi har
høyt engasjement og høy etisk bevissthet. Våre ledere skårer
generelt godt på medarbeiderundersøkelsene.
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1994
NorCiv Engineering
Co. Ltd
► Tron Horn AS
►

1929
Ing. A.B. Berdal

1956
Norconsultants

►

►

1980
► Norconsult
Mozambique Lda.
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1998
Berdal Strømme AS skiftet
navn til Norconsult AS
► Norconsult Management
Services Phil. Inc.
►

|

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

#headsforrecruitment
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2007
GF Konsult AB,
Gøteborg skiftet navn
til Norconsult AB

►

►

2005
► Garmann & Co
► Urheim AS
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SAL CDS, Mosambik
Norconsult Africa
(Pty) Ltd
► Mecad AB
►
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Norconsult
Peru SAC
► Techno
Consult Møre
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2017
Leiv Nes Arkitekter AS
► Ara Engineering EHF
► Glantz
Arkitektstudio AB
► Skovhus Arkitekter
►

2012
NorPower Sdn Bhd,
Malaysia

►

2014
Solem Arkitektur
AS

►
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Kjeller Vindteknikk
► Arkting
► KHS
►

Årsregnskap

|

Noter

ØRP
ECT
► Borealis Arkitekter
►
►

Tidslinjen viser utvalgte oppkjøp.

1939
Sivilingeniør
Elliot Strømme AS

►

Sterk kulturplattform: LiVE Norconsult
LiVE Norconsult, kulturplattformen vår, er godt innarbeidet i
konsernet. Holdningene til ledelse, verdier og etikk står sterkt i
hele virksomheten, fra hvordan vi samarbeider med kollegaer,
til kundedialog og hvordan vi driver forsvarlig, lønnsom
forretningsvirksomhet.
LiVE Norconsult representerer ti prinsipper for ledelse, verdier
og etikk som er felles for alle i konsernet. De består av fem
prinsipper for godt lederskap, fire verdier og en tommel
fingerregel for etikk som skal bidra til å fremme de
holdningene vi ønsker skal kjennetegne bedriftskulturen.
LiVE skal kjennetegne alt vi gjør og hjelpe alle medarbeidere
til å ta valg og løse dilemmaer i det daglige arbeidet.

1964
► Norconsult AS

1989
► Berdal Strømme
AS (Fusjon)

1999
Norconsult Informasjonssystemer 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

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

LiVE Norconsult:
Ledelse:
Ta og gi ANSVAR
Vis MOT
Vær SYNLIG og TYDELIG
SE dine medarbeidere
LEV verdiene

Betydelig vekst de siste 20 årene
Norconsult har hatt en betydelig vekst de siste 20 årene, både
organisk og gjennom oppkjøp. Bare i 2020 ansatte vi over
400 nye kollegaer og arbeider kontinuerlig med målrettede
rekrutteringsaktiviteter for å sikre oss de beste kandidatene.
Norconsult anses å være blant de aller mest attraktive
arbeidsgiverne i vår bransje i Norge.

Strategiperioden 2019–2021

Verdier:
Redelig
Inkluderende
Kompetent
Engasjert

Norconsult har en sterk nordisk tilstedeværelse. Selskapet er
ledende i Norge og har gradvis bygget seg opp til å bli en
betydelig utfordrer i det svenske og danske markedet.
Norconsult har også jobbet med internasjonale prosjekter i
mer enn 60 år og i 150 land, særlig innen markedsområdet
energi. På relativt kort tid har vi også lykkes med å bygge opp
et sterkt nordisk arkitektmiljø.

Kundeverdi er overskriften for strategiperioden
Det viktigste vi gjør er å skape kundeverdi. Først og fremst
handler kundeverdi om å forstå kunden, bygge et tett og
tillitsbasert forhold, kommunisere åpent og tydelig og sørge
for at kundene får det de har behov for. I Norconsult har vi
utviklet plattformen LiVE PRO, som er en videreutvikling av
selskapets verdiplattform LiVE.

Tommelfingerregel for etikk:
Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys
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1997
Norconsult
International AS

►

Å skape kundeverdi gjennom Den lille store forskjellen står
helt sentralt i strategiperioden. Digitalisering, bærekraft og
samarbeid, er hovedtemaer i tillegg til kulturplattformen vår
LiVE og kundeløftet beskrevet i LiVE PRO. Strategien bygger
på 80/20-prinsippet. Vi skal fortsette det gode arbeidet fra
forrige strategiperiode og samtidig tenke nytt.

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

2016
► Norconsult
New Zealand Ltd

LiVE PRO hjelper oss å ta de rette valgene i arbeidet med
kundene våre, bidrar til at kunden blir forstått, og at vi leverer
stadig mer kundeverdi.
Kundeløfte vårt Den lille store forskjellen, viser hvordan vi
stadig strekker oss litt lenger, søker nye muligheter og utfordrer
etablerte sannheter ved stadig å overgå kundenes forvent
ninger. Når vi lykkes med å skape kundeverdi, lykkes vi også
med å skape lønnsom vekst og en arbeidsplass hvor medarbei
dere trives. Det som kjennetegner prosjektene våre som går
ekstra bra, er sjelden bare én stor oppdagelse, men oftere
summen av mange smarte løsninger og gjennomtenkte
beslutninger satt i system. Dette skaper kundeverdi.

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

2020
SG Arkitektur AS, Hønefoss
► Kosberg Arkitektkontor AS, Molde
► A3 Arkitektkontor, Harstad
(virksomhetskjøp)
►

Selskapsstrategien vår tar for seg følgende hovedtemaer:
1.	 Heldigitale leveranser er vårt førstevalg
2.	 Vi er en pådriver for kreative bærekraftige løsninger
3.	 Vi skaper verdi gjennom godt og effektivt samarbeid
4.	 LiVE og LiVE PRO er grunnlaget for alt vi gjør
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The Edge
R E T H I N K I N G

T O M O R R O W

For å inspirere og motivere til innovasjon etablerte vi i 2020
konseptet The Edge. The Edge handler om å utfordre
etablerte sannheter og stadig finne nye og bedre løsninger
på oppgavene vi utfører.

Innovasjon gjennom 80/20-prinsippet
Strategien til Norconsult bygger på 80/20-prinsippet, et
tankesett om at anslagsvis 80 prosent av tiden skal vi bruke til
å bygge videre på alt det gode vi allerede gjør, og fortsette å
forbedre oss dag for dag. I tillegg skal vi løfte blikket. Cirka
20 prosent av arbeidet vårt skal være basert på nytenking og
utvikling. 20-prosenten handler om å være mer bevisste på å
velge de riktige oppdragene – oppdrag som utfordrer oss og
krever mer komplekse samarbeidsformer, nye digitale
løsninger og en bærekraftig tilnærming.

The Edge
Where Is The Edge?, er et helt grunnleggende spørsmål i
prosjektene våre når det handler om nytenkning, utvikling,
endring og digitalisering. Med The Edge skal vi sørge for mer
bærekraftige prosjekter som utfordrer sannheter gjennom
lønnsom vekst og økt verdi for kundene våre.

Vi har utviklet en intern webportal kalt The Edge. Her kan alle
medarbeidere selv gå inn og registrere ideene sine for å
synliggjøre prosjekter, dele kompetanse, erfaring og inspirere
andre til å tenke nytt. Norconsult har etablert ulike interne
finansieringskilder som på hver sin måte kan bidra til å få
realisert innovasjonsprosjekter, og disse er grundig beskrevet i
The Edge-portalen.
I Norconsult skal det være enkelt, effektivt og engasjerende å
dele gode ideer og få fortgang i kartlegging av muligheter og
realisering av gevinster. Oppdragene vi løser hver eneste dag
krever mye ressurser, der både tid og kostnad har høyt fokus.
The Edge skal bidra til at potensialet til alle oppdrag utnyttes
fullt ut, slik at Norconsult og bransjen løftes videre.
B Edge
Siden 2017 har en gruppe medarbeidere vist ekstra engasje
ment for innovasjon og nyskaping og organisert et eget
nettverk for erfaringsoverføring og deling av informasjon.
Gruppen møtes jevnlig gjennom året og er sammensatt av et
team med nysgjerrige og sultne entusiaster som tør å tenke
nytt og utfordre etablerte sannheter, normer og standarder.
Nettverket er åpent for alle, men gruppen stiller høye krav til
engasjement og aktivt medlemskap. B Edge som de kaller
seg, består av 25 medarbeidere fra ulike avdelinger i
Norconsult – som brenner for å drive utviklingen innen både
digitalisering, bærekraft og samarbeid videre.

Flere nyvinninger har blomstret frem
Over 60 initiativer er så langt registeret i The Edge-portalen i
Norconsult. Fellesnevnere for veldig mange prosjekter i
porteføljen er hvordan tett og godt samarbeid mellom
byggherre, entreprenør og rådgiver bidrar til å flytte grenser,
hvor digitalisering ofte er det viktigste verktøyet for å realisere
betydelige miljøgevinster.

«Where Is The Edge? er et helt grunnleggende
spørsmål i prosjektene våre når det handler
om nytenkning, utvikling, endring og digitalisering.
Med The Edge skal vi sørge for mer bærekraftige
prosjekter som utfordrer sannheter gjennom lønnsom vekst og økt verdi for kundene våre.»

Samarbeid med akademia
I Norconsult samarbeider vi tett med akademia for å utvikle
ny kompetanse og dermed bidra til å videreutvikle bransjen
på utvalgte områder. Et eksempel er BI Senter for bygge
næringen som med støtte fra Prosjekt Norge har sett på
effekter av det gjentagende samarbeidet i Nye Veier-
prosjektene E18 Tvedestrand – Arendal og E39 Kristiansand
vest – Mandal øst.

Trysfjordbrua blir en av fire lengre bruer på nye E39 mellom Kristiansand og Mandal, der Norconsult har stått for prosjektering. Verdensledende teknologi og innovative løsninger har
gitt internasjonal oppmerksomhet, store klimagassbesparelser og en estetisk flott bru, som forventes ferdigstilt i 2022. Foto: Bård Gudim
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I begge prosjektene har Nye Veier, AF Gruppen, Kruse Smith
og Norconsult samarbeidet. Hensikten er å bruke e
 rfaringene
til å industrialisere samarbeidsformen og finne beste praksis
som kan deles med, og benyttes av resten av bransjen også i
andre samarbeidskonstellasjoner.
Norconsult er innenfor mange fagområder helt i tet på
fagekspertise. For øyeblikket jobber ti av medarbeiderne våre
med doktorgrader. I samarbeid med UiO tar en medarbeider i
skolemiljøet vårt for eksempel en doktorgrad i fysisk
skoleplanlegging basert på pedagogiske prinsipper.
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Dette gjenspeiler selskapets mangfold og vilje til å satse også
innen andre områder enn rene ingeniørfag. Hver av de ti
doktorgradene som pågår i samarbeid med universitetene er
valgt med tanke på at det skal være forretningsmessig
utvikling for selskapet, og det er lett å finne sammenhengen
med de strategiske målene.
Forskning, utvikling og innovasjon
Norconsult er i økende grad engasjert i forskningsprosjekter
for å nå selskapets strategiske mål. For å lykkes med dette har
vi etablert interne klynger for oppfølging av forsknings
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prosjektene våre. I tillegg har vi satt innovasjonsarbeidet i
system – ikke bare for å støtte det interne innovasjons
arbeidet i selskapet, men også for å bistå kunder i
innovasjonsprosessene. Blant annet har vi en egen avdeling
med spesialister i innovasjons- og prosessledelse som leder
innovasjonsarbeid både i oppdrag for kunder og internt.
Innovasjonsavdelingen tilbyr også opplæring og kurs for å
styrke kompetanseutviklingen blant medarbeiderne våre.
Årlig gjennomfører cirka 20 medarbeidere en intern
utdannelse innen innovasjonsledelse.

Bård Gudim

Heldigitalisering av E39 Kristiansand Vest –
Mandal Øst
Høye krav til digitale leveranser var sentralt i bestillingen fra
Nye Veier da ny E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst skulle
planlegges. Dette førte til banebrytende innovasjon, der
totalentreprenør AF Gruppen, rådgiver Norconsult og
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) etablerte en helt ny
standard for digital informasjonsflyt for store samferdsels
prosjekter.
Prosjektet har høstet internasjonal oppmerksomhet, blant
annet med seier i AEC Excellence Awards for banebrytende
digital informasjonsflyt med innsynsløsningen ISY Prosjekt.
Økt kvalitet på leveransene, færre feil, mer effektivitet, lavere
kostnader og betydelige miljøgevinster er blant resultatene så
langt. Eksempelvis har optimalisering av brukonstruksjonen
på Trysfjordbrua alene bidratt til 15 prosent reduksjon av CO2utslipp, og antall tegninger er redusert med 95 prosent.

12

Norgeshistoriens første digitale planvarsel

Heads For Leadership

Utsendelsen av det det første digitale planvarselet skjedde i et
digitalt møte med kommunal- og moderniseringsminister
Nikolai Astrup. På få minutter ble flere hundre berørte naboer
av ny E6 sør for Trondheim varslet om utbyggingsplanene.
Digital planvarsling gir både tids- og kostnadsbesparelser, og
sikrer bedre medvirkningsprosesser for berørte naboer samt
offentlige og private instanser. Når nye veier, sykehus,
næringsbygg og boliger skal bygges, vil det alltid være
naboer som berøres, og utbygger har plikt til å informere
disse. Informasjonen skal sikre at alle har mulighet til å
komme med innspill til planene før de iverksettes.

Norconsult går bra, selskapet vokser og får stadig flere og
mer krevende oppdrag. På samme måte som det jobbes
med medarbeiderutvikling gjennom Heads for tomorrow, er
det helt avgjørende at selskapet klarer å identifisere og utvikle
fremtidens ledere. Fremtidsrettet ledelse er en del av
selskapets strategi. Vi ønsker å bli et enda mer robust selskap
ved å sette flere ledere i stand til å løse topplederoppgaver.

Det er NoIS, sammen med Ambita, som har utviklet løsningen.
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har etablert en tjeneste
plattform som sikrer at nabovarslene sendes ut via Altinn.
Nye Veier-prosjektet E6 Gyllan – Kvål sør for Trondheim er det
første prosjektet som tar den digitale løsningen i bruk.

Vi vil gjerne beholde ledertalentene i Norconsult og har tro
på at Heads For Leadership vil bidra til dette. Dette skal ikke
bare være bra for lederne, men også for medarbeiderne.
Lederutviklingsprogrammet består av åtte samlinger med
start i april 2021 og avslutning i september 2022. Dette
programmet kommer i tillegg til dagens lederutviklings
tilbud: Praktisk ledelse, oppdragslederutdanningen og
Lederforum.
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#headsforcareer

Heads for tomorrow
Medarbeiderne utgjør fundamentet i Norconsult, og vi arbeider
systematisk for å rekruttere de beste hodene. Vi søker etter dem som
hele tiden strekker seg litt lenger, forstår kundens behov, og tør å
tenke nytt for å skape verdi for kundene våre. Det er den fremtids
rettede kompetansen vi samlet besitter som gjør at vi kan levere
den lille store forskjellen.

I Norconsult legger vi til rette for å videreutvikle medarbeidernes kompetanse til det beste for kundene, konsernet og
medarbeiderne. Hos oss kan medarbeidere utvikle seg innen marked, oppdrag, fag og i linjeorganisasjonen.

Norconsult skal ha en enhetlig, transparent og konsistent
stillingsstruktur som motiverer til prestasjon og utvikling for
alle ansatte. I løpet av 2020 formaliserte Norconsult stillings
tilhørighet innenfor våre interne stillingsstrukturer for
oppdrag, fag, og marked, i tillegg til den eksisterende
stillingsstrukturen i linjeorganisasjonen. Struktureringen
skjedde basert på konkrete krav til kompetanse i tilhørende
stillingsbeskrivelser, og vurderes årlig i utviklingssamtale med
personalansvarlig leder.
Vi er særlig opptatt av at yngre medarbeidere skal få mulighet
og støtte til å påta seg spennende utfordringer, og så tidlig
som mulig få reelt ansvar i oppdragene. I Norconsult AS er
det etablert et Yngres råd som bidrar til positiv utvikling i
selskapet, basert på yngre medarbeideres perspektiver og
meninger. Yngres råd rapporterer hvert halvår til konsern
ledelsen. Rådet kommer med innspill til hvordan de opplever
Norconsult som arbeidsplass for yngre medarbeidere samt
andre aktuelle saker. I 2020 har Yngres råd også stått i spissen
for å arrangere flere digitale, sosiale arrangementer for yngre
medarbeidere i selskapet.

Ingeniører på befaring ved nye Kolvikbakken Ungdoms
skule i Ålesund, der Norconsult er bygningsteknisk rådgiver
og har ansvar for bygningsfysikk, brann, ITB og LARK.
Prosjektet tilfredsstiller passivhusnivå, og et stort fellesareal
med kantine, bibliotek, scene og amfi blir selve hjertet i
skolen. Foto: Kristian Roald
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Ønsket karriere- og kompetanseutvikling kartlegges for hver
enkelt medarbeider i den årlige utviklingssamtalen med

personalansvarlig leder. Utviklingssamtalen er også en arena
for tilbakemeldinger fra leder på mål og prestasjon. Dette
legger grunnlag for læring, leveranser, forbedring og utvikling.
I løpet av 2020 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 gjen
nomføringen av alle oppdrag, er avgjørende for Norconsults
suksess og utvikling. Vi prioriterer derfor kompetanseheving
og kursvirksomhet innen oppdragsledelse og oppdrags
gjennomføring. De aller fleste kursene utvikles og fasiliteres
av konsernets egne rollemodeller for å skape kundeverdi og
varige relasjoner gjennom vellykket oppdragsgjennomføring.
Slik bidrar opplæringen aktivt til intern kompetanseutvikling
og erfaringsoverføring mellom kursholdere og deltagere.
Norconsults interne kurstilbud for ulike målgrupper skal sikre
enhetlig metodikk og kontinuerlig læring hos medarbeiderne.
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Vi fokuserer på å forstå kunden, bygge team, ta styring og
skape flyt i tråd med LiVE PRO og Norconsults styringssystem
NORMS, uavhengig av fag og geografi. I tillegg til å fokusere
på kundedialog og å skape kundeverdi, legger vi i opplæringen også sterk vekt på å ta hensyn til mennesker og miljøet,
samt teknologi, økonomi og fremdrift.
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Nyansatte
Alle nyansatte i Norconsult deltar på introduksjonsprogram i
det selskapet de ansettes i. I Norconsult AS deltar samtlige
nyansatte på introduksjonsprogrammet INTRO, som består av
både e-læring og kurs med fysisk fremmøte. På grunn av
covid-19 ble kurset gjennomført digitalt i 2020, med utstrakt
bruk av nye digitale hjelpemidler. I løpet av 2020 gjennomførte ca 290 medarbeidere INTRO.
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Oppdragsledere
I første kvartal 2020 lanserte Norconsult den interne opp
dragslederutdanningen digitalt. Tidspunktet viste seg å være
særdeles heldig sett i sammenheng med utbruddet av
covid-19. Norconsults oppdragslederutdanning er tilgjengelig
for alle konsernets medarbeidere via e-læring. I løpet av 2020
benyttet 513 medarbeidere seg av det digitale tilbudet. Fra og
med 2021 suppleres e-læringen med seminarer for spissede
målgrupper innenfor oppdrags- og prosjekteringsledelse.
For fortsatt å øke kompetansen innenfor Virtual Design and
Construction (VDC) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige
prosjekter har Norconsult utviklet et internt kurs basert på
pensum og kompetanse fra det amerikanske Stanford-
universitetet. I løpet av 2020 fullførte 233 medarbeidere
VDC-kurset.
I tillegg har vi et omfattende kompetanseutviklingstilbud som
understøtter oppdragsgjennomføring, lovverk, standarder og
digitalisering i verdikjeden vår. Dette er tilgjengelig for alle
medarbeidere i Norconsult.
Faglig ledelse
Den faglige karriereveien skal støtte Norconsults oppdrags
virksomhet, og den viktigste læringsarenaen er gjennom
arbeid i oppdrag. Tilrettelegging for medarbeideres faglige
utvikling gir Norconsult et konkurransefortrinn ved at
konsernet besitter spisskompetanse 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
nettverk for alle fag i Norconsult AS. Alle medarbeidere er
medlem av nettverket for sitt respektive fagområde.
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Fagnettverkene skal sikre kompetanseoverføring på tvers av
organisasjon og geografi. Vi har 24 fagnettverk, i tillegg til de
fagene som primært utøves innenfor en organisasjonsenhet.
Hvert fagnettverk har en egen koordinator. Koordinatoren er
ansvarlig for strategi og utvikling av faget, sammen med
fagansvarlig direktør.
Nettverkene organiserer årlige fagsamlinger. Mange av
nettverkene har klart å gjennomføre disse og har også utviklet
nye måter å samles på som følge av digitaliseringen av
arbeidshverdagen under pandemien i 2020. Blant annet har
det blitt gjennomført et økende antall lunsjtreff i fagnettverkene, som fine anledninger til erfaringsutveksling og
faglig påfyll.
Hvert fagnettverk har etablert egne fagportaler med
diskusjonsforum på Norconsults intranett. Dette har vært et
godt verktøy for å opprettholde kontakten mellom medarbeiderne, som er spredt over hjemmekontorer og avdelinger.
Gjennom fagnettverkene 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 kompetanseelementer og -nivåer, felles opplær
ingsbehov og aktuelle eksterne kurstilbud. Avdekking av
kompetansekrav og kompetanseelementer innen det enkelte
faget, gir grunnlag for kontinuerlig faglig forbedring, både på
selskaps- og medarbeidernivå.
I 2020 har fagnettverkene hatt utstrakt aktivitet og samarbeid
gjennom digitale verktøy og samhandlingsplattformer. En av
de positive effektene av dette er økt samarbeid, åpenhet og
faglige diskusjoner.

Medarbeidere spiser lunsj med god avstand ved vårt hovedkontor i Sandvika. Foto: Andreas Eriksson

Organisasjon og linjeledelse
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. Alle ledere med personalansvar tilbys leder
utvikling for faglig påfyll, nettverksbygging og erfarings
utveksling.

I Norconsult AS tilbys alle nye ledere med personalansvar
kurset Praktisk ledelse. Tema for dette kurset er rolleforståelse, arbeidsmiljøloven, interne retningslinjer samt egen
og andres stressmestring. I løpet av 2020 deltok 61 ledere i
Norconsult AS digitalt på dette kurset.
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

Norconsult-medarbeider i farten ved vårt hovedkontor i Sandvika. Foto: Andreas Eriksson
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mulighet til å realisere dette. I Norconsult gjennomføres
Leadership Review, en årlig kartlegging og vurdering av
prestasjon og potensiale for konsernets toppledere. Dette
gjøres gjennom dialog i ledergruppene og i forbindelse med
den årlige utviklingssamtalen. Gjennom denne prosessen
sikrer vi at vi identifiserer talenter for toppledelse, har
nødvendig ledelsesberedskap og mobilitet, og er bevisst på
talentutvikling for interne karriereveier.
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enhet fortløpende, og kan dermed følge utviklingen i
arbeidsmiljø tett.
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Norconsult AS har stabilt lavt sykefravær, og i 2020 var samlet
sykefravær 2,7 prosent. Dette er en reduksjon på 0,1 prosent
poeng fra foregående år. Norconsult har fulgt opp og
rapportert covid 19-smitte blant ansatte i konsernet siden
midten av mars 2020. Pandemien har ikke medført vesentlig
sykefravær blant Norconsults medarbeidere.

Vi som løser de vanskeligste oppgavene
LiVEing – Norconsults medarbeiderundersøkelse
Norconsults kultur er avgjørende for god kvalitet i leveranser,
godt arbeidsmiljø 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, engasjement og
etterlevelse av LiVE. Vi kartlegger også medarbeidernes
oppfatning av Norconsult på ulike områder i den årlige
medarbeiderundersøkelsen LiVEing. Resultatene fra
undersøkelsen danner grunnlag for videre utvikling av
virksomheten og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. I
syv år på rad har Norconsult målt trivsel, engasjement og
ledelse i egne indekser i konsernets selskaper i Norden. I
2020 besvarte 86 prosent av konsernets medarbeidere i
Norden undersøkelsen. Alle indeksene som måles i un
dersøkelsen, viser at Norconsult jevnt over skårer høyt på
arbeidsmiljø.
I tillegg til den årlige undersøkelsen LiVEing, har medar
beiderne i Norconsult også mulighet til å gi tilbakemeldinger
knyttet til trivsel, engasjement og organisasjonens gjennom
føringsevne hver fredag. Feedback Friday ble lansert i 2019,
og mer enn 2 000 medarbeidere har gitt tilbakemeldinger
hver gang disse undersøkelsene ble gjennomført i 2020.
Personalansvarlige ledere har tilgang til resultater for egen
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Det arbeides systematisk med å identifisere farer og å
redusere risikomomenter i arbeidssituasjonen. Alle medarbei
dere i selskapet har ansvar for å forsikre seg om at risiko i
forbindelse med oppdrag og arbeidsoppgaver blir identifisert,
evaluert og dokumentert. Vårt mål er at ingen skal bli skadet
eller syke i forbindelse med arbeid for Norconsult.
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Norconsult AS i 2020, var kvinner. I konsernet var kvinne
andelen 36,2 prosent blant nyansatte i 2020. Den totale
kvinneandelen i Norconsult-konsernet er 32,8 prosent.
I Nordic – Office of Architecture er kvinneandelen
46,9 prosent, og i Norconsult AB utgjør kvinneandelen
38,3 prosent.
I Norconsult skal vi fortsette arbeidet med likestilling og
mangfold, både i operative enheter og ved rekruttering av
nye ledere. N
 orconsult har lansert en ambisjon om å ha en
kjønnsfordeling mellom kvinner og menn på henholdsvis
40 og 60 prosent i alle enheter. Vi etterstreber også ha minst
én kvinnelig kandidat i siste intervjurunde i alle rekrutterings
prosesser for lederstillinger.

Vi deler bransjens mål 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.
Norconsult var en av deltagerne i stiftelsen av initiativet
Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), som ble
etablert i 2019. Selskapet ønsker å delta aktivt i bransjens
arbeid for å redusere antall personskader som følge av våre
aktiviteter, blant annet gjennom SfS BA, Rådgivende
ingeniørers forening (RIF) og andre eksterne fora. I 2020 har
Norconsult deltatt med representanter i to av SfS BAs
arbeidsgrupper; for sikker elementmontasje og fallulykker.
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. 40,8 prosent av medarbeiderne vi rekrutterte i

Medarbeidere på befaring ved Trysfjordbrua. Foto: Bård Gudim

19

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

The Edge

|

Heads for tomorrow

|

#headsforcareer

|

#headsforrecruitment

Bærekraft i Norconsult

|

Sosialt ansvar

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Skoler

|

Årsberetning 2020

|

Årsregnskap

|

Noter

#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 medarbeiderne innen prosjektering, samfunnsplanlegging, tekniske fag og arkitektur. I 2020 ansatte vi over
400 nye medarbeidere i Norconsult.

I Norconsult er vi opptatt av å være faglig i front og forstå
kundens situasjon og behov. Det krever at vi tiltrekker oss
kompetente medarbeidere som er positive og nysgjerrige.
Vi søker særlig etter de som motiveres av å ta initiativ og
ansvar, og som bidrar til en god dialog med kundene våre.
I rekrutteringsarbeidet retter vi 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 2020 har vi arbeidet
målrettet med å formidle digitalt og på sosiale medier hva
som kjennetegner N
 orconsult som arbeidsplass.
Sommerjobber, praksisplasser og studentoppgaver er viktige
komponenter i Norconsults studentprogram. Her får vi også
muligheten til å vise frem det gode arbeidsmiljøet og kulturen
vår til potensielle medarbeidere. I 2020 ble satsningen på
studentprogrammet Heads for tomorrow – STUDENT
gjennomført digitalt.

