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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 var 74 MNOK.
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Forsidebilder fra venstre: Norconsult har utført detaljprosjektering av strand samt tilhørende grøntarealer på Operastranda i Oslo - Ill: Rift AS
Norconsult bidrar både som planlegger og teknisk rådgiver på Rengårds kraftstasjon i Skellefteå, et av de største nye vannkraftprosjektene i Sverige.
Ved Århus i Danmark bygges det nye bærekraftige boligområdet Lisbjerg i samarbeid med Norconsults arkitekter.
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Hver dag forbedrer
vi hverdagen
2021 ble nok et år i pandemiens tegn, men for Norconsult ble det også et år
med lønnsom vekst. I løpet av året vokste vi fra 4 600 til 5 100 medarbeidere, og
leverte et sterkt økonomisk resultat. I takt med våre kunders økende behov for
rådgivningstjenester for fremtidens bygninger og infrastruktur, er ambisjonen å
bli den ledende leverandøren av de beste og mest bærekraftige løsningene.

Hensikten med endringen var dels å legge
forholdene til rette for videre lønnsom
vekst innenfor disse områdene, men
også å stimulere til samarbeid på tvers av
organisasjonen. Den nye konsernledelsen
representerer et mangfold med tre
nasjonaliteter, erfaringer fra en rekke ulike
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Konsernsjefen har ordet:

Etter et 2020 som var preget av betydelige
omveltninger i prosjektporteføljen
vår og etableringen av en tilnærmet
heldigital arbeidsmåte, ble 2021 et år
for etablering av en ny strategi og en
flatere konsernstruktur tilpasset nordisk
vekst. Basert på vekst over tid og gode
fremtidsutsikter ble Sverige, Danmark,
Fornybar energi, Digitalisering (NoIS)
og Technogarden løftet opp som egne
forretningsområder på samme nivå som
Hovedkontor Norge og Regioner Norge.

Heads for tomorrow

|

Noter

Vi ser at våre nordiske kunder
setter pris på et kompetent
og lettbent alternativ til de
internasjonale gigantene, og
som medarbeidereid har vi et
fortrinn i jakten på talentene.

de selv ønsker. Gjennom kombinasjonen
av lokal tilstedeværelse og et tverrfaglig
nettverk med 5 100 fagfolk skal vi være den
beste samarbeidspartneren både for de
største kundene og for lokale eiendoms
utviklere, kommuner og industri.

selskaper og bransjer samt en kvinneandel
på 30 prosent.
Norconsult er en utfordrer i sterk vekst i
både Sverige og Danmark, og selv om vi er
det største rådgiverselskapet i Norge, anser
vi oss selv for å være en utfordrer i flere
regioner og markedsområder. Vi kjenner
oss derfor godt igjen i utfordrerposisjonen i
alle de tre nordiske landene.

Et annet konkurransefortrinn for
Norconsult er vår lange erfaring med
digitalisering der vi gjennom Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS) var tidlig
ute. Vi har de siste årene sett at digital
iseringskompetansen vår også gir oss et
fortrinn i bærekraftarbeidet, fordi digitali
sering ofte er nøkkelen når løsninger skal
optimaliseres for nye kriterier som for
eksempel lavere klimautslipp i forbindelse
med bygging og i drift.

Vi ser at våre nordiske kunder setter pris
på et kompetent og lettbent alternativ
til de internasjonale gigantene, og som
medarbeidereid har vi et fortrinn i jakten på
talentene. I motsetning til flere av de større
selskapene har vi også en strategi om å
være lokale, og i løpet av året som er gått,
har vi økt fra 113 til 127 kontorer. Vi vil at våre
medarbeidere skal kunne bo og jobbe der