88 studenter fra ulike høyskoler og universiteter i Norge
deltok på studentprogrammet Heads for tomorrow –
STUDENT i 2020. Disse har fått lære mer om hvordan det er
å være rådgiver og å arbeide hos oss i en digital hverdag.
Rekrutteringskampanje – The Edge
Norconsult skal være en arbeidsplass hvor de mest e
 ngasjerte
og klokeste hodene kan utfolde seg, og hvor det er mulig å
tenke stort, fremover og nytt. Vi har derfor lansert konseptet
The Edge, som skal minne oss på hvor viktig det er å utfordre
etablerte sannheter og søke nye muligheter. Vi produserte
også en egen film i forbindelse med lanseringen av The Edge.
I årets digitale rekrutteringskampanje ble filmen brukt for å
vise potensielle medarbeidere innen ulike målgrupper at det i
Norconsult finnes gode muligheter for de som er opptatt av
nytenkning og det å strekke seg litt lenger for å få til det lille
ekstra – den lille store forskjellen.
Filmen ble publisert i sosiale medier høsten 2020. I løpet av
kampanjeperioden mottok Norconsult nesten 3 300
søknader fra både studenter, nyutdannede og erfarne
arbeidssøkere.

Hunger Games
I september arrangerte Norconsult for andre år på rad
rekrutteringsarrangementet Hunger Games i Trondheim. Etter
fjorårets suksess, som resulterte i ansettelse av flere gode
kandidater, samlet vi nok en gang studenter fra ulike linjer på
NTNU til en konkurranse om fast jobb i Norconsult.
Med over 50 påmeldte håpet vi å kunne gi enda flere studenter
muligheten til å være med denne gangen, men grunnet
situasjonen knyttet til covid-19 senket vi ambisjonene til
størrelsen på arrangementet. Likevel kunne vi gi 24 studenter
en etterlengtet pause fra en digital studiehverdag og ønske
velkommen til Hunger Games 2020 ved vårt kontor i
Trondheim.
I tillegg til nettverksbygging gir Hunger Games studentene
muligheten til å vise seg fra flere sider. Årets konkurranse
besto av to gruppeoppgaver, én individuell oppgave,
selvevaluering, speed-intervjuer og fremføring av en
NTedNU-talk om valgfritt tema. Dette gir Norconsult et unikt
vurderingsgrunnlag utover karakterer og faglig bakgrunn, og
en mulighet for å finne medarbeidere som er villige til å
strekke seg litt lenger og tenke nytt.

Graduate-samling
Som en del av introduksjonen til Norconsult for nyutdannede
samlet vi for første gang alle nyansatte til en heldagssamling
ved hovedkontoret i februar. I tillegg til øvrige onboarding-
aktiviteter som tilbys alle nyansatte i Norconsult, ønsket vi å
etablere en egen arena for læring, nettverksbygging og
inspirasjon for denne målgruppen.
Temaet for samlingen var motivasjon og egenutvikling, og
besto av flere inspirerende interne og eksterne foredrag. Det
ble arrangert en workshop om bærekraft der nyansatte jobbet
sammen i grupper og så på ulike problemstillinger relatert til
klima og bærekraft som vi kan møte på som rådgivere. Hele
90 deltakere deltok, og dagen ble avsluttet med Yngres dag,
mat og mingling.
Sommerstudentdagen
Hvert år samler Norconsult alle sommerstudenter fra hele landet
til en felles samling i Sandvika. Dagen arrangeres i starten av
studentenes arbeidsperiode i slutten av juni, og hensikten er at
studentene blir kjent med Norconsult og hverandre, slik at de
kan knytte kontakter de senere vil dra nytte av.
I 2020 ble samlingen arrangert digitalt i form av et webinar
for de 86 sommerstudentene vi hadde gleden av å bli kjent
med. Studentene fikk faglig påfyll gjennom foredrag om
utviklingsmuligheter og karriereveier, samarbeid og digital
isering, bærekraft i oppdrag og The Edge. En digital seanse
og Kahoot-quiz bidro til at studentene ble bedre kjent.
Fra øverst til venstre: Medarbeidere i Teams-møte - foto: Andreas Eriksson. Ingeniør på befaring ved Kolvikbakken Ungdomsskule i Ålesund - foto: Kristian Roald.
Deltagere på årets Hunger Games arrangement i Trondheim. B Edge-samling i Sandvika med utveksling av banebrytende tanker innen digitalisering.
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Bærekraft i Norconsult
Bærekraftig utvikling handler om å jobbe for å ivareta ytre miljø,
menneskers helse og bygge gode samfunn, med økonomiske og
kostnadseffektive løsninger. Norconsult skal bidra til en utvikling
som møter behovene til dagens generasjon – uten å redusere
mulighetene for kommende generasjoner.
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Bærekraft er en av bærebjelkene i vår rådgivning. Gjennom
kreative og nyskapende prosesser gir vi råd og utvikler
bærekraftige løsninger som tas i bruk og skaper verdi for
kundene og samfunnet. Vår ambisjon er å bidra til en
bærekraftig utvikling av samfunnet og bremse den negative
utviklingen knyttet til reduksjon i biologisk mangfold og global
oppvarming.
Bærekraft er et av de strategiske temaene i selskapets strategi
for 2019–2021. Vi ivaretar helheten i begrepet, utfordringer i
samfunnet og de mulighetene vi har til å påvirke kundene
våre og prosjektene deres i en bærekraftig retning.
Vi skal gjøre FNs mål for bærekraft til våre egne og påvirke
våre kunder til å ta bærekraftige valg. Vi bruker spesielt
spisskompetansen vår på områder som klima, biologisk
mangfold, sirkulærøkonomi, arealbruk, energi og ressursbruk,
bærekraftige byer og samfunn samt grønn mobilitet. Vi skal
levere kvalitet i alt vi gjør, på en bærekraftig og sikker måte,
noe som gir økt konkurransekraft for våre kunder.
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Forpliktelser og mål, eksternt engasjement
Som en stor aktør i Norges største fastlandsnæring (bygg og
anlegg) ønsker vi å være en del av løsningen på globale
bærekraftsutfordringer. Norconsult skal bidra aktivt til
forbedringer i samfunnet, i samarbeid med øvrige aktører i
bransjen. Dette gjelder ikke bare i klima- og miljøspørsmål,
men også innen viktige tema som antikorrupsjon, menneske
rettigheter og ansvarlig arbeidsliv. Gjennom rådene vi gir våre
kunder har vi stor påvirkningskraft. Ved å styre etter bærekrafts
målene og prinsippene for ansvarlig forretningsdrift, kan vi
bidra til en positiv utvikling i samfunnet. N
 orconsult har valgt å
synliggjøre dette engasjementet gjennom deltagelse i
organisasjoner og ordninger som fremmer bærekraftig
utvikling på tvers av selskaper og bransjer.
UN Global Compact Norge
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig
næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.
Norconsult AS ble fullt medlem (participant) av UN Global
Compact i Norge i januar 2021 og har en ambisjon om å
involvere hele konsernet i dette arbeidet. Med medlemskapet
og signatur forplikter vi oss til å følge UN Global Compacts ti
prinsipper og styre mot FNs bærekraftsmål.

Miljø

Sosiale
forhold

Økonomi

Landskapsarkitektene i Norconsult Steinkjer har prosjektert
fornyelsen av Moeparken på oppdrag for Verdal kommune.
Parken omtales som en av de fineste i hele Trøndelag.
Foto: Biodrone AS
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Norconsults datterselskap Nordic – Office of Architecture har
også forpliktet seg til UN Global Compact (signatory),
identifisert de mest relevante av FNs bærekraftmål for
virksomheten og nedfelt dette i sitt manifest for bærekraft.
Skift Norge
Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ
med formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter
som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Initiativet
skal bidra til at Norge skal nå sine klimamål innen 2030.
I desember 2020 signerte Norconsult en medlemsavtale med
Skift. Målet er at Norconsult skal kunne påvirke agendaen i
klimadebatten og jobbe tett med de andre medlemmene av
Skift for å finne smarte løsninger på klimautfordringene innen
flere næringer.
Grønnvaskingsplakaten
Grønnvasking er en form for misledende markedsføring, der
et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den
faktisk er når det gjelder påvirkning på klima, natur og
mennesker. I juli 2020 ble den norske Grønnvaskingplakaten
lansert. Denne er utarbeidet av Skift, i samarbeid med
Miljøstiftelsen ZERO, WWF og Framtiden i våre hender.
Norconsult signerte plakaten rett etter lansering, og per
februar 2021 har mer enn 250 norske virksomheter gjort det
samme.
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Sertifisering av styringssystemene etter
internasjonalt anerkjente standarder
Norconsult jobber systematisk med å
forbedre leveranser og miljøprestasjoner i
oppdrag og vår egen virksomhet. I dette arbeidet har
sertifisering i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO
14001 (miljøledelse) i Norge, Sverige, Island og Polen vært
viktig både for å dokumentere samsvar med regelverk og
som systematikk for kontinuerlige forbedringer og god
etterlevelse i hele organisasjonen.
I tillegg har mer enn 40 kontorsteder samt hoved
kontoret i Sandvika sertifisert seg etter den norske
Miljøfyrtårnordningen.
Fossilfritt Sverige
Norconsult har engasjert seg i
Fossilfritt Sverige og har i 2020 tatt en beslutning om å
fremskynde innsatsen for nullutslipp. Selskapet har
besluttet å skru opp ambisjonene, og ønsker å ha netto
nullutslipp i 2030. Som en del av Fossiltfritt Sverige har
Norconsult satt seg følgende mål:
Norconsult ABs virksomhet skal være klimanøytral
senest i 2045.
Norconsult ABs egen virksomhet skal ha netto
nullutslipp senest i 2030, det vil si minst 85 prosent
lavere enn i basisåret 2019. De siste 15 prosentene kan
klimakompenseres.
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Norconsult i Sverige rapporterer på Scope 1, 2 og 3 av
GHG-protokollen, og skal årlig redusere utslippene med
8 prosent i forhold til basisåret 2019.
Kranmärkt er en svensk bærekraftsmerking
som innebærer at vi i vår svenske virksomhet
ikke kjøper flaskevann. Gjennom ordningen
tar organisasjonen stilling for et bedre miljø,
og inspirerer andre til å verne om vårt aller viktigste
næringsmiddel. Som en del av vårt miljø- og bærekrafts
arbeid, skal alle våre svenske kontorer nå kranmerkes, som en
del av en nasjonal svensk markering for at selskaper skal velge
kranvann fremfor flaskevann.

Bærekraftig arkitektur og rådgivning
De tre strategiske områdene digitalisering, bærekraft og
samarbeid gir sammen muligheter for forbedring.
Digitalisering vil ofte være en forutsetning for å kunne forme
og vise effekten av bærekraftige løsninger på utfordringer der
alle aspekter er tatt med.
Et spennende eksempel på hva man kan få til av bærekrafts
løsninger gjennom samarbeid og digitalisering, er løsningene
Norconsult utviklet i et virtuelt hackathon for det finske
transportvesenet. Her stilte et t verrfaglig lag bestående av
deltagere fra Norconsult AS, Norconsult AB, Norconsult
Informasjonssystemer og datterselskapet Norconsult
Astando.
Teamet fant en løsning på hvordan miljøparametere som
CO2, arealbeslag, støy og lignende kan integreres i
prosjekteringsverktøyene og sammenstilles for hele
prosjektets livsløp i visningsmodeller. Dette er viktig for at
prosjekteiere og de som planlegger og prosjekterer, kan klare
å vektlegge alle prosjektets mål i valg av løsninger.

24

Sweden Green Building Council (SGBC) delte nylig ut prisen for årets Miljøbygg til det rehabiliterte skolebygget Sävehuset på
Gotland i Sverige. Norconsults arkitekter bidro til å gi det utdaterte bygget nytt liv. Foto: Anna Sundström
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Samarbeid for en grønn bygge- og anleggssektor
Norconsult deltar i eksterne samarbeid for en bærekraftig
bygge- og anleggssektor. Norconsult AS og Nordic er begge
medlemmer av Grønn Byggallianse, en ideell medlems
forening der mer enn 300 virksomheter fra hele bygge- og
eiendomssektoren i Norge er med.
Anleggssektoren er en av de viktigste bidragsyterne for å nå
målet om reduksjon av norske utslipp av klimagasser.
Norconsult AS er partner og har en aktiv rolle i nettverket
Grønn Anleggssektor. Dette startet i 2017 med økonomisk
støtte fra Forskningsrådet, og fra 2021 driftes nettverket videre
av medlemmene. Nettverket ønsker å sikre sektorens
konkurransekraft og arbeide med hvordan næringens aktører
sammen kan bidra til mer bærekraftige anlegg.
Norconsult AB deltar i et tilsvarende samarbeid med mer enn
100 selskaper, organisasjoner og kommuner i Sverige, kjent
som Färdplan 2045. Det innledende målet er at bransjen frem
til 2022 skal ha kartlagt sine utslipp og satt klimamål. Det
langsiktige målet er å nå et klimanøytralt samfunn innen
2045. Den svenske bransjeorganisasjonen Byggföretagen
leder arbeidet, og har tatt ansvar for å implementere planen
gjennom hele verdikjeden.
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Kunnskapsbaserte råd bidrar til mer bærekraftige løsninger
Norconsult skal være Norges ledende rådgiver og en pådriver
for bærekraftige og miljøriktige løsninger. Dette gjør vi med
bransjeledende kompetanse gjennom de rådene vi gir til våre
kunder i oppdragene. Våre råd skal være kunnskapsbaserte,
og vi har derfor hensyntatt til mennesker, miljø og klima i våre
interne kurs.
Kontinuerlig forbedring skal oppnås gjennom at våre
oppdragsledere forstår og ivaretar hensyn til ytre miljø på linje
med andre mål i oppdragene. Vi påvirker våre kunder til å
sette ambisiøse mål for miljø og sosiale forhold og velge
miljøriktige løsninger. Vi skal prioritere oppdrag med høy
miljøprofil og utvikle fremtidsrettede og kunnskapsbaserte
løsninger. Bærekraftstemaer er derfor inkludert i vårt kurs
opplegg for nye medarbeidere og oppdragsledere.
Bærekraft er et tverrfaglig tema hvor nye og innovative
løsninger oppstår i grensesnittet og samarbeidet mellom ulike
faggrupper. For å utvikle fagkompetansen vår og gi enda
bedre råd til våre kunder, er det i tillegg til utviklingen som
skjer innen det enkelte fag og fagnettverk, opprettet flere
fagekspertgrupper på tvers av geografi, organisasjon og fag.
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Eksempler på ekspertgrupper etablert i 2020 er massivtre,
rehabilitering, biodiversitet, vann i byer og massehåndtering.
Norconsult AS har etablert 24 tverrorganisatoriske fag
nettverk, i tillegg til en rekke avdelingsbaserte fag. Disse skal
sikre faglig ledelse og utvikling og identifisere påvirkningen fra
hvert enkelt fag. Problemstillinger som valg av materialer og
klimagassutslipp, og hvordan man i planarbeid kan tilrette
legge for at byutvikling balanserer naturmangfold og klima
påvirkning, er viktige temaer som diskuteres.
For å forstå hvor de mest effektive tiltakene ligger for bære
kraftige og miljøriktige råd og løsninger, jobber vi for at alle
oppdrag skal vurdere risiko og muligheter knyttet til miljø
temaene energibruk, materialer og ressursbruk, transport,
håndtering av masser og avfall, naturmangfold, utslipp til jord,
luft og vann, støy (lyd og lys) og vibrasjoner. I 2020 ble det
etablert en løsning hvor vurdering av vesentlige ytre miljø-
temaer er integrert i oppdragsstyringen i Norconsult AS.
Norconsults rådgivere benytter seg av innovasjonsteknikker og
metodikk for å avdekke gode og gjennomførbare ideer til – og
muligheter for - bærekraftige og miljøriktige løsninger i
prosjektene til kundene våre.
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I Norconsult AB i Sverige bruker de en egenutviklet webapp
likasjon, Hållbarhetskollen, internt og sammen med kunder i
oppstart av nye oppdrag. Med denne løsningen kan de
synliggjøre hvordan forskjellige aspekter ved bærekraft kan
settes på agendaen i kundens prosjekt.
Nordic – Office of Architecture har en uttalt satsing på
bærekraft. Selskapet har utviklet en struktur for miljøledelse
og etablert en bærekraftsgruppe med alle fagklynger
representert.
Livsløpsvurderinger av bygge- og anleggsprosjekter
Norconsults fagmiljø har god erfaring med å utarbeide
klimagassbudsjett og klimaregnskap for bygninger og
forskjellige typer anlegg. Klimagassberegninger og sammen
stilling i et klimagassbudsjett, som kan følge et bygg eller
anlegg gjennom hele livsløpet, er et viktig og nyttig
hjelpemiddel. Det vil bidra til å identifisere vesentlige bidrag til
klimagassutslipp og kunne bestemme og foreslå de riktige
tiltakene i det enkelte prosjekt.
BREEAM og CEEQUAL er miljøsertifiseringsordninger for
henholdsvis byggeprosjekter og anleggsprosjekter.
Ordningene muliggjør klassifisering og sertifisering av
bygge- og anleggsprosjekter ved poenggivning etter i hvor
stor grad byggherrer, prosjekterende og/eller entreprenører
velger bærekraftige løsninger.
Norconsult har bygget opp sterke fagmiljøer som har
spisskompetanse innen både BREEAM og CEEQUAL. Fordi
CEEQUAL nå kreves i en større del av oppdragsporteføljen,
bygges det erfaring for å kunne tilby tjenester i en større
skala. For BREEAM har våre medarbeidere omfattende
erfaring fra BREEAM-sertifiseringer, både som assessorer og
revisorer. Blant annet er Norconsult innleid som prosjektleder
i Grønn Byggallianse for arbeidet med å utvikle en norsk
veileder for CEEQUAL. Arbeidet er betalt av Statens vegvesen,
Bane NOR og Nye Veier. Andre deltar også med egeninnsats,
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deriblant rådgivere og entreprenører og SINTEF, som leder
bransjenettverket Grønn anleggsektor.
Engasjerte medarbeidere
I 2020 ble det etablert en intern kjernegruppe for å sikre
bærekraft i marked og fag i Norconsult AS. Hensikten med
gruppen er å styre, prioritere og koordinere bærekraftarbeidet
slik at selskapet når sine strategiske mål innen bærekraft.
Bevissthet om vår egen påvirkning er viktig, og bidrar til
nødvendig kunnskap om hvordan egne valg og handlinger
påvirker natur, miljø og utslipp. Samtidig gir det troverdighet
overfor kunder, medarbeidere og samfunnet ved at det er
samsvar mellom hva vi gjør i hverdagen og de råd vi gir.
Konsernets medarbeidere har stort engasjement knyttet til
forbedringer for å redusere virksomhetens eget fotavtrykk,
noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom god score
på engasjement om miljø i selskapets medarbeider
undersøkelse, LiVEing.
Det er etablert lokale arbeidsgrupper for Miljøfyrtårn på alle
kontorer i Norge, som gjennomfører små og store miljøtiltak.
I tillegg har kontorene i Trondheim, Stavanger, Harstad,
Haugesund, Nord-Trøndelag, Bodø og Bergen samt noen av
divisjonene ved hovedkontoret, etablert egne bærekrafts
grupper: Team bærekraft. Disse jobber for å få en helhetlig
tilnærming til bærekraft inn i oppdrag, fag og egen v irksomhet.
Blant annet arrangerte Team bærekraft i Trondheim
Bærekraftsuka i 2020 for å belyse viktige temaer innen
bærekraft. Både medarbeidere, kunder og
samarbeidspartnere deltok.
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Vår påvirkning gjennom egen drift
Virksomheten vår er primært kontorrelatert, og driften
forårsaker dermed ikke vesentlige utslipp til vann eller luft.
Selv om for eksempel klimagassbesparelser i ett enkelt
prosjekt kan utgjøre mer enn de totale utslippene fra vår egen
drift, har vi som mål å minimere vårt eget fotavtrykk.
Norconsult AB utarbeider årlig sin Hållbarhetsrapport
(årsrapport for bærekraft) med utførlig omtale av hvordan de
arbeider med bærerkraft i oppdrag og egen virksomhet.
Tilsvarende utarbeider datterselskapet Nordic – Office of
Architecture en årlig bærekraftsrapport som del av sin
årsrapport. Omtalen av interne driftsresultater knyttes derfor
primært til virksomheten i Norconsult AS i det etterfølgende.
Gjennom Miljøfyrtårnordningen rapporterer Norconsult AS
årlig data på områdene arbeidsmiljø, avfall, energibruk,
innkjøp og transport. Fra 2018 har vi etablert et internt
klimagassregnskap for å kartlegge klimapåvirkningen vår og
sette inn tiltak for å redusere den.
Fra 2019 har vi satt som mål at vi skal ha 5 prosent effektivi
tetsforbedring for CO2-utslipp fra egen drift. Det betyr at
veksten i klimagassutslipp i form av C02-e (C02-ekvivalenter)
skal være lavere enn veksten i selskapets verdiskaping.
Norconsult AS har etablert et klimagassregnskap for egen
drift basert på informasjon om tjenestereiser, energi til lys og
oppvarming av kontorer og avfall fra kontordriften.
Norconsult AB har satt seg som mål å være klimanøytrale
innen 2045.
Norconsult arbeider systematisk for å redusere miljø- og
klimapåvirkningen av egen drift, og for å engasjere medar
beidere i forbedringstiltak. Gjennom kartlegging, reduksjon av
eget fotavtrykk og endringer i interne prosesser, vil vi få
konkrete eksempler på hvordan vi kan redusere CO2-utslipp
og energiforbruk. Økt bevissthet hos ledere og medarbeidere
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bidrar til økt kompetanse og styrker oss i hvordan vi skal
integrere bærekraftstenking i oppdragene.
2020 var et annerledesår for vår interne drift. På grunn av
covid-19-pandemien har antallet flyreiser blitt redusert
drastisk. Samtidig har det vært noe mer bilkjøring i tjeneste
enn i et normalår. Videre har svært mange medarbeidere
jobbet fra hjemmekontor. Dette har gitt oss en ekspress-
digitalisering av hvordan vi arbeider og samarbeider, både
internt og med våre kunder og oppdragsgivere.
Effekten på klimagassregnskapet viser seg spesielt på
transport. Energibruk knyttet til kontordrift har ikke blitt
tilsvarende påvirket ettersom byggene fortsatt har vært i drift.
Norconsult har mer enn 60 kontorsteder i Norge, og
medarbeidere trenger ofte ikke å reise lange strekninger for å
komme seg til jobb. Ved valg av kontorlokasjoner blir det lagt
vekt på nærhet til knutepunkt for kollektivtrafikk. Norconsults
hovedkontor i Sandvika ligger i gangavstand fra Sandvika
Stasjon – med forbindelse til tog, buss og flytog.

|

The Edge

|

Heads for tomorrow

|

#headsforcareer

Endring i karbonproduktivitet per år, med utgangspunkt i 2017
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Eksempler på hva vi jobber med i oppdragene:
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Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Oslo kommune

Omfattende anleggsvirksomhet i Bærum og omegn de neste
årene vil skape store masseuttak og store massebehov. Det er
potensiale for å spare kostnader og redusere klimagassutslipp ved
å håndtere masser på en smart måte. Mindre transport av masser
over lange stekninger sparer miljøet for direkte utslipp fra
lastebiler. Mindre behov for massedeponering sparer arealer og
er mindre skadelig for miljøet. Ved å gjenbruke både stein og
løsmasser fra nærliggende prosjekter, reduseres behovet for å ta
ut nye masser fra steinbrudd for å dekke anleggets behov.
Denne type problemstillinger er aktuelle i prosjektet Bærum
ressursbank, hvor Norconsult bidrar til at massene blir håndtert
og utnyttet på en bærekraftig måte.

Oslo kommune er en byggherre som stiller krav til utslippsfrie
byggeplasser, det vil si bygge- og anleggsplasser som ikke fører til
lokale utslipp fordi fossile maskiner erstattes med utslippsfrie
alternativer. For å kunne realisere slike løsninger trengs ny
teknologi og nye krav, og Norconsult har vært rådgiver i
pilotprosjekt for Oslo kommune og flere andre byggherrer som
vurderer dette.

Rehabilitering istedenfor riving – Sävehuset i Sverige
Sävehuset er en del av Wisbygymnaset som ble bygget på
begynnelsen av 1970-tallet. Det var mange klager over dårlig luft
og innemiljø i et bygg som ble opplevd som mørkt, tungt og
innestengt. Bygget ble derfor besluttet revet i 2013.

Utvalgte prosjekter
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Norconsult har et stort fagmiljø på bærekraftig by- og
samfunnsutvikling, og ønsker også å bidra lokalt til
grønnere bymiljøer. Ved hovedkontoret i Sandvika har vi
for eksempel montert solcelleanlegg og satt ut bikuber
på taket.
To bikuber med 40 000 bier ble plassert på taket i 2020
som et lite bidrag for å opprettholde bestanden av de
viktige biene og et bærekraftig bymiljø i Sandvika. Takket
være et grønt nærmiljø, vokste bestanden til ca. 150 000
bier i løpet av sommersesongen, og vi høstet 84 kilo
honning. Honningen ble solgt til medarbeidere, og
inntekten går til kjøp av flere bikuber.

Energi

35 %

2020

Bærekraftig massehåndtering – Bærum ressursbank

|
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Lokalt tiltak for et grønnere bymiljø
i Sandvika

Klimagassutslipp Norconsult AS totalt
2020

1,6

Bærekraft i Norconsult

Norconsults arkitekter klarte å finne løsninger for å unngå riving.
Den bærekraftige ombyggingen vant prisen som «Årets Miljö
byggnad» for 2020 fra Sweden Green Building Council.

Bærekraftige bygg – nytt forskningsbygg for DTU Miljø
(Danmark Tekniske Universitet, bygg 112): Utvikling av et nytt
forskningsbygg som skal avspeile forskningens bærekraftsfokus.
Prosjektet har blitt utviklet i nært samarbeid mellom rådgiverteam
fra Norconsult, DTU og brukerne for å skape optimale rammer
for forskning og undervisning innen ressursområdet.

Ved hovedkontoret og internasjonalt har Norconsult
kompetanse innen solenergi, både solvarme/solfangere
og solceller. Prosjekter der solenergi inngår, har blitt
gjennomført både i Norconsult Norge, Sverige, Danmark,
Sør-Afrika og gjennom NB Solar Africa.
Solcelleanlegget på taket av hovedkontoret er et
pilotanlegg som brukes til energiproduksjon, for
kompetanseutvikling og for å få erfaring med praktisk
bruk av solcelleanlegg. Solcelleanlegget består av 16
solcellepaneler plassert med to ulike monteringsmetoder
for å demonstrere fordeler og ulemper med de to
metodene. Installert effekt er på 4,2 kWp (typisk eneboligsolcelleanlegg), og anlegget ble driftsatt i januar 2017.
Total energiproduksjon i 2020 var 3,43 MWh – den
høyeste årsproduksjon siden vi satte opp anlegget.
Samlet energiproduksjon siden det ble installert, er 13,19
MWh, noe som gjør at solcelleanlegget hittil har bidratt til
å redusere klimagassutslipp med ca. 9,25 tonn CO2.

Fra øverst til venstre: Vår flinke birøkter Alexander Du Rietz høster honning på taket av hovedkontoret til Norconsult i S
 andvika. Svaner i
Sandvikelven. Solenergirådgiverne Mari Lauglo og Alise Hjellbrekke inspiserer solcelleanlegget på samme tak. Foto: Norconsult

29

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

Alise Hjellbrekke med Ingeniører uten grenser (IUG) i Nepal.
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Norconsult har i mange år samarbeidet med organisasjonen MOT.
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Team Norconsult fortsetter å utmerke seg stort innen langrenn.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.
Norconsults rådgivning, ideelle samarbeid og driften av vår egen virksomhet preges gjennomgående av vårt ståsted:
at sosiale og miljømessige hensyn gir økt kundeverdi og bidrar til en bærekraftig utvikling.

Alt vi gjør, tåler offentlighetens lys
Norconsult jobber aktivt med å sikre at vi ikke bryter
internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til
menneske- og arbeidstakerrettigheter samt korrupsjon.
Norconsult har en varslingskanal der alle kan varsle om
kritikkverdige forhold og eventuelle brudd på de etiske
retningslinjene. Alle medarbeidere gjennomfører årlig
e-læringskurs i etikk. I kurset må medarbeiderne ta stilling til
etiske dilemmaer som er relevante for Norconsults virksom
het. Alle ansatte i konsernet bekrefter årlig elektronisk at de
har lest, forstått og vil etterleve konsernets etiske retnings
linjer. Vårt prinsipp for etikk er at alt vi gjør, skal tåle
offentlighetens lys.
I land med høy korrupsjonsrisiko gjennomfører Norconsult
systematisk forhåndsvurderinger av avtalepartnere med
hensyn til integritet og etikk (Integrity Due Diligence).
I virksomheten vår i Norden gjennomføres leverandør
oppfølging knyttet til etikk ved at vesentlige leverandører og
forretningspartnere signerer konsernets prinsipper for, og
erklæring om, etiske standarder for forretningspartnere.
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Sosialt ansvar
Norconsults strategi for sosialt ansvar inneholder de fire
stolpene; barn og ungdom, kompetanse, likestilling og
mangfold, lokal støttespiller. De organisasjonene vi
samarbeider med, og tiltakene våre skal falle inn under ett
eller flere av disse temaene.

Samarbeidsavtaler

Bærekraft i Norconsult
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Norconsult donerte julegaver med Gi gaven videre.

King Coffee og Norconsult bidrar til å bygge vannbrønn i Etiopia.

utsatte land og områder. Våre arkitekter i Nordic samarbeider
med Arkitekter uten grenser (AUG), som er en tilsvarende
organisasjon for arkitekter. I 2020 ble fokus på oppdragene
gjennom IUG flyttet til hvordan vi kan bistå med prosjektering
fra hjemmekontoret. Flere av våre medarbeidere deltok i ulike
prosjekter, blant annet arbeid med vinterisolering av flyktninge
telt gjennom initiativet Waste for Warmth.

mentorer for personer som er på vei tilbake etter kreft
behandling. Mentorene skal bidra med veiledning og støtte
gjennom et helt år, og følge opp utviklingsmål sammen med
den man er mentor for.

NRG og NRG-U
Norconsult har et pågående samarbeid med Norges realfags
gymnas, NRG og NRG-U, som er landets eneste godkjente
profilskole med dybdelæring innen matematikk, naturfag og
teknologi. Målet med avtalen er å bidra til økt engasjement
for realfag fra ungdomsskolealder.

MOT
Norconsult fortsatte sitt mangeårige samarbeid med
organisasjonen MOT i 2020. MOT jobber for å skape robust
ungdom i et samfunn som inkluderer alle, og er et fast
innslag i våre kurs for nyansatte, INTRO. I 2020 har MOT hatt
et ekstra fokus på hvordan både voksne og unge kan ha
kontakt og anerkjenne hverandre når man ikke kan møtes
fysisk.

Team Norconsult
Norconsult har et treårig samarbeid med langrennslaget
Team Norconsult, et lag som satser på unge utøvere. Team
Norconsult er det første seniorteamet innen langrenn i Asker
og Bærum. Sammen ønsker vi å bidra til å skape enda mer
idrettsglede for unge i den lokale breddeidretten ved å
beholde gode rollemodeller i lokalmiljøet.

Ingeniører uten grenser
Siden 2014 har Norconsult samarbeidet med organisasjonen
Ingeniører uten grenser (IUG), en interesseorganisasjon som
formidler ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. Avtalen gir blant annet våre medarbeidere mulighet til å
reise på utenlandsoppdrag for å bidra med kompetanse i

Kreftkompasset
Norconsult har samarbeidet med pasient- og likemanns
organisasjonen Kreftkompasset siden 2017. Organisasjonen
har fokus på livet etter kreftbehandling og utfordringer man
kan stå overfor selv om man er friskmeldt. Norconsult
engasjerer hvert år to medarbeidere som fungerer som

Gi Gaven Videre
I 2020 inngikk Norconsult et samarbeid med organisasjonen
Gi Gaven Videre i forbindelse med julegaven fra selskapet.
Samtlige medarbeidere i Norconsult AS mottok et gavekort
pålydende 200 kroner som kunne doneres til den veldedige
organisasjonen de selv valgte, og hele 87 ulike formål mottok
julegave fra medarbeiderne våre.
Norconsults datterselskaper i Skandinavia viser
samfunnsansvar
Arkitektene i Nordic har lansert prosjektet Foten innenfor,
hvor de inviterte nyoppstartede arkitektkontorer til å delta i
prosjekter. Dermed kan de opparbeide seg gode referanser til
å være konkurransedyktige i fremtidige arkitektkonkurranser.
Norconsult AB støtter flere initiativer i Gøteborg-området,
blant annet Göteborgsgirots cykelskola, Göteborgsvarvet,
Alliansloppet og Water Aid. Selskapet gir midler til tidsskriftet
Faktum, som er de hjemløses tidsskrift i byen, og støtter også
et trafikksikkerhetsprosjekt for de yngste skolebarna.
Norconsult AB har også valgt å støtte Frida Åkerström, som er
kulestøter og satser frem mot neste OL, og Robert Kallin,
svensk mester i triathlon. Frida jobber ved Norconsults kontor
i Växjö og Robert jobber i Göteborg.

|

Årsberetning 2020

|

Årsregnskap

|

Noter

Norconsult AB støtter blant annet Göteborgsvarvet.

Norconsult i Danmark støttet igjen i 2020 den lands
omfattende kampanjen Danmarks Innsamling, som fremmer
FNs verdensmål for en bærekraftig global utvikling. Dette er
en årlig begivenhet arrangert av DR og tolv humanitære
organisasjoner som jobber for å hjelpe land ut av fattigdom
og hjelpe de mest utsatte menneskene til en bedre fremtid.
I 2020 var fokus på de over 35 millionene barn i verden som
er på flukt. Gjennom initiativet ble det totalt samlet inn over
82 millioner danske kroner som skal fordeles på ulike
prosjekter hos de tolv organisasjonene for å bedre vilkårene
og livet til disse barna.
Lokal støttespiller for sirkulære løsninger
King Coffee er Norconsults kaffeleverandør ved hoved
kontoret i Sandvika. Gjennom virksomheten ønsker de å vise
at bærekraft og samfunnsansvar ikke bare er meningsfullt,
men også kan være lønnsomt.
I samarbeid med Kirkens Nødhjelp og King Coffee bidrar
Norconsult, gjennom sitt kaffeforbruk, direkte til at en egen
vannbrønn blir bygget i Etiopia. Dette betyr at over 400
mennesker får rent vann hver dag, resten av livet. I tillegg kan
jenter nå bruke tiden til utdanning i stedet for å hente vann.
Norconsults forbruk av kaffe gir mye kaffegrut, et avfall som
får verdi som råstoff og inngår i en sirkulær løsning for
dyrking av østerssopp. Denne løsningen er utviklet av
selskapet Gruten AS. Soppen vokser i kaffegruten og kjøpes
tilbake av Norconsults leverandør av kantinetjenester som
bruker denne som råvare i maten som tilbys i kantinen.
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Illustrasjon: Norconsult i samarbeid med Archus og LPO
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Nullutslippsnabolag og høye bærekraftsambisjoner
Kommunen har ambisjoner om å etablere den nye bydelen
som et nullutslippsnabolag. Dette gjør det viktig at lufthavnen
etableres innenfor rammeverk som ivaretar bærekraftig
planlegging i alle faser av prosjektet, og Avinor har derfor valgt
å miljøsertifisere prosjektet gjennom BREEAM for terminal
bygget og CEEQUAL for anleggsdelen. Dette vil bli et av de
første prosjektene i Norge som kombinerer de to systemene
for miljøsertifisering. Norconsult leder arbeider med miljø
sertifisering av lufthavnen, og fremmer bærekraft, kvalitet og
miljø i prosjektet på vegne av Avinor.

Bodø Lufthavn:

I 2018 ble Norconsult tildelt oppdraget med prosjektering av Ny lufthavn i Bodø, som også vil skape rom for en
ny bydel. Til nå har Norconsult stått for skisse- og forprosjekt. På laget har Norconsult hatt med seg arkitektene
LPO og Archus som underleverandører.
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Lufthavnen blir et viktig regionalt knutepunkt som dekker
markedets behov for flyruter og frakt, og bidrar til fremtidig
verdiskaping, næringsutvikling og bosetting. Lufthavnen vil få
en kapasitet på ca. 2,3 millioner passasjerer i året, og bidra til
bærekraftig utbygging og luftfart.

Prosjekterer et av Norges
største samferdselsprosjekter

Knivsta kommune i Sverige har bygget et senter som skal
bidra til aktivitet, folkehelse, miljø, fritid og kultur. Norconsult
har hatt en sentral rolle i realiseringen av anlegget, som er
bygget i tråd med internasjonal standard for passivhus.
Foto: © 2019 Jansin & Hammarling

Årsberetning 2020

Basert på godkjent forprosjekt forventes vedtak om finansiering
og beslutning om utbygging av Ny lufthavn Bodø i løpet av
2021. Ved etablering av ny lufthavn skal det frigjøres areal for å
tilfredsstille kommunens behov for byutvikling og styrke
regionens utviklingsmuligheter.

Hvert år er vi engasjert i mer enn 20 000 oppdrag som krever
kompetanse innen bærekraft, digitalisering og samarbeid.
I alle prosjektene legger vi vår ære i å levere den lille store
forskjellen – det som øker verdien for våre kunder, og som
bidrar til bærekraftig utvikling.

Her kommer en beskrivelse av ni prosjekter vi har jobbet
med i 2020, og som bidrar til et mer verdifullt samfunn.

|

Prosjektnavn:
Hva:
		
Sted:
Kunde:

Ny lufthavn Bodø
En komplett ny lufthavn
ca. 1 km sør for dagens lufthavn
Nordland fylke, Norge
Avinor AS

Oppdragsperiode: 2018–
Norconsults leveranse: Skisse- og forprosjekt, samt opsjoner
på detaljfase og oppfølgingsfase.

Norconsult har på vegne av Avinor utviklet tekniske løsninger
for fremtidig varme- og kjøleforsyning til lufthavnen og den
nye bydelen. Det er tett samarbeid mellom ulike aktører for
bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, med tydelige mål på
reduksjon av klimagassutslipp.
Tett tverrfaglig samarbeid
Prosjektet gjennomføres med høy grad av tverrfaglig sam
arbeid, grensesnitthåndtering samt forståelse for helhet og
forretningsutvikling. Ny lufthavn Bodø planlegges som et
fullintegrert BIM-prosjekt, hvor modellen er sentral i arbeids
grunnlaget som benyttes i prosjektgjennomføring og
fremdriftsoppfølging, inkl. FDV-dokumentasjon.

Norconsults fag omfatter: Oppdraget inkluderer fag innenfor
de fleste av Norconsults markedsområder: Bygg og eiendom,
Energi, Samferdsel, Vann og avløp, Miljø, Sikkerhet, Arkitektur,
Plan, Industri, IT.
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Vannet pumpes i dag fra Toverud opp i en tunnel frem til
Kattås, hvor vannet desinfiseres før det sendes ut på lednings
nettet. Det nye anlegget som plasseres i berget ved siden av
eksisterende daganlegg på Kattås, vil benytte råvann fra
Holsfjorden og vil få en kapasitet på 80 000 kubikkmeter per
dag. Fjellanlegget vil bestå av kjemikaliehall, filterhall, des
infeksjon med klor og UV samt rentvannsbasseng, og det skal
etableres en 4,5 kilometers avløpsledning fra Kattås til
Billingstad.

Bærekraft i Norconsult

I dag forsynes deler av Asker og Bærum med vann fra Holsfjorden. For å sikre trygt og rent drikkevann i
fremtiden, og redusere farge i vannet skal det etableres et nytt vannbehandlingsanlegg som fjellanlegg
på Kattås. Norconsult står for prosjekteringen.

Prosjektnavn:
		
Hva:
Sted:
Kunde:
34

ABV Nytt vannbehandlingsanlegg
for Holsfjordvann
Vannbehandlingsanlegg i berg
Bærum
Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)

Oppdragsperiode: 2020–2025
Norconsults leveranse: Skisseprosjekt, forprosjekt,
detaljprosjektering, ansvarlig søker, oppfølging i byggeperiode
Norconsults fag omfatter: Regulering og ansvarlig søker, maskin
og vannbehandlingsprosess, anleggsteknikk, elektroteknikk

Årsregnskap

|

Noter

Tett digital innbyggerdialog og grønne løsninger
Prosjektet har brukt spillteknologi og VR-illustrasjon i en
dynamisk 3D-modell for å vise hvordan gaten vil brukes av
ulike trafikanter. Modellen og filmene ble brukt under
medvirkningsprosessen og presentasjon av løsninger for
politikere, næringsdrivende og brukere.

Fullintegrert BIM og digital tvilling
Anlegget prosjekteres og bygges som et fullintegrert
BIM-prosjekt med omfattende grad av samtidig prosjektering i
en digital tvilling av det kommende anlegget, og hyppig
utveksling av digitalt underlag og gjennomganger av det
planlagte anlegget mellom prosjekterende og oppdragsgiver.
Driftsorganisasjonen har blant annet hatt gjennomganger av
det planlagte anlegget i VR (Virtuell Virkelighet). BIM utgjør
grunnlaget for både anbud og utførelsen av kontrakts
arbeidene og erstatter tradisjonelle tegninger.

Thorvald Meyers gate:

Vannverket skal levere trygt og godt drikkevann på en
bærekraftig måte. I oppdraget er det tatt i bruk innovative
løsninger i samarbeid med leverandører og høyskoler som
kan utvikle vannbransjen videre.

Med god hjelp fra Norconsult har Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo blitt transformert til kollektivgate
med ny trikketrasé. Målet har vært å etablere en ryddig og lesbar gatestruktur med naturlige kontraster mellom
ulike soner og arealer.

og automasjon, SHA og KP rolle, BIM, VA, ingeniørgeologi,
geoteknikk, bygningsteknikk, maskin, brann, miljøkartleggging
og ytre miljø, VVS, vei, landskapsarkitektur, bygningsfysikk, ROS,
sikkerhet og skallsikring, konsesjonsøknad for høyspentanlegg,
grunnundersøkelser.

|

Gaten er transformert til kollektivgate med ny trikketrasé, ny
teknisk infrastruktur, et bredere og oppgradert fortau, nye
møbleringssoner og oppholdsarealer. Det er etablert nytt torg
i forkant av Paulus kirke. En viktig målsetting for prosjektet har
vært å etablere en ryddig og lesbar gatestruktur med naturlige
kontraster mellom veggsone, fortaussone, møbleringssone
og trafikkareal.

Basert på bærekraftvurderinger er det lagt opp til en prosess
der en stor del vannet fra spyleprosess og filtrering like etter
spyling ledes i retur til innløpet.

Prosjekterer nytt vannbehandlingsanlegg
i Asker og Bærum

Årsberetning 2020

Thorvald Meyers gate var preget av nedslitt trikkeinfrastruktur
samt utflytende og utydelige arealer for myke trafikanter.
Trikkesporene var ikke tilpasset de nye trikkene, all teknisk
infrastruktur hadde behov for fornyelse, den lokale hoved
gaten skulle løftes til en av Oslos mest attraktive gater for
byliv og næring.

Norconsult har gjennom skisseprosjekt, forprosjekt og det
pågående detaljprosjektet bistått med alle rådgiverfag. I
skisseprosjektet inngikk utredning for ulike lokasjoner, i
forprosjektet inngikk prosessvurderinger, lokaliserings
bestemmeleser, grunnundersøkelser, bærekraftsvurderinger
som livssyklusanalyse, livssykluskostnader og utarbeidelse av
reguleringsplan med konsekvensutredninger.

Kattås vannbehandlingsanlegg:

|

Overvann er håndtert ved hjelp av ulike type regnbed og
fordrøyningsmagasiner. Det er etablert vanngjennomtrengelig
dekke, med store fuger som tar imot overflatevann, som igjen
blir brukt til vanning av gatetrær. Prosjektet hadde fokus på
grønne løsninger som begrenser utskifting av masser ut av
anlegget. Eksisterende sykkelstativ ble flyttet og gjenbrukt, og
smågatestein tatt opp og resatt.

Urban transformasjon
på Grünerløkka i Oslo

Prosjektnavn:
Hva:
		
		
Sted:

Thorvald Meyers gate
Transformering av Thorvald Meyers gate med
ny trikketrasé, oppgradert fortau, møblerings	soner og oppholdsarealer
Grünerløkka, Oslo

Kunde: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Oppdragsperiode: 2015–2020
Norconsults leveranse: Totalleveranse alle fag. Konseptfase,
forprosjekt, reguleringsplan, detaljprosjektering, oppfølging i
byggeperiode.

Norconsult har vært involvert i alle planfaser og jobbet
kontinuerlig med løsningsutvikling frem til ferdig anlegg.
Dette har bidratt til kontinuitet, gjennomarbeidede løsninger,
og trygghet for kunden. Transformasjonen har gitt økt
opplevelse av trygghet for gående, gjennom belysning og ved
at gjennomkjøring og gateparkering er fjernet.

Norconsults fag omfatter: Ansvarlig søker (SØK Pbl), areal
planlegging, BIM, brannsikkerhet, byggherreforskriften, forurenset
grunn, gater, byrom og byliv, geoteknikk, kabelføringsanlegg,
kulturminner, landskapsarkitektur, sporvei, trafikkteknikk, VA-
planer, vei og gate.
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Sementindustrien står for store CO2-utslipp – fem til åtte
prosent av de totale CO2-utslippene i verden. I Norge er
andelen to prosent, og for Norcem Brevik cirka 800 000
tonn CO2 årlig. Norcem har en nullvisjon når det gjelder
utslipp fra betongprodukter, og da er det nødvendig å fange
CO2 fra sementproduksjonen.

Bærekraft i Norconsult

Norges første fullskala fangstanlegg
for CO2
Når det nye CO2-fangstanlegget ved sementfabrikken Norcem i Brevik skal realiseres, er Norconsult en viktig
bidragsyter. Vi skal bidra med prosjekteringstjenester til etableringen av anlegget, som er det første i sitt slag
i Norge.

Prosjektnavn:
Hva:
		
Sted:
Kunde:
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Brevik CCS
Prosjekteringstjenester for fullskala
fangstanlegg for CO2
Vestfold og Telemark
Norcem Brevik AS

Oppdragsperiode: 2019–2024
Norconsults leveranse: Interim fase for prosjektet og videre
realisering. Har også bidratt i tidligere faser.
Norconsults fag omfatter: akustikk/støy, ansvarlig søker
(SØK Pbl), arkitektur, BIM, brannsikkerhet, byggeteknikk,

Norconsult har bidratt med fagkompetanse fra tidlig i
prosjektet og er opptatt av en vellykket realisering der
tungindustri og bærekraft går hånd i hånd. Med bærekraft
som et sentralt strategisk tema for Norconsult er dette et
prosjekt der bærekraft og miljø er selve drivkraften.

 yggherreforskriften, elektroteknikk, forurenset grunn, geoteknikk,
b
havneteknikk, konstruksjonsteknikk, marint miljø, miljøkartlegging,
prosjektadministrasjon, ROS, brann- og eksplosjonssikkerhet, VA,
VVS og klimateknikk.

|

Årsregnskap

|

Noter

Bygningen er oppført i fem etasjer pluss tekniske rom på
taket. Fasademateriale består dels av tegl og dels plate
kledninger. Bærekonstruksjoner er i hovedsak prefabrikkerte
betongelementer og stålkonstruksjoner. Grunnen er
masseutskiftet med sprengstein til opprinnelig terreng og
forbelastet. Bygningen har vannbåren varme i alle gulv og
energikilde er fjernvarme. Bygget er fullsprinklet.
Prosjektet er gjennomført med syv detaljprosjekterte del
entrepriser styrt av byggherre. Delentreprisene er bygnings
messig hovedentreprise, røranlegg, luftbehandlingsanlegg,
elektrotekniske anlegg, automatisering, heisanlegg og
utomhusanlegg. Norconsult har bidratt med tomteutredning,
mulighetsstudie, forprosjektering, detaljprosjektering og i
gjennomføringsfasen.

Tverrfaglig rådgivning
Norconsult vil bidra med tverrfaglige rådgivningstjenester,
som prosjektering og utarbeidelse av teknisk underlag for
forespørsel samt teknisk bistand under tilbudsevaluering og
forhandlinger. Videre vil Norconsult gjennomføre detalj
prosjektering, teknisk oppfølging og planarbeid knyttet til
reguleringsendring for området. Tett samhandling er sentralt i
gjennomføringen.

CCS Brevik Norcem:

Årsberetning 2020

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus huser også
ambulansestasjon, familie- og barnevern, brannstasjon,
Sivilforsvarets beredskapsavdeling, og er i tillegg godkjent
landingsplass for helikopter. Samlet bruttoareal er ca. 14 000
kvadratmeter.

Realiseringen av prosjektet krever at fabrikken bygges om.
Fangstanlegget plasseres ved siden av en eksisterende
sementovn, gamle ovnslinjer rives for å få plass til prosess
området, og det skal etableres varmevekslere for å utvinne
energi fra Norcems prosessrøykgass for å drive anlegget.
Ny og høyere pipe skal på plass, og rørkanaler ombygges for
tilknytning til fangstanlegg og varmevekslere.

3D-scanning
Som et viktig verktøy for planlegging og prosjektering av
konstruksjoner og løsninger, har Norconsult benyttet
3D-scanning. Siden store deler av fabrikken har eksistert
lenge og gjennomgått en rekke ombygginger, er det mye
som ikke kommer frem av gammel dokumentasjon.

|

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus:

Digital prosjektering av helseog beredskapshus
Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er prosjektert heldigitalt i 3D med BIM ved bruk av digitale fagmodeller
og innsynsmodell. Bygget vil sørge for at helsetjenestene bringes nærmere innbyggerne i hele regionen.

Prosjektnavn:
Hva:
Sted:
Kunde:

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Nytt senter for helse- og beredskapsstjenester
Steinkjer, Trøndelag
Steinkjerbygg KF

Oppdragsperiode: 2016–2019
Norconsults leveranse: Norconsult har deltatt med tomte
utredningen, mulighetsstudien, forprosjektfasen, detalj
prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen.

Digital prosjektering og bærekraftig oppvarming
All prosjektering er utført i 3D med BIM ved bruk av digitale
fagmodeller og innsynsmodell. Det er benyttet StreamBIM,
som innebærer rask sammenstilling av store BIM-modeller,
for distribusjon av modell og tegninger til alle i prosjektet. På
byggeplassen brukte håndverkerne i stor grad både BIM-
kiosker og håndholdte Ipader i stedet for papirtegninger.
Bygget varmes opp med fjernvarme fra et lokalt flis- og
barkfyringsanlegg ved den lokale bedriften Inntre AS.
Valget av en kontraktsstrategi med delte entrepriser har gitt
oppdragsgiver et godt prosjekt med lave byggekostnader. De
fleste entreprisene er vunnet og utført av lokale bedrifter, og
dermed gitt stor lokal verdiskapning.

Norconsults fag omfatter: Akustikk, arkitektur, BIM, brannsikker
het, byggeteknikk, bygningsautomasjon, elektroteknikk, energi
og miljø i bygninger, geoteknikk, grunnundersøkelser, interiør
arkitektur, konstruksjonsteknikk, landskapsarkitektur, prosjekt
administrasjon, vei og gate, vvs- og klimateknikk.
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Lillehammer kommune består av mye bratt og skrånende
terreng, med flere bynære vassdrag. Dette gjør kommunen
sårbar for flom. Særlig har styrtnedbør om sommeren vært
en stor utfordring.

|

Sosialt ansvar

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Skoler

Foto: © 2019 Jansin & Hammarling

Foto: Norconsult

Klimaendringer og stadig tettere bebyggelse, øker risikoen for
flom og overvannsproblematikk i byer og tettsteder. De
samfunnsmessige konsekvensene og kostnadene ved flom er
enorme, men ofte blir det fokusert på gjenoppbygging
fremfor forebyggende flomsikringsarbeid.

Bærekraft i Norconsult

Flomsikring av sidevassdrag i
Lillehammer kommune
Flere flommer forårsaket av styrtnedbør på Lillehammer forårsaket store materielle skader, og aktualiserte
dermed håndtering av overvann i urbane miljø og forvaltning av bynære vassdrag. Norconsult har bistått
Lillehammer kommune med planlegging og detaljprosjektering av sikringstiltak og oppfølging i byggeperioden.

Prosjektnavn:
		
Hva:
		
Sted:
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Flomsikring av Åretta, Skurva, Bæla og
Askjellrudbekken
Flere oppdrag som sikrer lokalsamfunnet langs
sidevassdrag til Lågen
Lillehammer

Kunde: Lillehammer kommune
Oppdragsperiode: 2015–2021
Norconsults leveranse: Skisseprosjekt, detaljprosjekt, byggeledelse
og prosjektledelse for sikringstiltak. Utarbeidelse av kommune
delplan for overvannshåndtering, tiltaksplan for sikring av vassdrag.

Årsregnskap

|

Noter

Alle materialer gjenspeiler deres naturlige egenskaper og
oppfyller flere funksjoner samtidig. Det er integrert to
kunstverk i materialene: ett gulv i sementmosaikk og en
akustisk trevegg.
Systemet for luftkvalitet i de ulike delene av bygget er
integrert med et system for å gjenvinne varmen fra driften av
ishallen og scenekunstlokalet. Ishallen er trolig verdens første
passivhusertifiserte ishall.

Center för idrott och kultur:

Bærekraftig senter for idrett og kultur
Knivsta kommune i Sverige har en visjon som blant annet skal bidra til aktivitet, folkehelse, miljø, fritid og kultur.
For å realisere visjonen besluttet kommunen å bygge et senter for idrett og kultur, og Norconsult har hatt en
sentral rolle i realiseringen «CIK – Center för idrott och kultur».

Norconsults fag omfatter: Hydraulikk, hydrologi, SØK,
konstruksjonsteknikk, vegprosjektering, BIM, naturfare,
prosjektadministrasjon, byggeledelse, landskapsarkitektur,
vann- og avløpsprosjektering.

|

Passivhusstandard og treramme
Anlegget er bygget i tråd med internasjonal standard for
passivhus, noe som betyr at bygget bruker svært lite energi.
Materialvalgene er tatt utifra hvordan og hvor egenskapene
best kommer til sin rett. Trerammen i limtre og krysslamiert
tre er komplettert med betong og stål der det har vært
nødvendig.

Tiltakene knyttet til flomsikring har også gitt andre samfunns
messige gevinster i form av bedret trafikksikkerhet samt
åpning av vassdrag for rekreasjonsformål og bydelsutvikling.
Norconsult har gjennom et bredt spekter av fag bidratt i alle
faser av prosjektet. Stor kapasitet på tvers i Norconsults
organisasjon og fagområder har gjort det mulig å bidra med
sikring på flere utsatte områder samtidig.
Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen møtte konsernsjef
Egil Hogna på befaring på Lillehammer i desember 2020.
Da ga ordføreren uttrykk for at det er helt nødvendig å bruke
penger på denne type infrastruktur. Det gir en positiv gevinst
ved at man får tilbake landskapsverdier, et levende bymiljø og
et sikrere samfunn.

Årsberetning 2020

Det nye anlegget består blant annet av to store idrettshaller,
kampsporthaller, rom for scenekunst og ishall. I tillegg
inneholder bygget kontorer, møterom, felles kommunika
sjonsflater og en restaurant.

Samfunnsikkerhetsprisen til Lillehammer kommune
Prosjekt Vassdrag er navnet på Lillehammer kommunes
proaktive arbeid med å sikre infrastruktur og samfunn mot
flom. Norconsult har jobbet tett med kommunen i dette
viktige arbeidet gjennom flere år, og i 2019 ble Lillehammer
kommune tildelt Samfunnssikkerhetsprisen i for sitt fore
byggende arbeid.

Flomsikring Lillehammer:

|

Prosjektnavn:
Hva:
Sted:
Kunde:

CIK – Center för idrott och kultur
Idrett- og kulturbygg
Knivsta, Sverige
Knivsta kommun

Oppdragsperiode: 2017–2020
Norconsults leveranse: Detaljplanlegging av bygget, total
prosjektering av huset, både innvendig og utvendig. Universell
utforming, prosjektering av anleggets scenekunstlokale, inkl.
akustikk. Prosjektering av utemiljø.

Kreativt samarbeid
Det kreative samarbeidet med oppdragsgiveren har ført til at
CIK har blitt et helt unikt bygg: et passivhus med ishall.
Kreative akustikere, sceneteknikkonsulenter og arkitekter fra
Norconsult har bidratt til at kulturscenen i bygget oppfyller
nivået Grön scen, i tråd med det svenske riksteaterets
standard. Over 80 prosjekterende arkitekter og ingeniører fra
Norconsult har samarbeidet i prosjektet.
Scenekunstlokalet har kapasitet for store oppsetninger, for
eksempel forestillinger med det svenske riksteateret. Det er
likevel kulturskolen og lokale lag og foreninger som står for
mesteparten av aktiviteten.

Norconsults fag omfatter: Arkitektur og interiør, akustikk og
sceneteknikk, plan og landskap, universell utforming, storkjøkken,
samordning av BIM.
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Prosjektet er utført etter en OPS-modell (Offentlig – Privat
samarbeid) – en moderne samarbeidsform som krever at den
private parten ikke bare skal utføre, men også drifte og
vedlikeholde bygget i et gitt antall år. Dette gir incentiver til å
planlegge og prosjektere langsiktige og helhetlige løsninger. I
dette tilfellet har det også bidratt til at bygget har oppnått
gullstatus i henhold til DGNB-bærekraftssertifiseringen.

Bærekraft i Norconsult

Bærekrafssertifisert til gull
I Nordhavn i København kan man ane omrisset av den nye, offentlige rettstbygningen Østre Landsret.
Et ambisiøst byggeprosjekt med 20 rettssaler, ventearealer, kontorer og kantine. Norconsult bidrar med
prosjektering innen mange fag i prosjektet, som også er bærekraftssertifisert til gull.

Prosjektnavn:
Hva:
Sted:
Kunde:
40

Østre Landsret
Offentlig rettsbygning
Nordhavn, København, Danmark
Bygningsstyrelsen

Oppdragsperiode: 2019–2021
Norconsults leveranse: Prosjektering, sentral tilstandskontroll og
styring, fagtilsyn og prosjektoppfølging

Årsregnskap

|

Noter

Til sammen blir seks transformatorstasjoner oppgradert. 110 kV
og 66 kV kraftledninger blir rehabilitert og at distribusjonsnett og
lavspentnett blir utvidet, slik at 3 000 nye kunder kan knyttes til
strømnettet.
Samarbeid og lokal kompetanse
I mars 2019 traff syklonen Idai Mosambik. Syklonen forårsaket
massive ødeleggelser og hele landsbyer ble lagt under vann i
Beira og Beira-korridoren mot Zimbabwe. Norconsults ingen
iører i Mosambik ble da bedt om å bidra med kartlegging av
ødeleggelsene på kraftforsyningen i området.

Short Term Investment Programme:

Bidrar til å sikre bedre kraftforsyning
i Mosambik
Investeringsprogrammet STIP (Short Term Investment Programme) ble initiert i 2014. Det ble etablert for å
kartlegge, finansiere og gjennomføre prioriterte tiltak som raskt forbedrer forsyningssikkerhet og kapasitet i
kritiske områder i det sentrale strømnettet i Mosambik. Norconsult har en sentral rolle i arbeidet.

Norconsults fag omfatter: Konstruksjoner, VVS-installasjoner,
ventilasjon, sterkstrøm, svakstrøm, dagslys, brannrådgivning,
miljø, facility management og akustikk

|

Arbeidet blir utført ved Norconsults kontor i Maputo sammen
med Tractebel, og i tett samarbeid med Norconsults ingeniører i
både Norge og Polen. Oppdraget omfatter rehabilitering og
utvidelse av kraftforsyning til hovedstaden Maputo samt byene
Tete og Beira i Central Region.

Det nye bygget danner rammene for en moderne arbeids
plass, hvor fleksible romløsninger understøtter behovet for
multifunksjonalitet og sikkerhet for ulike brukere. Bygget er
tilpasset ulike brukergrupper, alt fra innsatte, ansatte,
pårørende og andre besøkende. I tillegg stiller et slikt bygg
særlige krav til sikkerhet både for de varetekstfengslede, men
også for de som arbeider der, som for eksempel dommere
og advokater.
I arbeidet med prosjektering av bygget er det jobbet med
løsninger som skal sikre lavt energibruk, men samtidig et
robust bygg med godt inneklima og mye dagslys.

Årsberetning 2020

Målet med prosjektet er å støtte økonomisk vekst og samfunns
utvikling gjennom en sikrere og bedre kraftforsyning i landet.
Programmet er finansiert av Utenriksdepartementet i Norge,
KfW (Tyskland) og European Investment Bank.

Sikkerhet og bærekraft
Prosjektet Østre Landsret er på mange måter en spesiell
oppgave. En rettsbygning medfører noen sikkerhetsmessige
utfordringer i prosjekteringen, i tillegg til at man skal oppfylle
en sertifiseringsstandard. OPS-modellen er både en krevende
og lærerik prosess for alle involverte parter. Det er høye
funksjonskrav til design, hvor bærekraft er førende for blant
annet materialvalg, energioptimalisering, arbeidsmiljø og
sikkerhet.

Østre Landsræt:

|

Prosjektnavn:
Hva:
		
Sted:
Kunde:

Short Term Investment Programme, STIP
Forbedre forsyningssikkerhet og kapasitet
i strømnettet
Mosambik
Electricidade de Moçambique (EDM)

Oppdragsperiode: 2017–2023
Norconsults leveranse: Design, anbudsdokumenter, kontrahering
og byggeoppfølging. Norconsult utfører prosjektet i joint venture
med Tractebel

I den kritiske fasen etter at katastrofen rammet landet, var
lokalkompetansen til ingeniørene våre svært viktig og bidro til
en rask avklaring av skadeomfanget på kraftforsyningen. Et
godt samarbeid mellom norske og mosambikiske myndig
heter, EDM og Norconsult medførte at man raskt kunne
omprioritere og endre prosjektinnhold for å møte de nye
utfordringene etter syklonen.
Norconsults ingeniører i Polen bistår med detaljprosjektering av
mastene, og er involvert i oppgradering av overføringskapasitet i
Beira-korridoren med 170 km 110 kV kraftledning. Norconsult
etablerer seg nå i Beira med medarbeidere som arbeider lokalt
for å bistå i prosjektene.

Norconsults fag: Kraftoverføring
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Våre markedsområder
Tjenestene våre er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering
og arkitektur - i alle faser av oppdragene. Vi løser oppdragene
gjennom markedsområdene våre. Her kommer en kort
presentasjon av disse områdene.

Omsetning Markedsområder 2020

Bygg og eiendom 34 %
Samferdsel 23 %
Energi, olje og gass 14 %

Området rundt Steinkjer torg blir nytt kulturkvartal ved en renovering av samfunnhuset og nytt bygg mellom kirka og elven. Norconsult er involvert i prosjekteringen. Illustrasjon: Praksis arkitekter AS og PIR II AS.

Samferdsel

Bygg og eiendom

Norconsult har bred tverrfaglig kompetanse innen alle fagområder knyttet til samferdsel,
og vi har lang erfaring med planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg nasjonalt
og internasjonalt. Dette gjør oss i stand til å løse alt fra mindre veioppgaver til de største og
mest komplekse samferdselsoppdragene innen motorveier, jernbaner, sporveier, havner,
flyplasser og tunneler. Vår lange erfaring og kompetanse innen totalentrepriser er meget
etterspurt i markedet.

Norconsult dekker alle fagområder som er nødvendig for planlegging og prosjektering av alt
fra enkeltstående bygg til utvikling av nye områder og bydeler. Med rådgiverkompetansen
vår kan vi støtte kundene fra idé- og skissefasen, gjennom byggefasen, og videre i drift- og
vedlikeholdsfaser for både nybygg og rehabiliteringsoppdrag.

Vann og avløp 9 %
Utleie av personell 7 %
IT 5 %
Industri 4 %
Annet 3 %

Medarbeidere våre har solid faglig bakgrunn og kan vise til variert teoretisk og praktisk
erfaring fra plan- og prosjekteringsoppdrag, i tillegg til deltakelse på ulike typer anlegg.
Dette gjør at vårt tverrfaglige samferdselsmiljø leverer gode løsninger for samfunnets
transportutfordringer.

Bygg og eiendom er representert med sterke tverrfaglige miljøer ved de fleste av Norconsults
kontorer. Derfor kan vi betjene hele Skandinavia med lokal kompetanse og kapasitet.
Takket være spesialistmiljøene våre er vi blant de ledende rådgivermiljøene innen
markedssegmenter som næringsbygg, skole, sykehus, omsorgsbygg, boliger og idrettsanlegg.
Gjennom stadig utvikling tilpasser vi oss kundebehov og markedsendringer. Vi arbeider
kontinuerlig med utvikling av metodikk innen prosjekteringsledelse, digital samhandling og
bærekraft.

Lilleakerbyen er et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt som
ønsker å skape en helhetlig og bærekraftig utvikling, tilpasset
fremtidens samfunnsutvikling. Norconsult har vurdert
hydrogen som alternativ for reservekraft i Lilleakerbyen.
Illustrasjon: Mustad Eiendom og Alab
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Fornyelsen av Maudal kraftverk omfatter bl.a. forsterkning av dam Myrtjern samt Maudal Øvre- og Maudal Nedre kraftstasjon, som skal erstatte dagens Maudal kraftstasjon. Bildet viser driving av ny tunnel til reguleringsanlegget.
Norconsult har blant annet hatt ansvar for tilstandsvurderinger, prosjekteringsledelse konseptutvikling og forstudier og risikovurderinger. Foto: Lyse, Kristoffer Ryde
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Vann og avløp

Industri

Olje og gass

I mer enn 90 år har Norconsult vært involvert i gjennomføringen 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, og i tillegg tilbyr vi tjenester innen solkraft og hybride løsninger. Vi har
utviklet våre spesialtjenester til det beste for samfunnet og våre kunder. Fordi kompetansen
vår er tverrfaglig, har vi både dybde- og breddeinnsikt i hele energisystemet –
fra produksjon, via overføringsnettet og til forbrukerne.

Norconsult har et av de største rådgivermiljøene innen vann og avløp i Norge. Vi er en
betydelig rådgiver innen prosjektering av drikkevannsbehandling, avløpsrenseanlegg og
slambehandlingsanlegg. Norconsult er vi stolte av å spille en sentral rolle i koordinert
planlegging og prosjektering av teknisk infrastruktur som ledningsanlegg for vann og avløp,
kabelføringsanlegg, fjernvarme/fjernkjøling og søppelsug.

Norconsult er en viktig bidragsyter i realiseringen av store investerings- og utbyggings
prosjekter for en rekke industriselskaper, både i Norge og internasjonalt. Bærekraft i form av
utslippsreduksjoner, elektrifisering og bedre ressurs- og energiutnyttelse, er viktige bidrag i
mange av industrioppdragene våre. Stortingsmelding 13 – Klimaplan for 2021–2030 vil både
stimulere industrien til omlegging av eksisterende produksjon, men også til etablering av
produksjon som er en del av det grønne skiftet som hydrogen, ammoniakk og batterier.

Norconsult er en uavhengig, høykompetent leverandør av tverrfaglige ingeniørtjenester innen
olje- og gassmarkedet. Vi bistår med rådgivning og prosjektering av terminaler og lagringsanlegg, samt anlegg for produksjon/distribusjon av energigasser som flytende naturgass,
biogass, ammoniakk og hydrogen. Norconsult har spesiell kompetanse innen Brann- og
eksplosjonsvernloven. Norconsult er eneste nordiske leverandør av design av atmosfæriske
betongtanker for kryogene væsker.

Med lang bransjeerfaring har vi opparbeidet oss inngående kunnskap om industriens
prosesser, behov, logistikk, og ulike funksjonskrav. Kompetansen vår innenfor
energiforsyning og -distribusjon samt produksjon, lagring og distribusjon av energigasser vil
være en viktig bidragsyter for at industrien skal nå målene sine.

Vedtatte klimamål medfører krav om renere produksjon av norsk olje og gass. Elektrifisering,
modifikasjoner og robustgjøring av eksisterende installasjoner gjør denne industrien renere og
mer bærekraftig. Norconsults store ressursbase og tverrfaglige kompetanse har vært sentral i
flere prosjekter, blant annet strømforsyning fra land til Johan Sverdrup-feltet samt elektrifisering
av terminalanlegg på land.

På samme måte lar vi vannet stå i sentrum når vi deltar i store byutviklingsprosjekter.
Her kombinerer vi kompetansen innenfor teknisk infrastruktur med høy kunnskap innen fag
som hydrologi, hydraulikk og simulering for å lage gode overvannsløsninger.
Vi er dyktige på blå-grønne løsninger. Oppgavene våre spenner fra løsninger for eiendomsprosjekter til omfattende byutvikling. Med høy fagkunnskap prosjekterer vi lokal overvannshåndtering, bekkeåpninger og naturbasert rensing av overvann. Vi lar vannet få plass i byen
med løsninger som sikrer både vannressursene og byen.

Noter

Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene på norsk sokkel. Norconsult har utført studier for ulike plattformsløsninger for prosessplattformer, brønnhodeplattformer samt stigerør- og eksportplattformer. Foto: Adobe Stock

Energi

Tjenestene våre spenner fra rådgivning i tidligfase og mulighetsstudier, via anskaffelses
assistanse og kontraktsoppfølging, detaljprosjektering, miljøutredninger, oppfølging i
byggefase, systemutprøving og igangkjøring, til driftsfasen med miljøoppfølging, målinger,
analyser og revurderinger. Vi har opparbeidet god kompetanse og erfaring innen
prosjektledelse-, prosjektstyring, og systematisk ferdigstillelse.
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Solid teoretisk kompetanse, kombinert med mer enn 80 års praktisk erfaring, gir
oss de beste forutsetningene for å kunne levere et bredt spekter av rådgivnings- og
prosjekteringstjenester til industrivirksomheter. Det gjelder alt fra tidlige mulighetsstudier, via
planlegging, design, anbudsarbeid til oppfølging, prosjekt- og byggeledelse og verifikasjon.
Vi bidrar også i driftsfase med vedlikehold og produksjonsoptimaliseringer.

Norconsults medarbeidere har lang erfaring fra tidlige mulighetsstudier, via planlegging, design
og forespørsel/kontraktsdokumenter/byggeledelse, til drift, vedlikeholdsplaner for ferdige
anlegg og sanering av anlegg.
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Bilder tatt med Blueye (drone i sjø) fra arbeid med naturmangfold i sjø. Foto: Norconsult
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Norconsult har prosjektert fornyelsen av Moeparken på oppdrag for Verdal kommune. Parken omtales som en av de fineste i hele Trøndelag. Foto: Biodrone AS

Miljø

Sikkerhet

Plan

Arkitektur

Norconsult har et av landets ledende tverrfaglige rådgivermiljøer innen ytre miljø, klima og
bærekraft. Medarbeidere våre leverer tilpassede tjenester og kostnadseffektive løsninger
innenfor rammene av regelverket.

Fagmiljøet vårt 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 er pådriver for kreative og bærekraftige løsninger. Vi gir kundene råd om
hvordan de kan redusere fotavtrykket og energiforbruket i prosjektene sine basert på et
nytte-kostnadsperspektiv. Gode tverrfaglige løsninger innen klima, miljø og bærekraft er ofte
utslagsgivende for å øke merverdi for kunden og samfunnet. Våre rådgivere jobber også tett
sammen gjennom landsdekkende nettverk for å trekke ut synergier på tvers av fag.

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

Norconsult har et av Norges ledende fagmiljøer innen samfunnsplanlegging og byutvikling.
Hos oss jobber samfunnsøkonomer, 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.

Med rundt 750 arkitekter har Norconsult-konsernet i løpet av få år posisjonert seg
som det største arkitektmiljøet i landet og et av de største i Norden. Vi dekker mange
markedssegmenter og opererer i et stort spenn av prosjekter som preger våre bygde
omgivelser. Du ser våre bygg og installasjoner i alt fra flyplasser og vannkraftverk, til skoler og
barnehager. Dette befester oss som landets ledende, landsdekkende arkitektmiljø, med mange
små og store arkitektkontorer over hele landet.

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 prosjektene våre. Vi kombinerer sterk faglig kompetanse med kreativitet
og begeistring, og tilrettelegger for inkluderende arbeidsprosesser, dialog og samspill. Våre
medarbeidere legger stor vekt på presentasjon, visuell og skriftlig formidling. Takket være
tverrfaglighet og god geografisk spredning er vi fleksible når det gjelder type oppdrag,
størrelse og geografisk beliggenhet.

Arkitektur skal bidra til å styrke hele Norconsults virksomhet. Med våre store miljøer innenfor
alle arkitekturdisipliner, kan vi ha høye ambisjoner og idealer som arkitekter. Det er inspirerende
å koble dette mot Norconsults brede erfaring og styrke innen ingeniørfagene. Vi tar fatt på alle
oppgaver med tverrfaglig og helhetlig tilnærming med stor troverdighet. Vårt fokus på varig
arkitektur, varig skjønnhet og varig liv sikrer både kvalitet, innovasjon og fremtidsrettede valg.
Derfor kaller vi oss for fremtidens arkitektkontor.

Kreative prosesser og samarbeid med 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. Utfordrende oppgaver er blant annet
prosjektledelse for ny norsk CEEQUAL-manual for Grønn Bygg Allianse, bærekraftig
massehåndtering, CO2-fangst ved Norcem Brevik og hydrogeologisk modellering i
Norsk Forskningsråds prosjekt: Begrens Skade II/Remedy.
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3D-visualisering av Sukkertoppen i Ålesund kommune. Illustrasjon: ISY WinMap 3D/Norconsult Informasjonssystemer AS

IT
Norconsults IT-løsninger er samlet i datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer
(NoIS), et av Norges største programvarehus. NoIS utvikler, markedsfører og leverer
helhetlige 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 virksomheter, 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, systemutvikling, systemintegrasjon, maskinlæring og AI
(kunstig intelligens).
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Norconsult har prosjektert Eysturoyartunnilin på Færøyene. Den vel 10 km lange og kunstnerisk belyste undersjøiske tunnelen med undersjøisk rundkjøring ble åpnet rett før jul i fjor. Fotograf: Olavur Frederiksen
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Solid posisjon innen skole- og undervisningsbygg

Best i klassen
på skole
For å bygge varige og fleksible skole- og undervisningsbygg, må
man som rådgiver ikke bare forstå kunden, men også kundens kunde,
nemlig brukeren: lærere, elever og annet personell. Alle som bruker
byggene, er viktige premissgivere for utformingen. De lyttes nøye til
når morgendagens skoler planlegges.

Mange tenker at et byggeprosjekt starter med selve b
 yggingen,
men det kan ligge mange års planlegging bak før spaden
stikkes i jorden. Planleggingen av en ny skole starter gjerne
med behovsanalyser og fremskrivninger av elevtall: Hvilke
behov skal en skole dekke, hvor mange elever skal den ha
plass til – nå og i mange år fremover? Og når må den stå
ferdig? Den første fasen handler altså om idéen om den nye
skolen. Norconsult har en egen skoleavdeling som blant annet
bistår skoleeier for at idéfasen skal gi gode og tydelige rammer
for videre prosess - uten å legge føringer som begrenser
muligheter og innovasjon.

ofte skal rommene brukes og hvor mange skal det være i hvert
rom. De dyreste arealene er de som ikke brukes, derfor vil man
ikke bygge for stort. Samtidig skal en modellering av den nye
skolens timeplan sikre at man heller ikke bygger for trangt.
For å avdekke behov og bruk, avholdes brukermøter med
oppvekstsjef, lærere og skoleadministrasjon, i tillegg til
representanter for brukerne (lærere og andre ansatte, elever,
hovedverneombud og tillitsvalgte). Foreninger som
Handikapforbundet involveres for å sikre universell utforming.
På Glommasvingen skole, som Norconsult prosjekterte i
Sør-Odal, avdekket brukermøter at kommunen lenge hadde
ønsket seg en kinosal. Ved relativt enkle grep utredet og
definerte Norconsult en løsning som gjorde at kommunen nå
har kinosal på kveldstid, i samme areal som blir brukt som
spiseområde for elevene på dagtid.

De dyreste arealene er de som ikke brukes
Areal- og funksjonsprogrammering legger grunnlaget for
kalkylen, og omfatter planlegging av skolens areal på detalj
plan: Hvor mange og hvor store rom skal man bygge, hvor

Form følger funksjon i fysiske læringsmiljøer
For Norconsults skolemiljø er koblingen mellom arkitektur og
pedagogikk viktig, og for rådgiverne er pedagogisk utviklings
arbeid en integrert del av et byggeprosjekt. Fremdeles er mange
eldre skolebygninger i bruk – med tradisjonell klasseroms

Norconsult
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Gjennom sikring av brukermedvirkning i hele planleggings
prosessen, gjennomføring av kompetanseutviklingskurs og
veiledningsprogrammer, kan Norconsults skoleplanleggere bidra
til utviklings- og omstillingsprosesser for de ansatte ved skolene.

Spinn Arkitekter

Anna Sundström

Norconsult har bidratt med flere fag i prosjektering av nye
Glommasvingen skole i Sør-Odal, et fremtidsrettet skolebygg i
massivtre. Skolebygget har oppnådd BREEAM Very Good og er
klassifisert som passivhus. Kunstneren bak glassutsmykkingen
av klatretårnet ved Glommasvingen skole er Jenny Alnæs.
Ideen bygger på naturmystikk og er lokalt forankret med
referanser til skog, tømmerfløting og vannveier.
Foto: Norconsult

Mange moderne skolebygg planlegges etter samme prinsipp:
Bygget skal være fleksibelt, og sikre sam- og flerbruk. Eksempel
vis bygges mange skoler med tilknyttede flerbrukshaller som kan
benyttes av idrettslag og foreninger utenfor skolens åpnings
tider. Dette gir mer nytte per kvadratmeter og er bærekraftig.

Sävehuset, Gotland, Sverige

Voldsløkka skole, Oslo

Glommasvingen skole, Sør-Odal

Sävehuset er en del av Wisbygymnaset, bygget på begynnelsen av
1970-tallet. Behovet for oppgradering av den 13 000 kvm store
bygningen var omfattende, og det ambisiøse rehabiliterings
prosjektet ble betraktet som et nybygg – på eksisterende
konstruksjon. I 2018 vant Sävehuset Gotlands Arkitekturpris,
og i 2020 ble det kåret til årets Miljøbygg i Sverige.

Rehabilitering av vernet bygning fra 1918 og nybygg på ca. 10 000
m2. Ungdomsskole for 810 elever med åtte paralleller per trinn
med kultursal og kulturskole. Undervisningsbyggs første plusshus.

Skolebygget har bærende vegger og dekke i massivtre,
solceller på taket, har oppnådd BREEAM Very Good og er
klassifisert som passivhus.

Entrepriseform: Totalentreprise
Kunde: Oslo kommune, Undervisningsbygg Oslo KF
Norconsults fag: RIB, RIV, RIE, RIBr, RIG, RIVA, RIAk, RIMg, RIBfys,
RIEn, RIM, RIVei, ITB, KP, RIScene og BIM. Våre skoleplanleggere
har bistått Oslo kommune Utdanningsetaten med utarbeidelse av
standard areal- og funksjonsprogram for alle grunnskoler i Oslo.

Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag
Kunde: Backe Romerike AS
Norconsults fag: RIA, RIBfy, RIM og BREEAM AP. Våre skole
planleggere har bistått Sør-Odal kommune med utredning av
skolestruktur, brukerprosesser og utarbeidelse av areal- og
funksjonsprogram for ny sentralskole, kinosal og idrettshall.

Entrepriseform: Utførelsesentreprise
Kunde: Region Gotland
Norconsults fag: Arkitektur og landskap
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inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle, løfter frem
betydningen av et godt fysisk læringsmiljø.

På videregående skoler er behovet for fleksibilitet i
bygningene stort fordi størrelsen på elevgruppene varierer fra
år til år. Ettersom elevene selv kan velge fagkombinasjoner,
kan det ett år være mange små elevgrupper, og neste år
færre og større grupper. Fordi skoledagen blir lengre,
tilbringer barn og unge stadig mer tid på skolen, og tilrette
legging for sosiale arenaer er en stadig viktigere del av
skolebygningens funksjon. FNs bærekraftsmål om å sikre
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Aspåsen skole var et svært moderne bygg for sin tid, og det
karakteristiske uttrykket er ivaretatt under ombyggingen.
Bygget inngår i Bodø kommunes verneplan, og eksteriøret er
underlagt bygningsvern. Oppdraget omfatter ombygging og
totalrenovering av eksisterende bygg med nye opphengte,
innskutte arealer over byggets åpne kjerne samt to nye
tilbygg. Totalt utgjør dette 11 300 m2.

Nye Aspåsen skole, Bodø

Bygget inneholder mange øvings- og musikkrom som tilhører
kulturskolen. Å innfri strenge krav til lydisolasjon og rom
akustikk i slagverksrom, dramarom og bandrom i et bygg fra
1967, har vært en spennende utfordring for Norconsults
akustikere.

Ikonisk skolebygg fra 1967, totalrenovert med vekt på material
gjenbruk, gjenbruk av bæresystemer og bærekraftige løsninger.
Entrepriseform: Totalentreprise
Kunde: Gunvald Johansen Bygg AS. Byggherre: Bodø kommune.
Norconsults fag: ARK, RIB, RIG, RIBr, RIM, RIByfy, RIAku, RIVa,
LARK, IARK, BIM-koordinator, byggherreombud bygg, VVS,
landmåling. Våre skoleplanleggere har bistått med bruker
prosesser for areal- og funksjonsprogrammering.

Nye Aspåsen skole åpnet i 2021, og har plass til ca.
525 elever.

HLM Arkitektur/ 3RW Arkitekter

Nordic – Office of
Architecture og Koht Arkitekter

Ulf Celander

Norconsult

Brick Visuals

Trust

Damhusengens Skole, København, Danmark

Nye Fjellhamar skole, Lørenskog

Namdalseid skole og idrettshall, Namsos

Trädgårdsstadens skola, Skövde, Sverige

Eikeli videregående skole og flerbrukshall, Bærum

Stangeland barneskole og idrettshall, Karmøy

Damhusengens skole blir en av Københavns største, med plass til
1900 elever. I tillegg til tradisjonell skole omfatter prosjektet
barnehage, fritidssenter, samfunnshus, svømmebasseng og
uteområder. Som en del av prosjektet skal en gammel skole rives
og materialene herfra gjenbrukes.

Norges største barneskole, idrettsbygg med to flerbrukshaller og
svømmehall samt tilhørende infrastruktur. Oppvarming basert på
energibrønner samt sedum på alle tak. Skolebyggets energi
forbruk er hele 30.000 kWh/m2 lavere enn kravet for skolebygg.

Nybygg gir optimal driftsøkonomi og miljøkvaliteter. Bruk av
pelletsbasert og vannbåren oppvarming av bygningsmasse og
solfangere for oppvarming av vann.

Ny skole og idrettshall for 525 elever i en helt ny bydel. Skolen er
planlagt og bygget med stor grad av fleksibilitet. Deler av bygget
vil bli brukt som førskole, men kan med enkle grep bygges om
og tas i bruk som skole. Norconsult har hatt ansvaret for design
og prosjektering av bygningen og interiøret.

Ombygging samt nybygg med skoledel og flerbrukshall, og høye
miljøambisjoner: Breeam Excellent, Future Built-forbildeprosjekt,
N-Zero, og MOP – nært nullenergibygg med innovativ energilagring.

Blir en av landets største barneskoler. Skolen er planlagt som
et signalbygg for bærekraft, og bygges som passivhus.

Entrepriseform: Totalentreprise, strategisk samarbeid
Kunde: Københavns kommune
Norconsults fag: Bygg, VVS, VA, ventilasjon, brann

Entrepriseform: Samspillsentreprise med flere direkte parter
i entrepriseavtalen
Kunde: Lørenskog kommune/Betonmast Romerike AS
Norconsults fag: RIBr, RIE, RIV

Noter

bæreevne og statikk i forbindelse med etablering av nye
strukturer og åpninger. Ønsket om mye åpenhet og glass har
utløst behov for fraviksløsninger på rømningsveier med
spesielle rømningssimuleringer for å dokumentere
personsikkerhet.

Komplekse bæresystemer og akustikk
En vesentlig del av byggets arkitektur utgjøres av et svært
komplekst bæresystem som er bevart i forbindelse med
ombyggingen. Etasjene er utkragede og bæres av flagg
konstruksjoner som holdes sammen av gitterdragere i taket.
Det er gjennomført en total gjennomgang av byggets

– Å få bidra til at skolen blir en positiv samlingsarena som
spiller inn på barn og unges levevilkår, også når skoleklokken
ringer ut etter siste time, er noe av det mest meningsfulle med
jobben min, sier Terje Børsum, sivilingeniør prosjekt
administrasjon i Norconsult.

Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Kunde: Namsos kommune
Norconsults fag: LARK, RIV, RIE, RIBr, RIG, RIVA, VVS

|

Aspåsen skole fra 1967 ble først brukt som skole og samfunnshus, og siden som kulturhus med konsert- og teatersal. I 2014
besluttet kommunen å bygge skolen om til kombinert barneskole og kulturskole. Norconsult har stått for detaljprosjekteringen.

Skolebygg og sosial bærekraft
Nytt eller gammelt – skole- og undervisningsbygg er svært
viktig for nærmiljøene, og Norconsult er årlig involvert i flere
hundre slike prosjekter på landsbasis. Få ting vekker så stort
engasjement som utredninger knyttet til nedleggelser,
-sammenslåinger og nyetableringer. Når skolebygningene
også får flere formål, fungerer de som komplette nærmiljø
anlegg, og er med på å styrke den sosiale bærekraften og
være lokale samlingspunkter både for primær- og
sekundærbrukere.

– Både bevissthet og ønske om å transformere eldre bygninger
til å tilfredsstille moderne krav, er kraftig økende. Som rådgivere
må vi alltid tenke kost-nytte og bærekraft. Både ombygg og

Bærekraft i Norconsult

Nye Aspåsen skole – ny barneskole og kulturskole i Bodø

nye skoleanlegg skal bygges slik at bruken lett kan
endres – også i fremtiden. Noen ganger vil ombygg være det
beste alternativet, andre ganger er nybygg det mest bære
kraftige – også på sikt, sier Odd Inge Hanssen, leder for
prosjektadministrasjon bygg og anlegg i Norconsult.

Bærekraftig sambruk
Der skolebygg tidligere var tuftet på prinsippet om separate
formålsbygg (en skole er en skole og brukes til undervisning),
er trenden nå økt vekt på sambruk (en skole er en skole om
dagen, etter skoletid er mulighetsrommet stort). Dette henger
sammen med samfunnets vridning mot mer bærekraftige
løsninger. Nå søker man universelle systemer på infrastruktur
og bærestruktur som gjør bygningen fleksibel og gir flere
bruksmuligheter, slik som kinoen i Sør-Odal. Det kan være
krevende å oppnå i ombyggingsprosjekter og rehabiliterte
bygg, der man er låst til eksisterende bæreelementer og
konstruksjoner. Mange skolebygg representerer sin tids
byggeskikk og kan være underlagt vernebestemmelser, noe
som utfordrer ytterligere. Norconsult har solid erfaring med
formåls- og sambruksbygg, ny- og ombygg.

– For å unngå at samarbeid blir en teoretisk øvelse, må vi
planlegge for rom der vi kan samarbeide i praksis. Og vi må
planlegge i detalj hva vi skal gjøre i rommet – før vi bygger.
Rommet må være robust for endringer for å kunne dekke
fremtidige behov og krav fra brukerne, så vel som fra samfun
net for øvrig, sier Siv Stavem, skoleplanlegger i Norconsult.
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utforming tilpasset fortidens pedagogikk. Brukerne av disse
skolene finner kreative bruksløsninger. Men fysiske lærings
miljøer skal utformes for å gjenspeile undervisningen og
læringen som utøves i dem. Læreplanene har kompetansemål
om samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning, noe det
fysiske læringsmiljøet bør legge til rette for:

The Edge

Entrepriseform: Utførelsesentreprise
Kunde: Skövde kommun
Norconsults fag: Arkitektur

Entrepriseform: Totalentreprise
Kunde: Peab (byggherre: Viken fylkeskommune)
Norconsults fag: Alle tekniske fag i forprosjekt.
Detaljprosjektet: BREEAM AP, BREEAM revisor, PGL, RIB, LARK,
RIM, RIByfy, RIEnergi, RIAku, RIBr, RIVa, RIG og økologi.
Arkitekt: Nordic – Office of Architecture.

Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag
Kunde: Karmøy kommune
Norconsults fag: RIVA, RIAku, RIB, RIBr, RIG, RIVei, LARK. Våre
skoleplanleggere har bistått Karmøy kommune med utredning
av skolestruktur, brukerprosesser og utarbeidelse av areal- og
funksjonsprogram for ny sentralskole og idrettshall.
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Årsberetning 2020
Norconsult-konsernet leverte en betydelig vekst i omsetning og
underliggende resultat for 2020, til tross for et krevende år preget
av Covid-19 pandemien. Konsernet har mål om fortsatt lønnsom
vekst og økt kundeverdi gjennom god kundeforståelse og fokus
på samarbeid, digitalisering og bærekraft.

Arkitektene i Norconsult har tegnet informasjons
senter for Cermaq´s oppdrettsvirksomhet. Senteret
ligger mellom Svolvær og Skutvik med utsikt til
oppdrettsanlegget. Bygningens form er gitt av
fjellskråningen, med minimalt terrenginngrep.
Illustrasjon: Steni AS
54
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Årsberetning 2020

Innledning

Veksten i 2020 kommer både fra organisk vekst samt helårseffekter av oppkjøp gjennomført mot slutten av 2019. Høyt aktivitetsnivå tross varierende grad av nedstenging av samfunnet
gjennom året, god prosjektgjennomføring og fornøyde medarbeidere bidrar til den positive utviklingen.

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende
tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging,
prosjektering og arkitektur. Med 119 kontorsteder og ca.
4 600 medarbeidere ved utgangen av 2020 er konsernet en
stor nordisk aktør. Norconsult AS er ledende i Norge og
konsernet har gradvis bygget seg opp til å bli en betydelig
utfordrer i det svenske og danske markedet. Videre har
konsernet en begrenset internasjonal virksomhet utenfor
Norden, særlig innen markedsområdet Energi.

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 å utvikle
infrastruktur og skape et mer verdifullt samfunn. Årlig
gjennomfører Norconsult-konsernet over 20 000 store og
små oppdrag for offentlige og private kunder. Tjenestene
omfatter blant annet planlegging, prosjektering og oppfølging
i ulike faser i prosjekter, fra arkitektløsninger og behovs
beskrivelser til forprosjekter og utarbeidelse av spesifikasjoner
og anbudsdokumenter, med drifts- og vedlikeholdsrutiner,
samt prosjektledelse og kvalitetssikring.

og Sverige. Datterselskapet Nordic – Office of Architecture AS
(Nordic), hvor Norconsult har en eierandel på 90,5 prosent, er
et av Norges ledende arkitektselskap og utgjør sammen med
resten av konsernets arkitektvirksomhet et av de sterkeste
arkitekturmiljøene i Norden. Arkitektvirksomheten er i dag en
integrert del av hvert forretningsområde og bidrar til å levere
helhetlige løsninger for våre kunder.
Konsernets virksomhet var i 2020 organisert i forretnings
områdene Hovedkontor, Regioner Norge og Norden.

Styret er tilfreds med at konsernet hevder seg godt i den
sterke konkurransen i markedet. Vekststrategien ligger fast og
konsernet vil fortsette å arbeide for lønnsom vekst i årene
fremover.

Hovedkontoret er lokalisert i Sandvika utenfor Oslo.
Norconsult har et sterkt lokalt nærvær til kundene i de
strategiske hovedmarkedene, med faste kontorsteder i
Norden (Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland),
Nord-Europa (Polen) og er i tillegg til stede med mindre
kontorer i Afrika og Asia/ Oseania.

Organisering av virksomheten
Norconsult består av morselskapet Norconsult Holding AS,
som eier samtlige aksjer i Norconsult AS. Norconsult
Holding AS er i sin helhet ansatteid.

De internasjonale datterselskapene utenfor Europa ble i 2018
omorganisert og lagt under morselskapets Energivirksomhet
som tilhører forretningsområdet Hovedkontor.
Konsernet har gjennom 2020 gjennomført tre oppkjøp. Tidlig
i 2020 kjøpte Norconsult Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde
og SG Arkitektur AS på Hønefoss og mot slutten av 2020
kjøpte Norconsult også virksomheten til A3 Arkitektkontor AS
i Harstad, og styrket seg dermed innen arkitektur i Norge.

Omsetning 2020
Omsetning 2019

Norden 27 %
Hovedkontor 44 %

Norden 26 %
Hovedkontor 45 %

6 289

6 932
MNOK

MNOK

Norconsults strategi er å være best på kundeverdi gjennom å
levere den lille store forskjellen. Det oppnår selskapet
gjennom fokus på samarbeid, bærekraft og digitalisering.
Norconsults styre på Teams-styremøte i februar. Øverst fra venstre: Nils Morten Huseby, Vegard Jacobsen, Kjell Selfors Nilsen,
Mari Thjømøe, Michelle Wright, Harald Trosvik, Roar Engeland, Isaak Elias Skjeseth Bashevkin og Ole Fossen.
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Hoveddelen av konsernets tverrfaglige rådgivningsvirksomhet
ligger i selskapet Norconsult AS og i dets datterselskaper i
Norge og Norden for øvrig. I tillegg leveres IT-rådgivning- og
løsninger for prosjektstyring, infrastruktur og eiendom av det
heleide datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer AS
(NoIS), mens selskapet Technogarden AS er spesialister innen
utleie av ingeniør-, prosjektledelse- og IT-kompetanse i Norge

Rådgivning 87 %

Rådgivning 87 %

Regioner Norge 29 %

Utleie 8 %

Utleie 7 %

IT 6 %

IT 5 %
Regioner Norge 28 %

¹ I denne sammenhengen defineres rådgivning som all kunderelatert aktivitet i konsernet, unntatt IT og Utleie.
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Driftsresultatet er påvirket av en endring i bonusordningen i
selskapet Norconsult AS hvor denne tidligere ble utbetalt som
utbytte gjennom en egen aksjeklasse (B-aksjer). B-aksjene er i
en ekstraordinær generalforsamling besluttet konvertert til
ordinære aksjer og erstattet med en lønnsbonusordning for
alle medarbeidere i selskapet. Styret vedtok derfor en ordinær
bonus som reduserer driftsresultatet for 2020 i konsernet
med ca. 128 MNOK. Underliggende er det en forbedring fra
2019 på 74 MNOK (0,5 prosentpoeng), dersom man hadde
hatt lønnsbonus på samme måte også i 2019.

Heads for tomorrow

Hovedkontor økte i 2020 brutto omsetning med 269 MNOK
(2020: 3 174 MNOK, 2019: 2 905 MNOK). Av dette bidrar
virksomheten fra oppkjøpet av ECT AS med en omset
ningsvekst på 111 MNOK (oppkjøpt i november 2019).

Omsetning (MNOK)

|

#headsforcareer

|

#headsforrecruitment

Markedsområdet arkitektur merket nedgang i aktivitetsnivået
som følge av koronapandemien, hvilket har medført behov
for permitteringer. Konserngoodwill knyttet til kjøpet av
Nordic – Office of Architecture er nedskrevet med ytterligere
25 MNOK i 2020 i tillegg til ordinær avskrivning pga. noe mer
usikre fremtidsutsikter. Videre er det foretatt nedskrivning av
konserngoodwill på 10 MNOK knyttet til kjøpet av Kjeller
Vindteknikk (kjøpt i starten av 2019).
Divisjonene ved hovedkontoret (ekskl. Energidivisjonen)
leverer en økning på 237 MNOK i brutto omsetning, fra
1 594 MNOK i 2019 til 1 831 MNOK i 2020. Energidivisjonen
og de internasjonale datterselskapene økte omsetningen
med 6 MNOK, fra 535 MNOK til 541 MNOK.

Driftsresultat (MNOK)

Driftsmargin (%)

Bærekraft i Norconsult
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Utvalgte prosjekter

Forretningsområde Regioner Norge omsatte for 2 023 MNOK
i 2020 mot 1 901 MNOK i 2019, en økning på 122 MNOK
(6,4 prosent). Omsetningsutviklingen er positiv i samtlige
regioner i 2020. Veksten er spesielt sterk i regionene Midt,
Innlandet og Vest.
I Norden har omsetningen økt med nesten 17 prosent i 2020
sammenlignet med fjoråret. Brutto omsetning økte fra
1 671 MNOK i 2019 til 1 948 MNOK i 2020. Dette tilsvarer en
økning i brutto omsetning på totalt 277 MNOK. Drifts
resultatet i 2020 ble 83 MNOK, en økning på 45 prosent mot
fjorårets 57 MNOK. Samtlige grupper i forretningsområde
Norden har i 2020 hatt en positiv utvikling, spesielt
Norconsult i Sverige og Danmark. Selskapet Norconsult AB
med datterselskaper økte sin omsetning fra 819 MNOK i 2019
til 1 037 MNOK i 2020, en økning på 219 MNOK (+26,7
prosent). Markedsområdet arkitektur er også i Sverige påvirket
av covid-19 pandemien. Balanseført konserngoodwill knyttet
til oppkjøpet av Arkitekthuset Monarken er nedskrevet med
10 MNOK i 2020 i tillegg til ordinære avskrivninger pga. mer
usikre fremtidsutsikter.

10 %

I Danmark økte bruttoomsetningen med 59 MNOK (opp
23 prosent) til 316 MNOK i 2020, delvis gjennom kjøpet av
KHS Arkitekter A/S (ca. 30 MNOK), men også på grunn av god
tilvekst gjennom rekruttering i løpet av året. Det er dessuten
gledelig at markedsområdet Lifescience gjennom et krevende
år har forbedret resultatene og leverer solide marginer.
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*Pga konvertering til én aksjeklasse og opprettelse
av lønnsbonusordning i Norconsult AS i 2020
ble driftsresultatet redusert med ca. 128 MNOK.
Underliggende forbedring mot fjoråret er 74 MNOK.
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Fortsatt god utvikling innenfor selskapets kjernevirksomhet
Norconsult er organisert i tre operative forretningsområder;
Hovedkontor, Regioner Norge og Norden. Hovedkontor,
med geografisk tyngde i Oslo og Akershus og et nasjonalt
nedslagsfelt innen flere markedsområder, er konsernets
største forretningsområde både målt i brutto omsetning og
driftsresultat. Forretningsområdet Norden kan imidlertid vise
til den største relative veksten, særlig knyttet til virksomheten i
Sverige og Danmark. Regioner Norge leverte også en sterk
vekst i brutto omsetning og underliggende driftsresultat
sammenlignet med fjoråret.

20

Omsetningsveksten kommer fra alle forretningsområder og
er i tillegg til den organiske veksten særlig påvirket av
helårseffekter av oppkjøpene av ECT AS, Øvre Romerike
Prosjektering AS og danske KHS Arkitekter A/S fra 2019.
Totale goodwill av- og nedskrivninger for konsernet for 2020
beløper seg til 171 MNOK (101 MNOK), hvor ordinære
avskrivninger av goodwill utgjør 126 MNOK og nedskrivninger
beløper seg til 45 MNOK. EBITA er 610 MNOK, med en
margin på 8,8 prosent. Hensyntatt lønnsbonus ville EBITA
vært 465 MNOK i 2019 med en tilhørende margin på 7,4
prosent. Underliggende økt driftsmargin skyldes primært god
beskjeftigelse og sterk oppdragsgjennomføring i Norge og
Norden for øvrig. Norconsult hadde en spesielt god
resultatutvikling i Sverige og Danmark i 2020, med nesten
50 prosent resultatforbedring i forretningsområdet Norden.
Underliggende resultatforbedring i konsernet skyldes også
koronarelaterte kostnadsbesparelser, blant annet knyttet til
færre reiser, kurs, arrangementer og redusert arbeidsgiver
avgift for 3. termin 2020.

The Edge

*Pga endring til lønnsbonusordning i Norconsult AS
reduseres driftsmarginen. Hensyntatt lønnsbonus er
det en underliggende forbedring i driftsmarginen på
ca 0,5 % i 2020.

Virksomheten til Technogarden Norge har i 2020 til tross for
utfordringer som følge av pandemien, allikevel samlet sett et
bedre resultat enn for samme periode i fjor. For den svenske
delen av virksomheten er situasjonen annerledes. Utleie
virksomheten ble hardt rammet av effektene av utbruddet av
covid-19 og måtte gå til permitteringer av mange medarbei
dere, noe som preget resultatene for året. Totalt leverer
underkonsernet Technogarden likevel vekst i brutto omset
ning og driftsresultatet i 2020 sammenlignet med forrige år.
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Markedsutsikter: Spennende muligheter i markedet, men
stadig tøffere konkurranse
På tross av koronapandemien har Norconsult vunnet flere
store og små oppdrag, og har opprettholdt et høyt
aktivitetsnivå på flere pågående prosjekter gjennom 2020 og
inn i det nye året. Mer enn ett år etter utbruddet preger
pandemien fremdeles nyhetsoverskriftene og hverdagen i de
fleste land i verden. Utviklingen har gått i bølger, fra svært
positive nyheter knyttet til utvikling av effektive vaksiner, til
nedslående antagelser om alvorlige bivirkninger fra vaksiner
som er under utrulling. Man befinner seg nå i den tredje
bølgen med opptil flere varianter av mutant virus som skaper
bekymring. Å estimere når en stor nok andel av befolkningen
vil være fullvaksinert viser seg å være vanskelig. Først da kan
man forvente at omfanget av smitteverntiltak vil kunne
reduseres til et nivå som gir grobunn for positiv økonomisk
utvikling.
Internasjonal økonomi var i likhet med den norske på vei inn i
en lavkonjunktur på tidspunktet da pandemien inntraff.
Inngripende smittevernstiltak er økonomisk blitt supplert med
ulike kompensasjonsordninger for næringslivet i flere av
landene hvor Norconsult er etablert. Fallet i aktivitetsnivået i
Norge er motvirket av at styringsrenten er satt ned til null
prosent, i tillegg til øvrige finanspolitiske stimuleringstiltak.
For norske formål har offentlige investeringer innenfor blant
annet infrastruktur og opprustning av offentlige bygg i høy
grad kompensert for stadig lavere aktivitet i oljesektoren.
I kjølvannet av pandemien er det viktig at offentlige
myndigheter i fortsettelsen bidrar til å sørge for at aktiviteten
opprettholdes ved å holde investeringsnivået oppe.
Investeringene forventes videre å bidra til et grønnere og mer
bærekraftig samfunn ved økt etterspørsel etter effektive og
klimasmarte løsninger innenfor bygg, mobilitet og energi.
Norconsult er godt posisjonert til å bidra med dette.
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Konsolideringen i det skandinaviske markedet fortsetter ved at
store aktører vokser organisk og gjennomfører oppkjøp.
Norconsult følger til enhver tid nøye med på både små og
store oppkjøpskandidater, som blant annet vurderes ut ifra
kompatibilitet med konsernets strategi og bedriftskultur.
Konsernet har en målsetning om videre vekst og å øke sitt
fotavtrykk i Norden i årene som kommer.

Noter

Årsberetning 2020

Vekststrategien følges og inntjeningen forbedres
Konsernets omsetning i 2020 ble 6 932 MNOK. Det tilsvarer
en økning på 643 MNOK (10,2 prosent), hvor den organiske
veksten (eksklusive oppkjøp) er 6,6 prosent. Driftsresultatet
inkludert goodwill av- og nedskrivninger endte på 438 MNOK
mot fjorårets 461 MNOK.

|

Norconsult er godt rigget for å levere lønnsom vekst i årene
fremover til tross for stadig skjerpet konkurranse i markedet
generelt. Det forventes at markedet vil være godt innenfor
det brede tjenestespekteret Norconsult kan tilby, og konser
net er godt posisjonert for å tilpasse seg markedsutviklingen
fremover. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle en
effektiv metodikk for tilbudsarbeid for til enhver tid å være
nåværende og nye kunders foretrukne rådgiver.
Konsernets kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere har
utvist en imponerende fleksibilitet da svært mange på kort tid
ble henvist til hjemmekontor. Det er utfordrende å forutsi
hvordan pandemien vil påvirke Norconsult og kundenes
aktiviteter. Nivået på beskjeftigelsen i konsernet tyder på at
aktiviteten i pågående oppdrag i stor grad opprettholdes.
Det er imidlertid risikoer som til enhver tid vurderes og det
har vært flere nylige eksempler på byggeplasser som stenges
pga. smittevernsbrudd, dog sjelden for lengre perioder.
Norconsult er forberedt på at også 2021 kan bli et år som er
preget av pandemien og ettervirkningene av denne.
Selskapet har fleksibilitet til å gjøre nødvendige tiltak for å
sikre selskapene og aksjonærenes verdier avhengig av hvilket
scenario som inntreffer.
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Like muligheter og rettigheter

Norconsult-konsernet hadde ved utgangen av 2020 en
kvinneandel på 32,8 prosent. Dette er en nedgang på 0,2
prosentpoeng sammenlignet med året før. I Norconsult AS er
kvinneandelen 31,1 prosent, en oppgang på 0,7 prosentpoeng
sammenlignet med året før. Andelen kvinner i lederstillinger i
Norconsult AS har gått ned fra 25,3 prosent i 2019 til 24,3
prosent ved utgangen av 2020. I Norconsult AB i Sverige er
kvinneandelen 38,3 prosent og 33,3 prosent av lederne er
kvinner. For konsernet er andelen kvinner i lederstillinger 27,5
prosent, en nedgang på 0,5 prosentpoeng siste år. Andelen
kvinner i konsernets styre er 22,2 prosent og uendret, mens
det blant de aksjonærvalgte medlemmene utgjør 33,3
prosent. Arbeidsmiljøutvalget i Norconsult AS består av fire
kvinner og tre menn.
Norconsult praktiserer individuell lønnsfastsettelse, og skal ha
en konkurransedyktig, motiverende og etterrettelig lønns
politikk som reflekterer stilling, prestasjon og kompetanse.
I Norconsult AS er kvinners lønnsnivå i gjennomsnitt 86
prosent av de mannlige ansattes lønnsnivå. Ved å korrigere
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dette for stillinger der ansvar og kompetansekrav er
tilsvarende, er kvinners lønnsnivå i gjennomsnitt 96,6 prosent
av de mannlige ansattes lønnsnivå. Med bakgrunn i dette, er
det iverksatt tiltak for å heve kvinneandelen i ledende stillinger
innenfor fag, oppdrag og i linjeorganisasjonen. I Norconsult
skal det alltid være minst én kvinnelig kandidat i avsluttende
intervjurunde til ledende stillinger.
Norconsult ønsker å tilrettelegge for medarbeideres forskjellige
behov og livssituasjon. Det er imidlertid ikke ønskelig for
Norconsult at ansatte arbeider deltid i utstrakt grad, og
selskapet etterstreber at ansatte opprettholder heltidsstilling så
langt det er mulig. Om lag 12 prosent av kvinnelige ansatte i
konsernet arbeidet i deltidsstilling ved utgangen av 2020, og
fire prosent av mannlige ansatte arbeidet i deltidsstilling. Ingen
ansatte arbeider ufrivillig i deltidsstilling.
Norconsult AS er opptatt av å være en familievennlig
arbeidsgiver og dekker full lønn i foreldrepermisjon. I 2020
tok 109 kvinnelige medarbeidere ut foreldrepermisjon. De tok
i gjennomsnitt ut 20 uker permisjon. Til sammenligning tok
129 mannlige medarbeidere ut foreldrepermisjon i 2020 og
de hadde i gjennomsnitt 12,5 uker permisjon. Av alle ansatte i
konsernet har 4,3 prosent av kvinnene og 6,7 prosent av
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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
forankret i konsernets etiske retningslinjer og konsernets
HR-policy.

I Norconsult skal alle ha like muligheter og rettigheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller andre personlige forhold.

Det er et mål å øke kvinneandelen både i operative enheter
og på ledernivå, men utviklingen har dessverre vært negativ
totalt sett det siste året – etter flere år med positiv utvikling.

Bærekraft i Norconsult

mennene en midlertidig ansettelseskontrakt. Norconsult
ansetter hovedsakelig i fast ansettelse, til sammen har
5,9 prosent av konsernets ansatte midlertidig
ansettelseskontrakt.
Norconsult følger opp likestilling gjennom medar
beiderundersøkelsen LiVEing, intervjuer med utvalgte
personer og gjennom definerte måltall.
Norconsult har nulltoleranse for trakassering og krenkende
atferd. Siden 2013 har konsernet hatt en varslingskanal for
rapportering av kritikkverdige forhold. I medarbeider
undersøkelsen LiVEing 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 84 prosent at de kjenner til Norconsults
varslingskanal for kritikkverdige forhold.
Konsernet måler også hva medarbeidere mener om like
behandling og respekt gjennom LiVEing, og vi scorer høyt på
alle uttalelsene som går på at vi behandler hverandre med
respekt uavhengig av kjønn, seksuell legning og etnisitet.
LiVEing-resultatene viser også at vi oppfattes som en
foreldrevennlig arbeidsplass.

Norconsult måler trivsel, engasjement og etterlevelse av
kulturplattformen LiVE, og kartlegger medarbeidernes
oppfatning av Norconsult på ulike områder i den årlige
medarbeiderundersøkelsen LiVEing. Resultatene fra
undersøkelsen danner grunnlag for videre utvikling av
virksomheten og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.
I seks år på rad har Norconsult målt trivsel, engasjement og
ledelse i egne indekser i konsernets selskaper i Norden.
86 prosent av medarbeiderne i Norden svarte på medar
beiderundersøkelsen i 2020, det er fem prosentpoeng høyere
enn fjorårets undersøkelse. Resultatene viser at vi til tross for
et annerledes år med pandemi og endringer knyttet til
arbeidssituasjon, scorer jevnt over høyt på alle indeksene som
måles i undersøkelsen. Norconsults ledere scorer gjennom
gående svært høyt på spørsmålene knyttet til ledelse.
Resultatene viser at medarbeidere trives best i enheter hvor
lederen balanserer en støttende og målorientert lederstil.
Konsernet har som mål at ingen skal bli skadet eller syke i
forbindelse med arbeidet. Norconsult deler bransjens motto
om at «alle skal komme trygt hjem», både fra jobb i
Norconsult, og for de som arbeider med løsningene
selskapet har utarbeidet. 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. Alle medarbeidere i
konsernet 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 konsernets rutiner
for oppdragsgjennomføring.

Norconsult skal prosjektere rehabilitering av åtte lekeplasser for Bergen kommune, og kommunen ønsket forslag til et overbygg med støyskjermfunskjon på
Fanatorget lokalpark. Bygget skjermer lekeplassen for både vegstøy og nordavind og skaper en lun og stille sone for opphold. Illustrasjon: Norconsult
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Ytre miljø
Norconsult er bevisst at virksomheten påvirker det ytre
miljøet. Konsernet har som ambisjon å presentere bære
kraftige løsninger for kundene. Norconsult arbeider syste
matisk for å vurdere risiko og muligheter i rådene som gis og
løsningene som planlegges og prosjekteres, for å unngå
skade på mennesker, miljø eller materiell.

Det arbeides for å redusere konsernets eget fotavtrykk
gjennom ulike forbedringsprosjekter. Det interne forbedrings
arbeidet i Norconsult AS er primært organisert gjennom
selskapets engasjement og sertifisering som Miljøfyrtårn
bedrift. Ordningen er implementert ved kontorstedene i
Norge og nye kommer til etter hvert som selskapet vokser.
Gjennom Miljøfyrtårnordningen rapporterer kontorstedene
årlig på arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp og transport.

I 2020 ble det totalt registrert 34 HMS-relaterte hendelser i
Norconsult AS, det vil si hendelser knyttet til mennesker, miljø
eller materiell. Av disse var det tre skader med fravær, syv
skader uten fravær, fem skader med medisinsk behandling og
13 tilløp til skader på medarbeidere i arbeidssituasjonen.
Norconsult AB registrerte ni arbeidsskader (på arbeid) og seks
skader knyttet til sykkel- eller biluhell på vei til/fra arbeid i
2020. I Nordic ble det registrert én personskade med fravær i
løpet av året. Norconsult A/S i Danmark registrerte ingen
personskader eller tilløp i 2020. Konsernets sykefraværs- og
skadestatistikk rapporteres til konsernledelsen hvert kvartal.

Bærekraft er sentralt i konsernets strategi for perioden
2019–2021 og vi har identifisert hvordan konsernets produk
ter og tjenester fra ulike fag i størst mulig grad bidrar til
oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Det arbeides systematisk
med hvordan hensyn til bærekraftig utvikling kan integreres i
selskapenes styringssystemer slik at det gir effekt på egen
virksomhet og oppdragene.

Norconsults egen virksomhet er primært kontorrelatert, og
konsernets drift forårsaker dermed ikke utslipp til vann eller
luft. Konsernets energibehov på kontorene blir hovedsakelig
dekket av elektrisk strøm, og for hovedkontoret delvis i form
av vannbåren fjernvarme/fjernkjøling.

Norconsult har gode resultater på medarbeiderundersøkelsen
LiVEing og et lavt sykefravær, men har en økning i turnover
sammenlignet med fjoråret. I konsernet var det 283 ansatte
som fratrådte etter eget ønske i løpet av 2020. Fratredelses
prosenten (inkludert pensjonering) var totalt 10,4 prosent, en
økning på 1,2 prosent fra året før. I Norconsult AS var total
fratredelsesprosent 8,5 prosent i 2020, en økning på
2,8 prosentpoeng fra året før.

Den største påvirkningen på ytre miljø (miljø, natur og klima)
har konsernet gjennom de rådene som gis og løsningene som
utvikles for kundene. For å bli tydeligere på muligheter og risiko
for mer bærekraftige og miljøriktige råd og løsninger, har
Norconsult AS identifisert seks vesentlige miljøtemaer. Disse er
energibruk, materialer og ressurser, naturmangfold, støy (lys,
lyd) og vibrasjoner, transport og h
 åndtering av masser, samt
utslipp til jord, luft og vann.
Hensyn til bærekraftig utvikling er integrert i konsernets etiske
retningslinjer og for datterselskapene gjennom deres
styringssystemer. Systematisk forbedring av konsernets
miljøprestasjoner i oppdrag og egen virksomhet er viktig.
Norconsult AS og AB har derfor sertifisert sine styringssystemer
i henhold til ISO 14001:2015 Miljøstyringssystemer og ISO
9001:2015 Ledelsessystemer kvalitet. Norconsult AS er også
sertifisert gjennom Miljøfyrtårnordningens hovedkontormodell.
Totalt er 42 kontorsteder i Norge Miljøfyrtårnsertifisert.
Norconsult AB utarbeider årlig en egen bærekraftsrapport for
sin del av virksomheten. Nordic – Office of Architecture AS
inkluderer også bærekraft i sin årsberetning.

Medarbeidere 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 samhandling
mellom medarbeidere i selskapet, på tvers av geografi og
organisatoriske enheter, til større fagsamlinger og til dokumen
tasjon av foredrag og lignende. Gjennomføring av digitale
møter, kurs og fagsamlinger har økt betydelig som følge av
pandemien og nedstengning av samfunnet. Dette har samtidig
medført store reduksjoner i tjenestereiser, spesielt flyreiser. Nye
kontorer søkes etablert i nærheten av kollektivknutepunkter.
Norconsult har etablert et klimagassregnskap for egen drift,
basert på data om tjenestereiser, energi til lys og oppvarming og
avfall fra kontordriften. Dette regnskapet danner basis for
vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes for en reduksjon i
klimagassutslipp. Fra 2019 har Norconsult AS satt et mål om at
det skal være en årlig 5 prosent effektivitetsforbedring for
CO2-utslipp fra egen drift. Selskapet ligger godt an i forhold til å
nå dette målet for 2020. Norconsult AB har i 2020 engasjert seg
i Fossilfritt Sverige og satt seg mål om at virksomheten skal ha
nettonullutslipp innen 2030 og være klimanøytral senest i 2045.
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I Norconsult AS’ system for håndtering av hendelser
registreres og behandles alle typer hendelser. Det vil si skader
og tilløp til skader på mennesker, miljø og materiell, avvik,
observasjoner, forbedringsforslag, funn fra eksterne tilsyn og
eksterne klager. Systemet er et viktig element i konsernets
arbeid med kontinuerlig forbedring, læring, erfarings
overføring og forebygging av risiko.

Sykefraværet i Norconsult AS har hatt en positiv utvikling de
siste årene og i 2020 var samlet sykefravær 2,7 prosent, en
nedgang på 0,1 prosentpoeng siden året før og en nedgang
på 0,8 prosentpoeng siden 2018. I Norconsult Sverige var
sykefraværet 3,0 prosent i 2020, en liten oppgang på
0,1 prosentpoeng fra 2019. I Norconsult Danmark var
sykefraværet 1,9 prosent i 2020, en nedgang på 0,6 prosent
poeng fra 2019.
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Forskning, utvikling og innovasjon

For å gjennomføre selskapets strategi om at 20 prosent av forbedringstiltakene skal ha fokus på fornyelse av planlegging og gjennomføring av prosjekter, er det helt nødvendig å ha et høyt nivå
på forskning, utvikling og innovasjon. Resultatet av dette er kontinuerlig oppdatert rådgivning, opprettholdelse av posisjonen som markedsledende og stor attraktivitet blant de beste fagfolkene.
For å styrke FoU er det på selskapsnivå i 2020 foretatt en økning i antallet ressurser som koordinerer og leder disse oppgavene.

Forskning og utvikling
Selskapet driver kontinuerlig med forbedring og endring av
prosjekter inklusive kundemedvirkning og arbeidsmetodikk
både på kort, mellomlang og lang horisont. Forskning og
utvikling bidrar på mellomlang og lang horisont og er med på
å sørge for at fag- og markedsområder er i tet også når det
har gått noen år. Prosjektene utgjør verdiskapningen til
selskapet og derfor kanaliseres utvikling og anvendelse av
forskning gjennom disse. Selskapet er opptatt av hvordan
kunnskap kan formidles fra de som ligger i front til utvikling av
kompetanse på en effektiv måte i hele konsernet. Dette skjer
gjennom etablerte kanaler som fagnettverk, faglunsjer,
interne webinarer og andre digitale arenaer, men også
gjennom samarbeid med universiteter som BI og NTNU.
I 2020 har selskapet deltatt i forskningsprosjekt som ser på
hvordan kompetanse fra et prosjekt kan utnyttes til forbedring
i neste prosjekt der mye av bemanningen opprettholdes.
Norconsult kjører flere rene FoU-prosjekter og en del av dem
er støttet av Norges forskningsråd. Andre har støtte fra
oppdragsgivere. I 2020 har selskapet fått tilslag på flere nye
FoU-prosjekter, og flere av disse vil bemannes av selskapets
ca. 60 medarbeidere som har doktorgrad. En stor del av
FoU-prosjektene er knyttet opp mot ti pågående doktor

gradsarbeider som spenner over et bredt spekter av fag.
Disse prosjektene blir muliggjort med et meget godt samar
beid med en rekke universiteter som NTNU, NMBU, UiO, UiS,
BI, KTH og andre. Disse nettverkene gjør at Norconsult er
meget godt oppdatert på det siste innen forskning på de ulike
fagområdene og dermed også kan bidra til praktisk bruk av
forskningsresultater.
Når det gjelder FoU-prosjekter, i tillegg til en god faglig
spredning generelt, kan det nevnes spesielt tre områder det
er etablert ressursrike miljøer:
1. Sykehus, renrom og energieffektive løsninger. Det er her
etablert en FoU-portefølje som bidrar til å ligge helt i tet på
dette området.
2. Vind- og islaster. Via oppkjøpet av Kjeller Vindteknikk har
selskapet et meget godt utviklingsmiljø.
3. Digitale løsninger. Norconsult informasjonssystemer er
gjennom mange år bygget opp til å bli et nav i utviklingen
av disse fagområdene.
Innovasjon og forretningsutvikling
Norconsult satser aktivt på innovasjon, og har over mange år
bygget opp unik kompetanse og erfaring på dette. Innovasjon
er viktig i alle deler av Norconsult og innebefatter mange

ulike typer innovasjonsarbeid. Innovasjonsfaget drives frem av
engasjerte og faglig dyktige ansatte. Norconsult har en egen
avdeling med spesialister i innovasjons- og prosessledelse,
som leder innovasjonsarbeid både i oppdrag for kunder og
internt. I 2020 styrket Norconsult denne avdelingen. I tillegg
utdanner Norconsult hvert år utvalgte fagspesialister på
innovasjon gjennom et skreddersydd innovasjonsleder
program. Siden 2011 er det utdannet 50 innovasjonsledere
gjennom dette programmet, og disse danner et fagnettverk
på innovasjon på tvers av forretningsområder og geografi.
Med slik kompetanse i organisasjonen kan Norconsult møte
kundenes forventninger om innovasjon og tverrfaglig
samarbeid av ypperste klasse, med stadig større styrke og
tyngde. Norconsults systematiske prosesser og kreative
metoder for innovasjon bidrar til utvikling av effektive og
nyskapende løsninger for selskapets kunder. Med en
moderne tilnærming til innovasjon i måten selskapet utnytter
sine ressurser på, sikrer vi at Norconsult til enhver tid har
arbeidsprosesser tilpasset dagens og fremtidens krav og
muligheter, både med hensyn til teknologi og bærekraft.
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Styrets arbeid, styringssystem og risikostyring

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 ledelsen som er delegert til
konsernsjefen og med virksomheten for øvrig.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer som det etter
styrets vurdering er behov for. Styret har i perioden hatt et
aksjeutvalg, et kompensasjonsutvalg og et revisjonsutvalg. I
tillegg ble det nedsatt et ansettelsesutvalg ledet av styreleder
for å styre prosessen med rekruttering av ny konsernsjef.

Norconsults styre består av ni styremedlemmer, tre ansatt
valgte og seks aksjonærvalgte, hvorav tre er eksterne og tre er
interne. Ingen av styremedlemmene inngår i Norconsults
konsernledergruppe. I 2020 ble Roar Engeland gjenvalgt som
styreleder og Nils Morten Huseby valgt som styrets nestleder.
Begge er eksterne, aksjonærvalgte styremedlemmer.

Revisjonsutvalget skal føre kontroll med konsernets finansielle
rapportering og kontrollsystemer, og holde løpende dialog
med internrevisor og revisor. Utvalget skal også føre tilsyn
med konsernets internkontroll, etterlevelse og risikostyring,
og er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

Konsernets valgkomité skal årlig foreslå seks aksjonærvalgte
styremedlemmer og styrets honorar til generalforsamlingen.
Valgkomiteen skal sikre at styret har riktig kompetanse og
erfaring. Valgkomiteen består av fire medlemmer som alle
velges av generalforsamlingen. Konsernets valgstyre
administrerer hvert annet år valg av de tre ansattvalgte
styremedlemmene. Valgstyret består av fire medlemmer.
Norconsults eiermodell innebærer at omsetningen av
selskapets aksjer er begrenset av selskapets vedtekter og bare
kan omsettes mellom selskapet og medarbeidere. Verd
settelsen av aksjene er regulert i en aksjonæravtale. Styret har
fullmakt til å foreta emisjoner innenfor de begrensninger som
er satt av generalforsamlingen. Styret har også fullmakt til at
selskapet kan erverve egne aksjer.
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Kompensasjonsutvalget vurderer godtgjørelse for ledende
ansatte, og gir råd for fastsetting av hovedprinsipper og
strategi for kompensasjon av sentrale ledere i Norconsult-
konsernet. Aksjeutvalget bistår styret med vurderinger og
anbefalinger i viktige spørsmål omkring aksjeeierskap i
konsernet.
Styret har i 2020 avholdt 10 styremøter. I tillegg er det avholdt
utvalgsmøter. Ved behov er det kontakt mellom admini
strasjon og styret også mellom styremøtene.
Styringssystem
Konsernets policy for eierstyring og selskapsledelse er en del
av konsernets styringssystem. Norconsult skal følge «Norsk
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (ved NUES), så
langt anbefalingen anses relevant for et selskap som er
100 prosent eid av de ansatte.

Konsernet har etablert styrende policyer som omfatter
oppdragsgjennomføring, internkontroll og risikostyring,
dokumentert på konsernets intranett.
Styret har det overordnede ansvaret for å påse at styrings
systemet er effektivt og velfungerende.
Hvert datterselskap er ansvarlig for å utarbeide relevante,
effektive og gode rutiner - basert på konsernets føringer.
Dette inkluderer blant annet også etterlevelse av selskapets
etiske retningslinjer og krav til korrekt finansiell rapportering.
Norconsult AS og NoIS sitt styringssystem er dokumentert på
en egen IT-plattform for styringssystemet NORMS
(Norconsult management system). NORMS ivaretar
overholdelse av lover, forskrifter, krav fra oppdragsgivere og
Norconsults interne krav. NORMS tar utgangspunkt i
Norconsults 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. I NORMS-
plattformen finnes også beste praksis, eksempler og annen
informasjon som medarbeiderne trenger for å gjennomføre
arbeidet på en enhetlig og effektiv måte.
Styringssystemet til hhv. Norconsult AS, Norconsult AB,
Norconsult ehf og Norconsult Polen sp. z. o. o. er sertifisert i
henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet.
Systemene for Norconsult AS og Norconsult AB er også

Noter

sertifisert etter ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø.
NORMS for Norconsult AS er i tillegg utformet for å møte
krav i Miljøfyrtårnordningen og krav til styringssystemer i
Plan- og bygningsloven.
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-virksomhetsregisteret for tjenesteområder relevante for
selskapets fag og oppdrag, og er FG-godkjent både som
selskap og rådgivere. Norconsult AS er prekvalifisert i mange
ordninger, blant annet Achilles, Utilities NCE, TransQ, EPIM og
Startbank.
Risikostyring
Formålet med risikostyringen i Norconsult er å sikre at
selskapene når de strategiske målsettingene, og gjennom
dette ambisjonen om en bærekraftig og lønnsom utvikling.
Risikostyring er et viktig virkemiddel for at Norconsult
konsernet skal etterleve kravene i konsernets styringssystem.
Risikostyring i Norconsult skal bidra til å identifisere, vurdere
og håndtere risiko som kan føre til brudd på lover og regler,
skade selskapets omdømme eller forringe kvaliteten i
selskapets leveranser. Relevante tiltak skal iverksettes slik at
virksomheten og oppdragene møter krav og forventninger fra
oppdragsgivere, eiere, medarbeidere og samfunnet generelt.
Styret, revisjonsutvalget og ledergrupper mottar regelmessig
statusoppdatering på risikovurderinger og risikostyringen i

konsernet. Den daglige risikostyringen er et linjeansvar.
Styrets revisjonsutvalg utøver en kontrollfunksjon på vegne av
styret, og mottar rapportering på kvaliteten av interne
kontroller og risikostyring utarbeidet av internrevisjonen,
ekstern revisor og andre med ansvar for dette. Konsernsjefen
har ansvaret for å iverksette risikostyring som bidrar til å
oppfylle de målene styret setter for virksomheten, herunder
effektive styringssystemer og interne kontroller.
Strategisk risikostyring gjennomføres årlig med ledergruppene
i utvalgte og større datterselskaper. Hensikten med dette er å
få frem risikoer som kan hindre at selskapene når de strate
giske målene. Risikoene som særlig var fremtredende i 2020
var risiko for nedgang i Norconsult sine markeder og
vedvarende prispress som følge av covid-19. Klimarisiko er en
av vurderingene som inngår i arbeidet med strategisk
risikostyring.
Norconsult skal ivareta sikkerhet og helse for alle sine
medarbeidere, og ha et arbeidsmiljø der alle medarbeidere er
bevisst risiko. Risikostyring er en integrert del av oppdrags
prosessen i alle fasene av oppdragsgjennomføringen.
Gjennom oppdragsvirksomheten søker Norconsults rådgivere
og arkitekter å designe og anbefale løsninger som reduserer
risiko for skade på mennesker, materiell og ytre miljø (miljø,
natur og klima).

knyttet til eksterne cyber-angrep og at informasjonen blir
ødelagt eller ikke er mulig å gjenskape. Håndtering av risiko
innen informasjonsteknologi knytter seg både til Norconsults
leveranser og drift av interne systemer. Det ble i løpet av året
2020 igangsatt flere tiltak for å forbedre og styrke informas
jonssikkerheten i konsernet.
Operasjonell risiko i Norconsult defineres som risikoer som
kan medføre skade på mennesker, materiell, kritisk infra
struktur, ytre miljø og generell drift i Norconsult. Styring av
operasjonell risiko har en sentral plass i den helhetlige
styringen av risiko. For å møte krav og forventninger fore
ligger en tydelig ambisjon om systematisk å identifisere,
vurdere, håndtere og overvåke det trussel- og risikobildet
Norconsult til enhver tid står ovenfor. Det overordnede bildet
fremlegges for ledelse og styret i rapport- og matriseform per
kvartal. Selskapets beredskapsorganisasjon har i løpet av året
løpende gjort vurderinger og iverksatt tiltak under pandemien.
Norconsult er eksponert for risiko gjennom alle konsernets
aktiviteter. De mest avgjørende risikoene er knyttet til
gjennomføring av oppdragene, driftsaktiviteter, oppkjøp,
brudd på etiske retningslinjer, politiske endringer og/eller
endringer i andre rammebetingelser, samt utilsiktede eller
tilsiktede alvorlige hendelser i de landene hvor Norconsult har
sin virksomhet.

Økt avhengighet av informasjonsteknologi og en høy grad av
digitalisering introduserer nye feilkilder og gir sårbarhet
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(2019: 47,8 prosent). Årsregnskapet for 2019 ble avlagt i april
2020, like etter at WHO erklærte Covid-19 som en pandemi.
For å ivareta selskapets finansielle stilling foreslo styret på den
ordinære generalforsamlingen i mai 2020 derfor å ikke vedta
utdeling av A-aksje utbytte. I stedet ba styret generalforsamlin
gen om en fullmakt begrenset oppad til kr. 13 pr. aksje til å dele
ut utbytte basert på årsregnskapet 2019 på et senere tidspunkt
dersom forutsetningene da ble vurdert å være til stede. Totalt
136,0 millioner (kr. 13 pr. A-aksje) kroner ble utbetalt i A-aksje
utbytte høsten 2020 på grunnlag av denne styrefullmakten.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter vurderes som
tilfredsstillende. Kontantbeholdningen ved årets utgang var på
895,5 millioner kroner (2019: 656,8 millioner kroner). I tillegg
er overskuddslikviditet på 363,5 (2019: 111,0 millioner kroner)
plassert i markedsbaserte finansielle instrumenter som på kort
varsel kan realiseres til likvide midler. Avvik mellom kontant
strøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultat skyldes
primært tidsavgrensningsposter, samt av- og nedskrivninger
av konserngoodwill.
Konsernets egenkapital var 1 688,7 millioner kroner ved
utgangen av 2020 (2019: 1 688,6 millioner kroner), noe som
gir en egenkapitalandel på 42,6 prosent ved utgangen av 2020
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29,4 prosent (2019: 59,2 prosent). Utbytte på A-aksjer for
regnskapsåret 2019 ble vedtatt utbetalt i henhold til styrefullmakt
mottatt av generalforsamlingen på totalt 136,0 millioner kroner.
Hensyntatt A-aksjeutbytte hadde egenkapitalandel vært 45,5
prosent ved årsslutt 2019.

Kontantstrøm fra drift
700 MNOK
650

Styret vurderer egenkapitalandelen som tilfredsstillende.
Konsernet hadde i 2020 en økning i netto likvider på
238,7 millioner kroner (2019: en økning på 156,2 millioner
kroner).
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Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS konsern
Konsernet oppnådde i 2020 brutto driftsinntekter på
6 932,3 millioner kroner (2019: 6 289,3 millioner kroner) og
et driftsresultat på 438,2 millioner kroner (2019:
461,1 millioner kroner). Driftsresultatet for 2020 er redusert
med 128,3 millioner kroner som følge av konvertering av
B-aksjer til A-aksjer og opprettelsen av en lønnsbonus i
selskapet Norconsult AS. Driftsmarginen for 2020 var på
6,3 prosent mot 7,3 prosent i 2019 (men eksklusiv lønns
bonuseffekten ville den ha vært 8,2 prosent i 2020).

Bærekraft i Norconsult
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Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS er det ingen operativ
drift. Driftsresultatet var på -1,1 millioner kroner (2019:
-1,3 millioner kroner). Resultat før skattekostnad var
147,6 millioner kroner. (2019: 154,6 millioner kroner).
Kontantbeholdningen ved årets utgang var på 609,6 millioner
kroner (2019: 382,8 millioner kroner). Norconsult Holding AS
hadde i 2020 en økning i netto likvider på 226,8 millioner kroner
(2019: økning på 55,9 millioner kroner). I tillegg er overskudds
likviditet på 363,5 millioner kroner (2019: 111,0 millioner kroner)
plassert i markedsbaserte, finansielle instrumenter som på kort
varsel kan realiseres til likvide midler. Selskapets egenkapital var
412,8 millioner kroner ved utgangen av 2020 (2019: 586,1
millioner kroner), noe som gir en egenkapitalandel i 2020 på
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Kirkebjerg skole utenfor København har gjennomgått en stor transformasjon for å leve opp til nye krav og en betydelig utvidelse av antall studenter.
Det er lagt stor vekt på at det skal bli en grønn skole, som også uttrykkes visuelt med bygninger og uteområder flettet sammen. Foto: Norconsult
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Likviditeten i Norconsult vurderes som tilfredsstillende, og
driften i 2020 var selvfinansierende i alle enheter med få
unntak. Overskuddslikviditet benyttes til utbytteutbetaling,
investeringer i drift eller oppkjøp, eventuell midlertidig
konservativ 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 utfyller øvrig virksomhet.
Norconsult er eksponert for valutasvingninger i forbindelse
med selskapets aktiviteter på tvers av landegrenser. Noe av
denne omsetningen faktureres i norske kroner, noe i lokal
valuta og noe i USD/EUR. Foreliggende valutastrategi tilsier at
selskapet skal foreta en valutasikring der dette er hensikts
messig, eventuelt tilstrebe kontraktsbetingelser som begrens
er valutaeksponeringen. I tillegg påvirker endringer i valutakurser regnskapsført netto verdi av konsernets investeringer.
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Norconsults virksomhet vokser både gjennom organisk vekst
og ved strategiske oppkjøp av andre virksomheter. 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. Dette er årsaken til at balanseført
konserngoodwill er nedskrevet med 45 millioner kroner i
2020.
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Hendelser etter balansedagen og forutsetninger
for 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 egenkapital og fremtidsutsikter som del av grunn
laget for forslag til utbytte basert på årsresultatet for 2020.
Årets overskudd for Norconsult Holding AS utgjør
147,1 millioner norske kroner. Styret foreslår at overskuddet
disponeres som følger:
Avsatt til utbytte:
Overført fra annen egenkapital:
SUM

MNOK 245,5
MNOK 98,4
MNOK 147,1
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Fremtidsutsikter
Norconsult har bred kompetanse, er godt diversifisert og har
en styrket posisjon innenfor hovedmarkedsområdene, noe
som danner et godt utgangspunkt for fremtiden. Konsernet
har betydelig oppmerksomhet på risikostyring, den daglige
driften er sunn og selskapets soliditet og likviditet vurderes
som sterk. 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 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 kunde
verdi. I tillegg hevder selskapet seg meget godt i undersøk
elser foretatt i Norge blant ingeniører og teknologistudenter,
og rangeres som en av de mest attraktive arbeidsplassene.
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Internasjonalt vil Norconsult opprettholde sin tilstedeværelse i
de geografiske områder og markeder hvor konsernet kan
utnytte sin unike kompetanse, har konkurransefortrinn og ser
gode forretningsmuligheter.
Situasjonen knyttet til koronapandemien er fremdeles uavklart
og forventes å påvirke norsk og internasjonal økonomi
betydelig også i tiden fremover. Å estimere varighet og
omfang har vist seg å være krevende. Tilsvarende gjelder
konsekvensene for de markeder der Norconsult har virksom
het. Det er en vedvarende risiko for at den private delen av
markedet for bygg og eiendom kan bli betydelig påvirket av
denne situasjonen. Samtidig forventes det at offentlige
investeringer og tiltakspakker om nødvendig vil øke for å
kompensere for fallet i private investeringer.
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Gjennom flere år har Norconsult arbeidet systematisk for å
rekruttere de beste kandidatene, de som hele tiden strekker
seg litt lenger for å skape verdi for kundene. Med satsning på
nyskaping og innovasjon både internt og i prosjektene, har
konsernet et godt grunnlag for å stadig utfordre etablerte
sannheter, og søke etter mer bærekraftige, effektive og
samfunnsnyttige løsninger tilpasset morgendagens samfunn.

Noter

Årsberetning 2020

Finansiell risiko
Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle
sine forpliktelser har historisk vært lav. Konsernet har i alle
ledd søkelys på å fakturere opparbeidet tid snarest mulig og
har en tett oppfølging av kundefordringer.
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Sandvika 14. april 2021

Roar Engeland
Styrets leder

Nils Morten Huseby
Styrets nestleder

Harald Trosvik
Styremedlem

Mari Thjømøe
Styremedlem

Michelle S. Wright
Styremedlem

Kjell Selfors Nilsen
Styremedlem

Ole Fossen
Styremedlem

Vegard Jacobsen
Styremedlem

Isaak Elias Skjeseth Bashevkin
Styremedlem

Egil Hogna
Konsernsjef
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MORSELSKAP

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap
Alle tall i 1 000 kroner.

Norconsult består av morselskapet Norconsult Holding AS, som eier
samtlige aksjer i Norconsult AS. Hoveddelen av konsernets tverrfaglige
rådgivningsvirksomhet ligger i selskapet N
 orconsultAS og i dets datterselskaper
utenfor Norge. Konsernet har betydelig arkitekturvirksomhet både i Norconsultkonsernet og i underkonsernet Nordic – Office of Architecture. 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 2020 med
tilhørende balanseoppstilling per 31. desember 2020
for Norconsult Holding konsern.
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DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

2019

2020

0

0

Driftsinntekter

0
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KONSERN
Noter

2020

2019

2

6 932 264

6 289 261

0

Sum driftsinntekter		

6 932 264

6 289 261

0
0
0
0
1 291

0
0
0
0
1 145

Prosjektkostnader		
Lønnskostnader
3, 4
Avskrivning på var. driftsm. / imm. eiend.	
5, 6
Nedskrivning på var. driftsm. / imm. eiend.	
5, 6
Annen driftskostnad
3, 9

786 141
4 639 219
188 211
47 053
833 422

773 260
4 114 410
160 414
0
780 072

1 291

1 145

Sum driftskostnader		

6 494 046

5 828 156

Alle tall i 1.000 kroner

Noter

(1 291)
(1 145)
DRIFTSRESULTAT		
438 219
461 105
								
			
Finansinntekter og -kostnader				
148 724
145 000
Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap
8, 9
627
1 268
3 639
3 071
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
9
0
0
6 896
3 366
Annen renteinntekt		
4 858
9 479
8 823
3 358
Annen finansinntekt
10
24 809
21 291
0
0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		
(1 335)
(8 649)
(7 080)
(2 970)
Rentekostnader til foretak i samme konsern
9
0
0
(4 207)
(2 235)
Annen rentekostnad		
(3 890)
(5 405)
(905)
(796)
Annen finanskostnad
10
(33 472)
(17 486)
155 890

148 793

Netto finansresultat		

(8 403)

499

154 599

147 649

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		

429 816

461 604

1 292

583

15

131 117

125 980

153 307

147 066

ÅRSRESULTAT		

298 699

335 623

			
			

Minoritetenes andel av årsresultatet		
Majoritetens andel av årsresultatet		

841
297 858

3 083
332 540

Skattekostnad

Damhusengens skole blir en av Københavns største.
En gammel skole skal rives og materialene gjenbrukes.
Prosjektet omfatter barnehage, fritidssenter, samfunnshus,
svømmebasseng og uteområder. Norconsults har ansvar
for bygg, VVS, VA, ventilasjon og brann. Illustrasjon: Trust
70
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Balanse
Eiendeler
Per 31. desember
Alle tall i 1 000 kroner
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ANLEGGSMIDLER

2020

		
0
0
0
0
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0
0
0
0

Alle tall i 1.000 kroner
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160 504

160 504

Noter

2020

2019

Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i datterselskap
7
0
0
Investeringer i aksjer og andeler
8
4 322
5 006
Lån til tilknyttet selskap		
0
2 354
Andre langsiktige fordringer		
42 733
46 731
Pensjonsmidler
4
12 701
0
Sum finansielle anleggsmidler		
59 756
54 091
SUM ANLEGGSMIDLER		

838 066

|
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2019

Immaterielle eiendeler				
Utsatt skattefordel
15
5 547
3 673
Lisenser og programvare
5
18 363
22 463
Goodwill
5
630 736
778 371
Sum immaterielle eiendeler		
654 646
804 506

980 702

			
Fordringer				
0
0
Opptjent, ikke fakturert inntekt		
343 619
370 136
0
0
Kundefordringer
11, 16
1 272 863
1 276 246
335 675
246 532
Kortsiktige fordringer mot konsernselskap
9
0
0
0
25 006
Andre fordringer		
254 141
135 951
335 675
271 538
Sum fordringer		
1 870 622
1 782 333
Investeringer					
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 20
363 514
111 020
Sum markedsbasert finansielle instrumenter		
363 514
111 020

			
Bankinnskudd og kontanter				
382 782
609 604
Bankinnskudd og kontanter
12
895 512
656 844
382 782
609 604
Sum bankinnskudd og kontanter		
895 512
656 844
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MORSELSKAP

			
OMLØPSMIDLER				

			
111 020
363 514
111 020
363 514

|

KONSERN

			
Varige driftsmidler				
0
0
Tomter, bygg og annen fast eiendom
6
8 273
8 175
0
0
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner
6
115 390
113 930
0
0
Sum varige driftsmidler		
123 664
122 105
			
160 504
160 504
0
0
0
0
0
0
0
0
160 504
160 504

Bærekraft i Norconsult

829 477

1 244 656

SUM OMLØPSMIDLER		

3 129 648

2 550 196

989 981

1 405 160

SUM EIENDELER		

3 967 714

3 530 898

Balanse
Egenkapital
og gjeld

Fokus: Skoler

|

Årsberetning 2020

EGENKAPITAL

2020

		
6 140
6 167
(329)
(86)
204 298
210 715
210 108

|

216 796

Alle tall i 1.000 kroner
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KONSERN
Noter

2020

2019

Innskutt egenkapital				
Aksjekapital
13, 14
6 167
6 140
Egne Aksjer
14
(86)
(329)
Overkurs
14
210 715
204 298
Sum innskutt egenkapital		

216 797

210 109

			
Opptjent egenkapital				
375 959
196 018
Annen egenkapital
14
1 463 653
1 470 936
375 959

196 018

Sum opptjent egenkapital		

0

0

Minoritetsinteresser

586 067

412 814

SUM EGENKAPITAL

1 463 653

1 470 936

14

8 257

7 583

14

1 688 706

1 688 629

			
GJELD				
Per 31. desember
Alle tall i 1 000 kroner

			
Avsetning for forpliktelser				
0
0
Pensjonsforpliktelser
4
38 968
20 484
728
905
Utsatt skatt
15
0
6 261
0
0
Andre avsetninger		
1 103
1 064

728
905
Sum avsetninger for forpliktelser		
40 071
27 810
							
			
Annen langsiktig gjeld				
0
0
Annen langsiktig gjeld
16
53 194
53 112

0
0
Sum annen langsiktig gjeld		
53 194
53 112
			
			
Kortsiktig gjeld				
11
500
Leverandørgjeld		
181 343
242 226
0
0
Forskudd fra kunder		
112 347
89 379
322 979
735 908
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
9
0
0
516
406
Betalbar skatt
15
189 355
108 398
0
0
Skyldig offentlige avgifter		
664 470
585 658
64 500
245 500
Avsatt utbytte
14
245 500
64 500
15 178
9 126
Annen kortsiktig gjeld
17
792 727
671 185
403 184

991 440

Sum kortsiktig gjeld		

2 185 741

1 761 347

403 911

992 345

SUM GJELD		

2 279 006

1 842 269

989 981

1 405 160

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

3 967 714

3 530 898
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MORSELSKAP		
2019

Kontantstrømoppstilling
Alle tall i 1 000 kroner

Bilde høyre side: Et tidligere kringkastingsbygg for
NRK i Vadsø er bygget om til nasjonalt museum
for kvener og norskfinner. Inspirasjonen bak den
arkitektoniske utformingen er Varangerhuset med
fjøs, men med et forenklet og moderne uttrykk.
Trekledningen som er benyttet i prosjektet er
lokal gran fra Pasvik. Norconsult har utarbeidet
forprosjekt og hatt oppfølgning i byggetiden.
Illustrasjon: Norconsult

2020

		
154 599
147 649
0
(516)
(148 724)
(145 000)
0
0
0
0
(8 691)
(2 494)
0
0
0
0
178
489
0
0
(2 638)
128

Alle tall i 1.000 kroner
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KONSERN
Noter

2020

2019

Operasjonelle aktiviteter				
Resultat før skattekostnad		
429 816
461 604
Periodens betalte skatt
15
(125 526)
(107 519)
Inntekt på investering i datterselskap		
0
0
Gevinst / tap ved salg av varige driftsmidler		
102
(1 567)
Av- og nedskrivninger
5, 6
235 263
160 414
Andre resultatføringer uten kontanteffekt		
(7 990)
(13 510)
Endring i opptjent, ikke fakturert inntekt		
36 316
(20 573)
Endring i kundefordringer og andre fordringer		
14 030
(128 942)
Endring i kortsiktig gjeld		
129 110
143 794
Endring i netto pensjonsforpliktelse
4
5 783
4 204
Netto kontantstrøm, operasjonelle aktiviteter		
716 905
497 905

			
Investeringsaktiviteter					
0
0
Investeringer i immaterielle eiendeler
5
(9 235)
(5 944)
0
0
Investeringer i varige driftsmidler
6
(53 094)
(46 707)
0
0
Vederlag ved salg av varige driftsmidler		
919
0
0
0
Kjøp av datterselskap
19
(6 964)
(399 099)
0
(250 000)
Kjøp av andre markedsbaserte fin.instrumenter 20
(250 000)
0
250 109
0
Salg av andre markedsbaserte fin.instrumenter 20
0
250 109
0
0
Nedskrivninger av finansielle eiendeler		
1 335
8 649
0
0
Tilbakebetaling av utlån		
3 594
7 684
0
148 724
Mottatt utbytte		
1 053
0
250 109
(101 276)
Netto kontantstrøm, investeringsaktiviteter		
(312 393)
(185 309)
			
Finansieringsaktiviteter				
(6 335)
492 295
Endring mellomværende konsernkonto		
0
0
0
0
Opptak av ny gjeld		
(1 519)
36 588
0
0
Nedbetaling av gjeld		
0
90
8 169
(25 010)
Kortsiktig fordring ved kjøp/salg av aksjer		
(25 010)
0
4 180
6 445
Innbetalt kapitalutvidelse		
6 445
4 180
(19 956)
54 117
Salg/(kjøp) av egne aksjer		
54 117
(19 956)
(177 606)
(199 878)
Utbetalt utbytte (inkl minoritetsinteresser)		
(199 878)
(177 606)
(191 549)
327 969
Netto kontantstrøm, finansieringsaktiviteter		
(165 844)
(156 704)
0

0

Valutaomregning av bankinnskudd		

(0)

307

55 922
326 860
382 782

226 821
382 782
609 604

NETTO ENDRING I BANKINNSKUDD O.L.		
Likviditetsbeholdning 01.01		
LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12		

238 668
656 844
895 512

156 199
500 645
656 844

Valutaomregningseffekter er inkludert i endringer i opptjent, ikke fakturert inntekt, endring i kundefordringer og andre fordringer
og endring kortsiktig gjeld og under operasjonelle aktiviteter, samt opptak av ny gjeld under finansieringsaktiviteter.
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Noter til konsernregnskapet for 2020

Note nr. 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av
1998 og god regnskapsskikk i Norge.

å motsvare utgiftene. Utgifter til forskning kostnadsføres
normalt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler
og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført
til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp
av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene
for balanseføring er oppfylt.

Første års avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres ikke som
kortsiktig gjeld.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbi
gående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives planmessig.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til
pålydende beløp.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder
utgifter til eget utviklingsarbeid, balanseføres når det er
sannsynlig at de eiendelens forventede fremtidige økonom
iske fordeler vil komme selskapet til gode, anskaffelseskost
kan måles pålitelig og forventet inntjening forventes mer enn

76

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid
avskrives planmessig men nedskrives dersom de forventede
økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi.
Goodwill avskrives lineært over 3-10 år. Der avskrivningstiden
er lengre enn 5 år, skyldes dette en konkret vurdering av
oppkjøpet og forventningene til økonomisk levetid på de
forholdene som har medført goodwill, herunder synergier,
markedsposisjon, forventet fremtidig inntjening, strategisk
posisjon og lignende.
Aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap og andre langsiktige
aksjeinvesteringer
Investeringer i datterselskap er balanseført til anskaffelseskost
i selskapsregnskapet. Investeringene blir nedskrevet til virkelig
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte
og konsernbidrag inntektsføres som finansinntekt.
Tilsvarende gjelder for øvrige langsiktige investeringer.		
						
Fordringer og opptjent, ikke fakturert inntekt
Kundefordringer består av fordringer oppstått ved fakturering
fratrukket delkrederavsetning.

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|
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Opptjent, ikke fakturert inntekt fra anleggskontrakter
består av påløpte kostnader fratrukket forskudd fra kunder.
Dersom forskudd fra kunder overstiger opptjent, ikke fakturert
inntekt, presenteres det overskytende som kortsiktig gjeld.

Note nr. 1 Regnskapsprinsipper

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene. I tillegg til individuell vurdering gjøres
sjablongmessig avsetning til tap på fordringer som er eldre enn
30 dager og som ikke er inkludert i den individuelle vurderingen.
Tilsvarende vurdering av tapsrisiko blir gjort på opptjent, ikke
fakturert inntekt.
Konsernkontoordning
Norconsult AS og flere av datterselskapene inngår i konsern
kontoordning, der Norconsult Holding AS er kontrakts
motpart med banken. Rent juridisk er innskudd og trekk på
konsernkontoordningen derfor å anse som konsernmellom
værende med Norconsult Holding AS. Rent praktisk deler
imidlertid ordningen alle karakteristika med ordinært bank
innskudd, og selskapene forholder seg til banken som om det
var bankinnskudd, og ikke mellomværende.
Alle selskaper som inngår i ordningen er solidarisk ansvarlig
overfor banken.	
Garantiarbeider/reklamasjoner		
Estimert kostnad ved reklamasjoner for garantiarbeider/
reklamasjoner knyttet til pågående og avsluttede prosjekter
vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes
med utgangspunkt i historiske tall for garantiarbeider korrigert
for forventet avvik på grunn av for eksempel endring i
kvalitetssikringsrutiner og endring i produktspekter.
Avsetningen føres opp under "Annen kortsiktig gjeld", og
endringen i avsetningen resultatføres.
Pensjonsforpliktelser
Selskap i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
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etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven.
Selskapets kollektive pensjonsordning er innskuddsbasert og
innebærer at selskapet betaler innskudd til et forsikrings
selskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse
etter at innskuddene er betalt. Innskuddene resultatføres som
lønnskostnad etter hvert som de påløper.
Det er etablert en egen pensjonsordning for ledergruppen
som finansieres over driften. Ordningen er usikret.
Forpliktelsen knyttet til den usikrede ordningen er estimert
ved å ta opptjente rettigheter og neddiskontere til nåverdi.
Årets opptjening kostnadsføres som pensjonskostnad.
Estimatavvik resultatføres når de oppstår.
Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever
bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder
som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger,
høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og
estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.	
			
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Norconsult Holding AS med
datterselskaper hvor Norconsult Holding AS har bestem
mende innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll.
Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier
mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand
til å utøve faktisk kontroll, Minoritetsinteresser inngår i
konsernets egenkapital. Konsernregnskapet er utarbeidet
etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner i
alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. 			
Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter
oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte
selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på
kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette
klassifiseres som goodwill. For deleide datterselskaper er kun
Norconsults andel av goodwill inkludert i balansen.		
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Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig
(men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle og
operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom
20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernets
andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse
oppnås og inntil slik innflytelse opphører.			
					
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et
tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til
null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre
konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.		
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom
selskaper i konsernet er eliminert.
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Valuta

BWP
CLP
DKK
EUR
GBP
ISK
MYR
MZN
NZD
PEN
PHP
PLN
SEK
USD
ZAR
ZMW

Botwanske pula
Chilensk peso
Danske kroner
Euro
Britske pund
Islandske kroner
Malaysisk ringit
Mosmbikisk metical
New Zealand dollar
Peruviansk ny sol
Philippinske peso
Polske zlotzy
Svenske kroner
Amerikanske dollar
Sørafrikanske rand
Zambiske kwacha
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Valuta
Norske kroner (NOK) er morselskapets funksjonelle valuta og
presentasjonvaluta i konsernregnskapet. 			
I morselskapets selskapsregnskap er pengeposter i u
 tenlandsk
valuta omregnet til norske kroner ved bruk av balansedagens
kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjon
ell valuta ved bruk av transaksjonskurs på transaksjons
tidspunktet. Valutaomregningseffekter resultatføres og
presenteres netto i finansregnskapet.				
				
I konsernregnskapet er datterselskaper som har annen
funksjonell valuta enn NOK innregnet på følgende måte:		
						
Balansen er omregnet til balansedagens kurs
Resultatregnskapet er omregnet til gjennomsnittskurs i
perioden

Følgende kurser er benyttet i årsregnskapet:
Valutakode

Bærekraft i Norconsult

Gjennomsnittskurs

Balansekurs

0,8238
0,0119
1,4389
10,7258
12,0635
0,0695
2,2386
0,1362
6,1058
2,6995
0,1896
2,4134
1,0227
9,4146
0,5734
0,5233

0,7843
0,0120
1,4071
10,4703
11,6462
0,0671
2,1221
0,1132
6,1648
2,3477
0,1771
2,2963
1,0435
8,5326
0,5810
0,4047
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Driftsinntekter
Skatt
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig
vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten leveres. Inntektene
resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er
regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjons
ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar
tidspunktet.						skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet
					
på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskaps
Anleggskontrakter				
messige og skattemessige verdier, samt eventuelle lignings
Anleggskontrakter, herunder prosjekter i arbeid og fastpris
messige underskudd til fremføring. Utsatt skatt og utsatt
kontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende
skattefordel er presentert netto etter utligning i balansen.
avregningsmetode. Følgelig blir inntekter og kostnader fordelt
på regnskapsperiodene kontrakten går over. Fullførelses
Netto skattefordeler balanseføres kun i den grad den
graden beregnes som påløpte kostnader i prosent av
forventes utnyttet ved fremtidig inntekt.			
forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende.
					
For prosjekter som forventes å gi tap, kostnadsføres hele det
Kontantstrømoppstilling				
estimerte tapet gjennom avsetninger.
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte
metoden. 						
					
Kostnader og prosjektkostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode
som tilhørende inntekt. Prosjektkostnader er kostnader som
har påløpt i forbindelse med gjennomføring av oppdrag.
Prosjektkostnader består i all hovedsak av kostnader til
kundekonsulenter, reisekostnader og andre oppdragsrelaterte
kostnader. 						
				
Leieavtaler					
Leieavtaler vurderes som operasjonell eller finansiell etter en
konkret vurdering av den enkelte avtale.			
		
Selskapet har for tiden ikke finansielle leieavtaler, og all leie
kostnadsføres når den er påløpt.

Omregningsdifferanse som fremkommer ved omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, føres som omregnings
differanse direkte mot egenkapitalen.
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Note nr. 2 Salgsinntekter

Hovedkontor

Regioner Norge

Norden

Energi, olje og gass
600 886
1 44 464
Bygg og eiendom
1 011 968
9 13 632
Samferdsel
767 022
4 67 296
Vann og avløp
236 193
202 744
Industri
77 052
186 392
Utleie av personell 	- 	IT
388 335 	Annet
88 536
108 600
Sum
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Annet

Eliminering

Total

2 52 185
183	-53 203
485 844
1 911 	-34 927
376 877
3 687 	-36 226
184 825
2 105 	-5 066
28 865
975 	-722
5 39 209 	- 	-32 163
724 	- 	-15 153
79 520
22 240 	-62 546

944 515
2 378 428
1 578 656
620 801
292 562
507 045
373 906
236 350

Salgsinntekter fordelt
på markedsområde

Note nr. 2 Salgsinntekter

Hovedkontor

Regioner Norge

Norden

Annet

Eliminering

Total

Energi, olje og gass
648 876
Bygg og eiendom
817 371
Samferdsel
695 235
Vann og avløp
179 735
Industri
98 962
Utleie av personell	IT
378 498
Annet
91 101

133 855
884 462
423 913
166 337
189 613
102 777

179 104
410 942
287 000
150 829
24 746
529 661
88 773

20 228
962
1 306
814
562
12 540

-63 073
-36 335
-11 162
-5 701
-1 560
-38 232
-20 909
-51 968

918 991
2 077 402
1 396 291
492 014
312 323
491 429
357 588
243 223

2 909 778

1 900 957

1 671 056

36 411

-228 940

6 289 262

Hovedkontor

Regioner Norge

Norden

Annet

Eliminering

Total

Sum

3 169 993

2 023 128

1 948 048

31 101

-240 005

6 932 264

Hovedkontor

Regioner Norge

Norden

Annet

Eliminering

Total

Norge
Sverige
Danmark
Island
Afrika
Asia
Øvrig utland

2 741 734
134 232
16 491
29 521
78 691
91 822
77 503

1 969 219
44 723
9 186

446 175
1 168 832
318 833
9 997
-1
4 212

16 787
13 391
314
46
340
222

-173 722
-41 239
-8 417
-2 469
-6 225
-5 130
-2 804

5 000 193
1 319 938
326 907
37 363
72 512
87 032
88 319

Norge
Sverige
Danmark
Island
Afrika
Asia
Øvrig utland

2 599 335
84 931
20 852
26 257
66 005
85 829
26 568

1 894 551
3 563
633
1 060
1 151

445 467
947 722
259 236
10 860
10
1 131
6 630

31 411
3
1 562
87
3 349

-158 434
-48 900
-8 557
-3 780
-1 668
-4 193
-3 408

4 812 329
987 320
273 093
33 336
64 980
83 914
34 289

Sum

3 169 993

2 023 128

1 948 048

31 100

-240 005

6 932 264

Sum

2 909 778

1 900 957

1 671 056

36 412

-228 941

6 289 262

Salgsinntekter fordelt
på geografisk marked

Noter

KONSERN
2019

KONSERN
2020
Salgsinntekter fordelt
på markedsområde

|

Salgsinntektene er fordelt geografisk etter hvor kunden er hjemmehørende.

Salgsinntekter fordelt
på geografisk marked

Salgsinntektene er fordelt geografisk etter hvor kunden er hjemmehørende.				
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Heads for tomorrow

|

#headsforcareer

Spesifikasjon av lønnskostnader

2019

2020

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

|

#headsforrecruitment

|

Sosialt ansvar

KONSERN
2020

2019

Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader (se note 4)
Andre ytelser

3 704 193
563 283
290 136
81 606

3 307 561
511 757
254 718
40 374

0

Sum lønnskostnader

4 639 219

4 114 410

0
0

Gjennomsnittlig antall ansatte:
Antall årsverk sysselsatt pr 31.12.	

4 231
4 513

3 939
4 283

Alle tall i 1.000 kroner

Bærekraft i Norconsult

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 pandemien besluttet myndighetene i ulike å land å legge til rette for kompensasjons
ordninger til næringslivet. Flere av selskapene i Norconsult Holding konsernet har mottatt slik støtte. Summen av mottatte
kostnadsreduserende tiltak utgjør totalt 25,5 millioner kroner for 2020. Av dette beløpet utgjør redusert arbeidsgiveravgift for
3. termin 2020 i Norge ca 22,5 millioner kroner. 									
Sum lønnskostnader er videre påvirkert av en endring i bonusordning i selskapet Norconsult AS, hvor denne tidligere ble utbetalt
som utbytte gjennom en egen aksjeklasse (B-aksjer). B-aksjene i er i ekstraodrinær generalforsamling besluttet konvertert til
ordinære aksjer og erstattet med en lønnsbonusordning for alle medarbeidere i dette selskapet. Bonusavsetningen utgjør totalt
128,3 millioner kroner.

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Skoler

|

Årsberetning 2020

|

Årsregnskap

|

Noter

Ytelser til konsernsjef i tabellen over vedrører tidligere konsernsjef, som fratrådte 01.12.2020. Tidligere konsernsjef står til
disposisjon for Norconsult AS frem til medio 2021, men er fritatt for generell arbeidsplikt. Det er derfor avsatt totalt 1,9 millioner
kroner for lønnsytelser inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift pr 31.12.2020. Tidligere konsernsjef eier 60 000 A-aksjer i
Norconsult Holding AS, som i henhold til avtale vil bli solgt medio 2021. 							
Ny konsernsjef tiltrådte 01.12.2020. Fastlønn inkludert pensjon og andre ytelser utgjør 0,3 millioner kroner for 2020. 		

Note nr. 3 Lønnskostnader,
antall ansatte,
godtgjørelser,
lån til ansatte
m.m.

Konsernsjefen har, dersom han må fratre sin stilling, avtale om full grunnlønn i 12 måneder etter utløp av oppsigelsestiden.
Dette tilsvarer pt 5,25 millioner inkludert ordinær lønn i oppsigelsestiden. Etterlønn gir ikke grunnlag for feriepenger eller
pensjonsopptjening. 										
Ny konsernsjef ervervet 40 000 A-aksjer i Norconsult Holding AS på oppstartstidspunktet. Arbeidsavtalen gir rett til å kjøpe
ytterligere 20 000 A-aksjer innen 12 måneder fra dette tidspunktet. Deretter kan konsernsjefen kjøpe A-aksjer for inntil 50 % av
bonus på ordinært tidspunkt for bonusutbetaling, første gang i 2022 basert på bonus for 2021, og inntil eierskap av maksimalt
80 000 A-aksjer. 		
							
Styrehonorar omfatter styrearbeid både for Norconsult Holding AS og Norconsult AS, og er utbetalt fra Norconsult AS. 		
Utlån										
Konsernsejefen har ikke lån i selskapet. Renten på lån til ansatte/aksjonærer varierer mellom normalrentesatsen fastsatt av
myndighetene og normalrentesats + 2 %.										
Ansatte og aksjonærer har lån i selskapet på tilsammen kr 793 143 pr 31.12.2020 (kr 1 184 768 pr 31.12.2019). 			
							

Ytelser til styret og konsernsjef							

82

Alle tall i 1.000 kroner

2020

2019

Lønn/bonus og honorar
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

5 104
464
240

4 631
758
242

Sum ytelser til konsernsjef

5 807

5 631

Honorar til styret

1 720

1 486

MORSELSKAP

Spesifikasjon av honorar til revisor

2019

2020

168
0
0
0
0
168

KONSERN

Alle tall i 1.000 kroner

2020

2019

133
0
0
0
0

Fakturert honorar for lovpålagt revisjon
Honorar for revisjon til andre enn konsernrevisor
Honorar for andre attestasjonstjenester
Honorar for skatterådgivning
Honorar for andre tjenester

2 978
543
316
189
208

2 338
480
344
281
248

133

Sum honorar til revisor

4 234

3 691
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Tidligere administererende direktør i Norconsult AS har en kontraktsfestet ytelsesordning over driften. Denne aktuarberegnes årlig.
Pensjonsordning for ledergruppen er i løpet av 2020 gått fra å være en usikret til en sikret ordning. Det er i løpet av året foretatt
innbetalinger til et forsikringsselskap.

MORSELSKAP

Spesifikasjon av pensjonskostnader

2019

2020

0
0
0

0
0
0

0

0

KONSERN
2020

2019

Pensjonskostnader, ytelsesordninger over driften
Pensjonskostnader, innskuddsordninger
Pensjonskostnader over drift (usikret)

213
285 647
4 276

213
250 229
4 276

Sum pensjonskostnader

290 136

254 718

Alle tall i 1.000 kroner

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Skoler

Antall personer som omfattes av ordningene

2019

2020

0
0
0

0
0
0

MORSELSKAP
2019

84

2020

KONSERN

Alle tall i 1.000 kroner

2020

2019

Ansatte, innskuddsordninger
Ansatte, innskuddsordninger usikret
Pensjonister, ytelsesordninger over driften

4 489
23
1

4 259
24
1

Pensjonsforpliktelser over driften

KONSERN
2020

2019

0
0
Beregnede, usikrede pensjonsforpliktelser
			
			
Underliggende forutsetninger for ytelsespensjonen

38 753

20 484

2020

2019

			
			
			
			
			

2,70 %
1,70 %
2,25 %
2,00 %
2,00 %

3,80 %
2,30 %
2,25 %
2,00 %
2,00 %

Alle tall i 1.000 kroner

Avkastning på midler
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Pensjonsregulering

Årsberetning 2020

|

Årsregnskap

|

Goodwill

Totalt

Anskaffelseskost per 01.01.2020
Årets tilganger
Andre endringer
Endret tilordning av anskaffelseskost som følge
av endret betinget vederlag
Årets avganger
Valutaomregningseffekter

63 616
5 735
0

1 362 970
13 645
(746)

1 426 585
19 380
(746)

0
(98)
3 455

0
0
20 691

0
(98)
24 147

Note nr. 5 Immaterielle
eiendeler

Anskaffelseskost per 31.12.2020

72 709

1 396 559

1 469 268

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2020
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp
Avgang akk. avskrivninger ved salg/fraregning
Valutaomregningseffekter

(41 153)
(8 600)
(2 053)
0
100
(2 640)

(584 599)
(126 487)
(45 000)
0
0
(9 737)

(625 752)
(135 087)
(47 053)
0
100
(12 377)

(54 346)

(765 824)

(820 169)

Balanseført verdi per 31.12.2020

18 363

630 736

649 099

Økonomisk levetid

5-10 år

1-10 år

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2020
MORSELSKAP

|

Lisenser og
programvare

Alle tall i 1.000 kroner

Etter at de kollektive ytelsesordningene ble lukket i 2014, har Norconsult kun noen få ansatte og pensjonister som omfattes av
ytelsesordninger. Disse ordningene er usikrede og finansiert over driften.

Pensjonskostnader

Utvalgte prosjekter

Noter

KONSERN			

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning
oppfyller kravene etter denne loven.

Note nr. 4 -

|

Forsknings- og utviklingsutgifter som er kostnadsført i løpet av året utgjør kr 35 000 000. Kostnadsført i 2019 utgjorde kr 27 700 000.	
Betinget vederlag ved kjøp av aksjer justeres innen utgangen av påfølgende regnskapsår. Endringer etter dette tidspunktet må
resultatføres.										
										
Balanseført konserngoodwill testes årlig for verdifall. Goodwill testes med utgangspunkt i estimert fremtidig kontantstrøm
knyttet til den vurderingsenhet som anses mest relevant. Aktuell vurderingsenhet er enten selskapsnivå eller divisjons/regions
nivå, sistnevnte dersom virksomheten i oppkjøpt selskap er overdratt. Nedskrivning foretas dersom verdifallet ikke anses å være
forbigående. Goodwill knyttet til oppkjøpet av Kjeller Vindteknikk AS er nedskrevet med 10 000 TNOK i 2020. Goodwill knyttet til
Arkitekthuset Monarken AB er nedskrevet med 10 000 TNOK i 2020. Goodwill knyttet til oppkjøpet av Nordic Office of
Architecture er nedskrevet med 25 000 TNOK i 2020.
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Alle tall i 1.000 kroner

Note nr. 6 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost per 31.12.2020

11 093

454 750

465 842

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2020
Årets avskrivninger
Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp
Avgang akk. avskrivninger ved salg
Valutaomregningseffekter

(2 783)
(38)
0
0
0

(308 208)
(53 086)
242
28 664
(6 972)

(310 991)
(53 123)
242
28 664
(6 972)

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2020

(2 821)

(339 359)

(342 179)

Balanseført verdi per 31.12.2020
8 273
115 391
123 664
		
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Økonomisk levetid
Avskrives ikke/30 år
3-10 år
			
Årlig leie av ikke balanseførte eiendeler		
55 392
Gjennomsnittlig gjenværende varighet (ant år)
2-5
			
*Leiebeløpet gjelder leasing av biler samt leie
av PC'er, multifunksjonsmaskiner m.v.			
Årlig husleie		
306 409
Gjenværende varighet på ikke balanseførte
husleieavtaler (ant år)		
2 - 10
				
		
Konsernet har i tillegg 33 406 TNOK (2019: 36 350 TNOK) klassifisert som andre langsiktige fordringer som gjelder kostnader til
leide lokaler som kostnadsføres i takt med leiekontraktenes varighet. 				
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Datterselskap i Norconsult Holding AS pr 31.12.2020				
Alle tall i 1.000 kroner

KONSERN			
Tomter, bygg og
Driftsløsøre, inventar, 		
annen fast eiendom
kontormaskiner
Totalt
			
Anskaffelseskost per 01.01.2020
10 957
422 138
433 094
Årets tilganger
136
52 958
53 094
Årets tilganger ved oppkjøp
0
373
373
Årets avganger
0
(29 686)
(29 686)
Valutaomregningseffekter
0
8 967
8 967

|

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2019

Stemme- og
eierand.2020

Resultat
2020

Egenkapital Balanseført
2020
verdi

Norconsult AS
1)
Sandvika
100 %
100 %
263 903
1 121 765
160 504
			
1) Norconsult AS har gjennomført mor-datter fusjon med Byggcon AS, Techno Consult AS og Solem Arkitektur AS i 2020.
Fusjonen er gjennomført til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. 				

Note nr. 7 -

Datterselskap i Norconsult AS pr 31.12.2020
Alle tall i 1.000 kroner						

Datterselskaper
Norconsult International AS
Norfin AS
Technogarden AS
1)
Norconsult Informasjonssystemer AS
Nordic Office of Archtiecture AS 2)
Kjeller Vindteknikk AS
ECT AS
Norconsult AB
Norconsult Danmark A/S
Norconsult Engineering Polska z.o.o
Norconsult ehf
Norconsult Andina S.A
Norconsult Peru SAC
Norconsult Africa (PtY) Ltd
Norconsult Mozambique Ltd.	
Norconsult Botswana (Pty) Ltd
Norpower Sdn Bhd
Norconsult Man. Serv. Phil Ltd.	
Norconsult New Zealand Ltd.
Proptech City AS
3)

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2019

Stemme- og
eierand.2020

Resultat
2020

Sandvika
Sandvika
Sandvika
Sandvika
Oslo
Lillestrøm
Drammen
Gøteborg
København
Warzawa
Reykjavik
Santiago
Lima
Johannesburg
Maputo
Gaborone
Kuching
Manila
Auckland
Bergen

100 %
100 %
100 %
100 %
90,5 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

100 %
100 %
100 %
100 %
90,5 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
92 %

468
316
19 985
31 135
8 965
1 463
4 104
12 014
15 675
5 044
3 247
(412)
0
(12 210)
694
5 190
(882)
954
(88)
0

Egenkapital Balanseført
2020
verdi
47 782
14 351
61 633
63 442
76 974
59 383
189 297
126 631
113 992
9 806
13 237
(11 810)
(1 118)
14 883
641
1 187
11 799
10 889
1 852
100

28 684
8 589
3 023
1 075
234 157
55 973
185 518
73 851
106 539
3 500
19 000
0
0
0
0
0
3 900
127
0
92

Sum						
724 027
						
1) Technogarden AS har gjennomført en omvendt mor-datter fusjon med Technogarden Holding AS i 2020. 			
2) Aksjene i Nordic Office of Architecture er nedskrevet med 30 000 TNOK i 2020 pga noe mer usikre fremtidsutsikter. 		
				
3) Proptech City AS er stiftet i 2020. Norconsult som eier av 92% av aksjene.	
					
Basert på en konkret vurdering knyttet til at selskapene Norconsult Zambia Ltd og Norconsult Tanzania Ltd ikke har hatt virksom
het i de senere år og at balansepostene ikke har vesentlig innvirkning på konsernet, er de ikke konsolidert inn i konsernet. 		
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Datterselskap i Norconsult AB pr 31.12.2020				
Alle tall i 1.000 kroner

Note nr. 7 Datterselskaper

Norconsult Fältgeoteknik AB
Svenskt Klimaneutralt Boende AB
Arkitekthuset Monarken AB
Johnel & Moberg AB
Miljökemigruppen AB
Bitcon AB

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2019

Stemme- og
eierand.2020

Gøteborg
Gøteborg
Luleå
Gøteborg
Gøteborg
Gøteborg

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Sum						

6 679

3 519
( 68)
1 320
( 28)
( 6)
( 5)

							
Datterselskap i Norconsult Danmark pr 31.12.2020 						
Alle tall i 1.000 kroner						

Skovhus Arkitekter A/S
KAAI A/S *
KHS Arkitekter A/S

Stemme- og
eierand.2020

Aarhus
Aarhus og Aalborg
Kongens Lyngby

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2020
2020
verdi
17 732
45 332
17 116

18 654
40 809
74 536

Sum						
			
*Virksomheten i KAAI A/S er overført til Norconsult Danmark A/S pr 01.01.2020.				

133 999

88
28 720
10 021

Datterselskap i Norconsult Informasjonssystemer AS pr 31.12.2020					
Alle tall i 1.000 kroner						

Norconsult Astando AB*

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2019

Stemme- og
eierand.2020

Stockholm

100 %

100 %

|

Våre markedsområder

Resultat Egenkapital Balanseført
2020
2020
verdi
209
201
5 177
592
259
241

Stemme- og
eierand. 2019
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|
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|
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|
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Datterselskap i Nordic Office of Architecture AS pr 31.12.2020				
Alle tall i 1.000 kroner

19 815
184
4 180
1 005
350
256

Forretningskontor

|

Nordic Office of Architecture
Danmark A/S
Nordic Office of Architecture Ltd
Arkthing ehf

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2019

Stemme- og
eierand.2020

København
London
Reykjavik

85 %
100 %
100 %

85,0 %
100 %
100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2020
2020
verdi
6 084
( 2 036)
8 772

494
132
28 919

Note nr. 7 -

Sum						

29 544

Datterselskaper

							
Datterselskap i Technogarden AS pr 31.12.2020
						
Alle tall i 1.000 kroner						

Technogarden Albatross
Prosjektledelse AS
Technogarden AB
Technogarden Human Resources AS

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2019

Stemme- og
eierand.2020

Sandvika
Gøteborg
Sandvika

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

235
( 1 268)
1 689

Resultat Egenkapital Balanseført
2020
2020
verdi
( 79)
( 2 904)
21

8 261
14 866
1 660

21 000
918
98

Sum						
22 016
			
De heleide datterselskapene Technogarden Ildne AS og Technogarden Technical Resources AS ble slettet ved mor-datter fusjon,
hvor morselskapet Technogarden AS (tidligere Technogarden Engineering Resources AS) er overtagende selskap. Deretter ble
en omvendt mor-datter fusjon gjennomført, hvor Technogarden Holding AS ble slettet og Technogarden AS er overtagende
selskap. Technogarden AS er følgelig morselskap i Technogarden-konsernet.

Resultat Egenkapital Balanseført
2020
2020
verdi
109

8 813

15 866

Sum						
15 866
					
*Opprinnelig anskaffelseskost for aksjene i Norconsult Astando AB 19 866 TNOK. Akjene ble nedskrevet med 4 000 TNOK i 2019.		
I 2020 er lån tidligere ytt til Norconsult Astando AB på 8 390 TNOK blitt konvertert til aksjeeietilskudd. Lånet var avsatt for i sin
helhet. Økning i aksjeverdi som følge av aksjetilskuddet er nedskrevet i sin helhet.
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KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner
ForretningsEierandel
Anskaff.
kontor		 kost

Note nr. 8 Investeringer i
aksjer og andeler

Balanseført
verdi

Markedsverdi

Team-T AS
Oslo
47,6 %
NAA AS
Sandvika
33,3 %
NorCiv Engineering Co. Ltd (Thailand)
Bangkok
33,1 %
Team-T3 AS
Oslo
30,0 %
Team Urbis AS
Oslo
22,5 %
Andre mindre poster i datterselskaper			

510
309
365
306
225
2 094

781
1 619
267
516
983
155

781
1 619
267
516
983
155

Sum investeringer i aksjer og andeler			

3 809

4 322

4 321

Tilknyttet selskap, andel av resultat						
Alle tall i 1.000 kroner						
							Sum
Team NAA AS
NorCiv
Team Team Andre mindre tilknyttet
T AS		
Eng. Co
T3 AS Urbis AS
poster
selskap

90

Opprinnelig anskaffelseskost
Merverdier på kjøpstidspunktet

510
0

309
0

365
0

306
0

225
0

2 094
0

3 809

Bokført verdi per 01.01.2020
Årets tilgang ved oppkjøp
Andel årets resultat over finans
Mottatt utbytte
Valutaomregningseffekter
Avskrivning merverdier
Nedskrivning bokført verdi
Avgang ved salg

570
0
211
0
0
0
0
0

1 479
0
139
0
0
0
0
0

267
0
0
0
0
0
0
0

565
0
(49)
0
0
0
0
0

1 711
0
325
(1 053)
0
0
0
0

413
0
0
0
(4)
0
( 253)
0

5 005
0
627
(1 053)
( 4)
0
( 253)
0

Bokført verdi per 31.12.2020

781

1 619

267

516

983

155

4 322

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

MORSELSKAP
2019

2020

|

Fokus: Skoler

|

Årsberetning 2020

Spesifikasjon av konserninterne finansposter
Alle tall i 1.000 kroner

|

Årsregnskap

|

Noter

KONSERN
2020

2019

148 724
145 000
Utbytte fra datterselskap
0
0
3 639
3 071
Renteinntekt fra datterselskap (konsernkontoordning)
0
0
(7 080)
(2 970)
Rentekostnader til datterselskap (konsernkontoordning)
0
0
						
Lån og mellomværender mellom selskaper i Norconsult konsern forrentes med markedsrente for tilsvarende lån med samme
risiko.			

Note nr. 9 Transaksjoner og
mellomværender
med nærstående
parter

MORSELSKAP
2019

2020

Kortsiktige fordringer med selskap i samme konsern
Alle tall i 1.000 kroner

KONSERN
2020

148 724
145 000
Fordring på utbytte
0
186 950
101 532
Andre fordringer på foretak i samme konsern
0
			(konsernkontoordning)		
382 782
609 604
Innskudd på konsernkonto
0
		

MORSELSKAP
2019

2020

Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern
Alle tall i 1.000 kroner

2019
0
0
0

KONSERN
2020

2019

0
0
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern
0
0
322 979
735 908
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern
0
0
			
(konsernkontoordning)				
			
Transaksjoner og lån til ansatte og aksjonærer er omtalt i note 3.
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og -kostnad
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Annen finansinntekt

2019

2020

Alle tall i 1.000 kroner

136
8 687

863
2 494

Agio
Annen finansinntekt
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KONSERN

Annen finanskostnad

2020

2019

19 389
5 420

12 461
8 830

KONSERN

2019

2020

Alle tall i 1.000 kroner

2020

2019

(905)
0

(796)
0

Disagio
Annen finanskostnad

(31 439)
(2 033)

(14 619)
(2 867)

(796)

Sum

(33 472)

(17 486)

(905)
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Noter

Aksjekapitalen i Norconsult Holding AS pr 31.12.2020 består av følgende aksjeklasser:

8 822
3 358
Sum
24 809
21 291
							
			
MORSELSKAP

|

Note nr. 13 Aksjekapital og
aksjonærinformasjon

Antall aksjer

Pålydende

Balanseført

A-aksjer
B-Aksjer

11 619 598
715 283

0,50
0,50

5 809 799
357 642

Sum aksjer pr 31.12.2020

12 334 881 		

6 167 441

Bonusordning i selskapet Norconsult AS ble tidligere utbetalt som utbytte gjennom en egen aksjeklasse (B-aksjer). B-aksjene
er i ekstraordinær generalforsamling besluttet konvertert til ordinære A-aksjer og erstattet med en lønnsbonusordning for alle
medarbeidere i selskapet. Se note 3 for effekt for lønnskostnader og tilhørende reduksjon av driftsresultatet. 		
B-aksjeemisjon er som planlagt gjennomført med akseptfrist pr 22.03.2021. Som del av forhandlingsresultat med fag
foreningene er det enighet om at også B-aksjer tildelt gjennom emisjon i mars 2021 skal være utbytteberettighet basert på
vedtatt årsregnskap for 2020. Sum antall aksjer pr 22.03.2021 (eksklusiv egen aksjer) er således grunnlag for utbytteavsetningen i
årsregnskapet for 2020.							
			
Det er ikke knyttet stemmerettsbegrensninger til noen av aksjeklassene. 				
Norconsult Holding AS har ingen aksjonærer med en eierandel på over 1 %. 					
					

MORSELSKAP

Note nr. 11 Kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av kundefordringer

2019

2020

0
0

0
0
0

0
		

MORSELSKAP

Note nr. 12 Bankinnskudd
og kontanter

92

2019

2020

KONSERN
2020

2019

Kundefordringer til pålydende
Avsetning til tap på fordringer

1 338 424
(65 562)

1 328 765
(52 519)

Kundefordringer

1 272 863

1 276 246

Alle tall i 1.000 kroner

Spesifikasjon av bundne midler
Alle tall i 1.000 kroner

KONSERN
2020

2019

0
0
Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto
9 799
14 183
							
			
Enkelte av selskapene i Norconsult-konsernet har skattetrekkskonto der midlene er bundet. Øvrige selskaper har skattetrekksgaranti.		
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Totalt antall
Verv
A-aksjer
B-aksjer
aksjer

Note nr. 13 Aksjekapital og
aksjonærinformasjon
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|

Årsregnskap

|

Noter

MORSELSKAP			
Alle tall i 1.000 kroner

Aksjer eiet av medlemmer i styret og konsernsjef er som følger:

Roar Engeland
Styrets leder
0
0
0
Nils Morten Huseby
Styrets nestleder
0
0
0
Mari Thjømøe
Styremedlem
0
0
0
Ole Fossen
Styremedlem
88 707
418
89 125
Vegard Jacobsen
Styremedlem
23 174
574
23 748
Harald Trosvik
Styremedlem
13 173
370
13 543
Kjell Selfors Nilsen
Styremedlem
5 328
340
5 668
Michelle Skograd Wright
Styremedlem
6 500
400
6 900
Isaak Elias Skjeseth Bashevkin
Styremedlem
1 000
292
1 292
Stein Sverre Hovden
Varamedlem
16 923
346
17 269
Henning Thauland
Varamedlem
8 873
376
9 249
Anna Bolneset
Varamedlem
1 950
394
2 344
Sverre Eide Holst
Varamedlem
6 473
316
6 789
Svend Haugen
Varamedlem
8 230
352
8 582
Tore Lie Falkenberg
Varamedlem
2 000
0
2 000
				
Egil Olav Hogna
Konsernsjef
40 000
0
40 000
Per Kristiansen Jacobsen
Tidligere konsernsjef*
60 000
1 126
61 126

|

Note nr. 14 Egenkapital

Aksjekapital

Egne
aksjer

Overkurs

Annen
egenkapital

Totalt

Egenkapital per 01.01.2020
Årets resultat for 2020
Utbetalt utbytte basert på årsregnskapet
for 2019 iht styrefullmakt*
Avsatt utbytte for 2020
Kapitalutvidelse
Netto handel egne aksjer
Andre endringer

6 140
0

(329)
0

204 298
0

375 960
147 066

586 067
147 066

0
0
27
0
0

0
0
0
243
0

0
0
6 417
0
0

(136 009)
(245 500)
0
53 874
630

(136 009)
(245 500)
6 445
54 117
630

Egenkapital per 31.12.2020

6 167

(86)

210 715

196 018

412 814

*For å ivareta selskapets finansielle stilling i lys av utbruddet av Covid-19 pandemien vedtok styret ikke å dele ut A-aksjeutbytte for
regnskapsåret 2019 på tidspunkt for vedtagelse av årsregnskapet (april 2020). I stedet ba styret generalforsamlingen om fullmakt
begrenset oppad til kr 13 pr A-aksje til å dele ut utbytte for regnskapsåret 2019 på et senere tidspunkt dersom forutsetningene
kunne anses å være tilstede. Fullmakten ble utøvd høsten 2020 og A-aksje utbytte på totalt 136,0 millioner kroner ble utbetalt på
det tidspunktet. Ordinært B-aksjeutbytte ble vedtatt og avsatt med totalt 64,5 milloner kroner pr 31.12.2019. 			

*Se note 3.
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Note nr. 14 Egenkapital

Egne
aksjer

Overkurs

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresser

Totalt

Egenkapital per 01.01.2020
Årets resultat for 2020
Utbetalt utbytte basert på årsregnskapet
for 2019 iht styrefullmakt*
Avsatt utbytte
Kjøp / salg, minoriteter
Kapitalutvidelse
Netto handel egne aksjer
Andre endringer
Valutaomregningseffekter

6 140
0

(329)
0

204 298
0

1 470 936
297 858

7 584
841

1 688 629
298 699

0
0
0
27
0
0
0

0
0
0
0
243
0
0

0
0
0
6 417
0
0
0

(136 009)
0
(245 500)
0
0
8
0
0
53 874
0
689 	-65
21 805 	-111

(136 009)
(245 500)
8
6 445
54 117
624
21 694

Egenkapital per 31.12.2020

6 167

(86)

210 715

1 463 653

1 688 706

8 257

Selskapet har som ledd i sin utøvelse av sin aksjonærmodell, der ansatte eier aksjer, ervervet og solgt egne aksjer i takt med at
ansatte slutter og nye begynner.
I 2020 har selskapet ervervet 645 812 A-aksjer (2019: 393 126 stk) og 40 098 B-aksjer (2019: 38 739 aksjer) for totalt
kr 93,401 millioner (2019: kr 50,649 millioner).
Selskapet har i samme periode solgt 1 138 077 A-aksjer (2019: 218 539 A-aksjer) og 34 366 B-aksjer (2019: 46 237 B-aksjer) for
totalt kr 147,518 millioner. (2019: kr 30,693 millioner). Samlet beholding er 133 956 A-aksjer og 37 380 B-aksjer pr 31.12 2020
(Pr 31.12.2019: 626 621 A-aksjer og 31 648 B-aksjer). 									
								
Det er besluttet å slå sammen aksjeklasse A og B i forholdet 1:1 på ekstraordinær generalforsamling pr 25.03.2021.
Dette inkluderer emisjon av B-aksjer utstedt pr mars 2021. 								
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KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner
Aksjekapital

|

2019

2020

516
0
777

406
0
177

Alle tall i 1.000 kroner
Betalbar skatt på årets resultat
Skatt fra tidligere år
Endring i utsatt skatt

|

Årsregnskap

|

Noter

KONSERN
2020

2019

141 804
(964)
(9 725)

131 934
19
(5 973)

1 292
583
Skattekostnad i resultatregnskapet
131 117
125 980
							
			

Note nr. 15 Skatt

MORSELSKAP

Spesifikasjon av betalbar skatt

2019

2020

516
0
0
0
0

406
0
0
0
0

Alle tall i 1.000 kroner
Betalbar skatt på årets resultat
Forskuddsbetalt skatt vedr årets resultat
Gjenværende betalbar skatt fra tidligere år
Betalbar skatt fra oppkjøp av selskap
Valutaomregningseffekter

KONSERN
2020

2019

141 804
(10 190)
(13 555)
755
125

131 934
(22 304)
(3 665)
2 674
( 241)

516
406
Betalbar skatt i balansen
118 940
108 398
			
Betalbar skatt i balansen inkulderer forskuddsbetalte skatter på 70 MNOK, som er inkludert i andre fordringer i balansen.			
					
Konsernet har fått godkjent prosjekter av Norges Forskningsråd og har i 2020 mottatt støtte i form av redusert betalbar skatt på
1 670 TNOK (2019: 965 TNOK). 		
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Note nr. 15 Skatt

Heads for tomorrow

|

#headsforcareer

Oversikt, skatteeffekten av midlert. forskjeller

2019

2020

Alle tall i 1.000 kroner

0
0
0
0
0
0
0
0
(728)
0

0
0
0
0
0
0
0
0
(905)
0

Goodwill og varige driftsmidler
Gevinst og tapskonto
Fakturareserve
Fordringer
Garantiavsetninger
Netto pensjonsmidler / -forpliktelser
Regnskapsmessig uopptjent inntekt
Underskudd til fremføring
Andre forskjeller
Ikke balanseførte skattefordeler

|

#headsforrecruitment

|

Sosialt ansvar
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Avstemming av endring i utsatt skatt

2020

2019

2019

2020

Alle tall i 1.000 kroner

103 378
(83 217)
(21 212)
8 937
171
1 638
1 686
19 462
(15 808)
(9 488)

95 080
(84 380)
(38 064)
7 546
1 332
4 269
783
22 229
(3 671)
(7 712)

48
(777)
0
0
0

(728)
(177)
0
0
0

Netto balanseført utsatt skattefordel per 01.01
Resultatført endring i utsatt skatt
Endring i utsatt skattefordel, korrigering av tidligere år
Utsatt skatt fra oppkjøp / salg av datterselskap
Valutaomregningseffekter

(728)

(905)

Netto balanseført utsatt skatt per 31.12

(728)
(905)
Netto utsatt skattefordel (- skatt)
5 547
(2 588)		
							
(728)
(905)
Balanseført utsatt skattefordel
5 547
3 673
0
0
Balanseført utsatt skatteforpliktelse
(0)
(6 261)
(728)
(905)
Netto utsatt skattefordel (- skatt)
5 547
			
Utsatt skatt er presentert netto etter utligning i balansen for skatteposisjoner innenfor samme skatteregime.
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KONSERN
2020

2019

(2 588)
9 026
1 852
127
(2 871)

23
7 103
(1 129)
( 8 875)
291

5 547

(2 588)

Note nr. 15 Skatt
MORSELSKAP

Avstemming av nominell til effektiv skattesats

2019

2020

154 599

147 649

Ordinært resultat før skattekostnad

34 012
0
0
(32 721)
0
0
0
1

32 483
0
0
(31 900)
0
0
0
0

1 293

583

KONSERN
2020

2019

429 816

461 604

Forventet skattekostnad, nom. skattesats (22%)
Amortisering og nedskrivning av goodwill
Ikke fradragsberettigede kostnader
Ikke skattepliktige inntekter
Skattesatsforskjeller mot utlandet
Endring i skattesats og tidligere års skatt
Endring i ikke balanseført skattefordel
Andre permanente forskjeller

94 560
36 999
2 170
(205)
(374)
(1 663)
(22)
(347)

101 553
21 233
4 536
(259)
(1 046)
1 144
(1 079)
(102)

Skattekostnad i resultatregnskapet

131 117

125 981

Alle tall i 1.000 kroner

(2 588)
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Spesifikasjon, langsiktig gjeld

2019

2020

0
0
0

0
0
0

0

0
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KONSERN
2020

2019

Annen langsiktig gjeld
Betinget vederlag ved kjøp av aksjer
Depositum

6 218
26 413
20 564

5 646
23 790
23 677

Sum langsiktige gjeld

53 194

53 113

Alle tall i 1.000 kroner

Bærekraft i Norconsult

Note nr. 17 Annen kortsiktig gjeld

2019

2020

Alle tall i 1.000 kroner

0
0
15 178

0
0
9 126

15 178

9 126

MORSELSKAP

2020

2019

Påløpte kostnader
Skyldige lønnsposter (feriepenger, bonus, overtid)
Øvrige kortsiktige gjeldsposter

46 992
728 667
17 068

65 633
589 281
16 271

Sum annen kortsiktig gjeld

792 727

671 185

Bokført verdi, pantesikrede eiendeler

2019

2020

0

0

0

0

KONSERN

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Skoler

Tidspunkt
for oppnåelse
av kontroll

Note nr. 19 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld

Utvalgte prosjekter

Årsberetning 2020

|

Årsregnskap

Oppkjøp i løpet
av inneværende
regnskapsår

SG Arkitektur AS
Kosbergs Arkitektkontor AS
A3 Arkitektkontor AS
Proptech City AS

Andel av			
stemmeberettiget
Anskaffelses-		
kapital ervervet
kost
Goodwill

01.01.2020
01.03.2020
01.11.2020
01.12.2020

100 %
100 %
0%
92 %

3 004
7 703
3 500
92

2 328
7 816
3 500
0

Sum 			

14 299

13 645

|

Kosberg
Arkitektkontor AS

A3
Arkitektkontor

Levetid
3 år
5 år
3 år
0

		
		
		

SG
Arkitektur
AS
3 004

7 703

3 500

Sum
14 207

2020

2019

Kundefordringer

892 188

814 703

Sum anskaffelseskost		
3 004
7 703
3 500
14 207
					
Netto identifiserte eiendeler og gjeld på oppkjøpstidspunktet		
676
(114)		
562

Sum pantesikrede eiendeler

892 188

814 703

Beregnet goodwill		

Alle tall i 1.000 kroner

Noter

Vederlag ved kjøp av aksjer og innmat er utbetalt kontant. 			

Vederlag utbetalt kontant		

KONSERN

|

KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner

Betinget vederlag ved kjøp av aksjer samt depositum forfaller innen 1-3 år.

MORSELSKAP

|

2 328

7 816

3 500

13 645

Nordea Bank AB (publ) har 1. prioritets factoringpant pålydende 400.000.000 i Norconsult AS som sikkerhet for de garantier som
Nordea har stilt for Norconsult Holding AS.

MORSELSKAP

Note nr. 18 Ikke balanseførte
forpliktelser

100

Garantiforpliktelser som ikke er balanseført

KONSERN

2019

2020

Alle tall i 1.000 kroner

2020

2019

0
0

0
0

Garanti for skattetrekk
Kontraktsgaranti

194 000
72 751

179 000
71 609

0

0

Sum garantiforpliktelser som ikke er balanseført

266 751

250 609
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2019
Anskaffkost

Bokført
verdi

Markedsverdi

Resultatført
Verdiendring

Pengemarkedsfond

107 710

111 020

111 020

3 310

Sum markedsbaserte finansielle instrumenter pr 31.12.2019

107 710

111 020

111 020

3 310

Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi som er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen.
Selskapet realiserte i 2019 sin posisjon i obligasjonsfond. Vederlaget ved realisasjon var totalt 250 109 TNOK. 				

MORSELSKAP OG KONSERN
Alle tall i 1.000 kroner							

2020
Anskaffkost

Bokført
verdi

Markedsverdi

Resultatført
Verdiendring

Pengemarkedsfond

357 710

363 514

363 514

2 494

Sum markedsbaserte finansielle instrumenter pr 31.12.2020

357 710

363 514

363 514

2 494

Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi som er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på
balansedagen. Selskapet har i 2020 kjøpt pengemarkedsfond for 250 000 TNOK. 					

Note nr. 21 Hendelser etter
balansedagen

102

Årsresultatet for 2020 anses tilfredsstillende da selskapet i begrenset grad finansielt er påvirket av den pågående covid-19
pandemien. Pandemien vil imidlertidig skape en vedvarende usikkerhet for bransjen i tiden fremover og utviklingen følges tett av
konsernets ledelse.

Nye Torvbråten skole er Årets skolebygg 2021.
Bygget blir nevnt som et pionérprosjekt for
fremtidige skolebygg, der hovedmålet har vært god
livskvalitet og bærekraftig utvikling. Torvbråten er
det andre skolebygget i Norge som har fått
Svanemerket, og skolen er bygget uten bruk
av produkter som inneholder stoffer som er
farlig for miljøet eller menneskers helse.
Norconsults interiørarkitekter har bidratt med
interiørprosjektering av bygget. Foto: Norconsult
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Norconsult Holding AS

Revisors
beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Norconsult Holding AS som består av selskapsregnskap og
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2020,
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av deres resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde;

►

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.
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og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Oslo, 15. april 2021
ERNST & YOUNG AS

Petter Frode Larsen
statsautorisert revisor

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
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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.
www.norconsult.no