Bærekraft er også en av de viktigste trendene
som vil stimulere Norconsults vekst i årene
som kommer. En vridning av samfunnet fra
fossil energi til fornybar energi, en rasjonering
i bruken av materialer og areal, gjenbruk og
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Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna - Foto: Sten Jansin
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Møtene mine bekrefter inntrykket av et selskap med dyktige
medarbeidere, krevende kunder og spennende store og små
oppdrag. Vi er godt rustet for fremtiden.

høyere energieffektivitet i alle ledd, vil kreve
både betydelige investeringer og rådgivning
for å sikre at målene nås og tilfredsstiller
oppdaterte standarder både på nasjonalt og
EU-nivå.
For Norconsult fortsetter derfor samarbeid,
digitalisering og bærekraft å være de tre
bærebjelkene i strategien vår også for de
neste tre årene.

Konsernledermøte i Herlev, Danmark, under befar
ing på det spennende prosjektet Herlev Bymidte.

Befaring med AF-Gruppen ved Trysfjordbrua på
E39 Kristiansand vest - Mandal øst, som åpner i 2022.
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Dette er Norconsult:

Miniturné i Region Vest, med kontorbesøk i
Bergen, Rosendal, Odda og Eidfjord.

Første besøk til Norconsult i Sverige, her foran
Stockholmskontoret.

The Edge

I forbindelse med strategiarbeidet etablerte
vi også et nytt formål for selskapet:
Hver dag forbedrer vi hverdagen. Formålet
gjenspeiler hvem vi er, hva vi streber etter,
og hvordan vi hele tiden søker etter bedre
løsninger til glede for hele samfunnet.
I løpet av året som er gått brukte jeg mye
tid på å treffe kunder og kollegaer.
I starten var de fleste møtene digitale med
den ulempen at det var vanskeligere å
gå i dybden, men med fordelen av null
reisetid, kostnader og utslipp. Etter hvert
har jeg reist mer og mer fysisk og har hatt

gleden av å kunne se kunder og kollegaers
begeistring når prosjekter vi har bidratt til
reiser seg, som for eksempel Trysfjordbrua
vest for Kristiansand og Nordens høyeste
bygning, Karlatornet, i Göteborg. Møtene
mine bekrefter inntrykket av et selskap med
dyktige medarbeidere, krevende kunder
og spennende store og små oppdrag. Vi er
godt rustet for fremtiden.

Vi utvikler
morgendagens
samfunn
I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn
ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital
kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med
utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig
kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og
innovasjon, og med formålet Hver dag forbedrer
vi hverdagen, søker vi etter mer bærekraftige,
effektive og samfunnsnyttige løsninger.

2021 var slutten på forrige strategiperiode
2019-21, og vi nådde alle våre fire mål:
fornøyde medarbeidere, fornøyde kunder,
vekst og økonomisk resultat. Suksessen til
Norconsult frem til nå og i årene fremover
er et resultat av våre medarbeideres
kompetanse og dedikasjon. Jeg vil derfor
rette en stor takk til alle mine kollegaer
for den innsatsen de har gjort hver dag
gjennom et krevende, men vellykket år.
Som medarbeidereid selskap har vi en
jordnær og nøysom kultur, men vi deler
en kraftfull ambisjon som vi aldri blir lei av:
Hver dag forbedrer vi hverdagen.

Københavns kommune og TRUST-partnerskapet, der Norconsult er med, har ansvaret for å utvikle og bygge den nye
skole- og barnehageinstitusjonen VEKST i Sydhavnen, Danmark med ambisiøse, innovative læringsrom og veksthager.
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Den nye konsernstrukturen er basert på konsernets ambisjoner
om nordisk vekst, og en sterk satsing på strategisk viktige områder
som fornybar energi, bærekraft, digitalisering og innovasjon.

Vi er et rådgiverselskap eid av
medarbeiderne. Våre 5 100 medarbeidere
er fordelt på 127 kontorer, hovedsakelig i
Norden. Hvert år løser Norconsult tusenvis
av små og store oppdrag for private
og offentlige kunder. Vi er et selskap
med solid kompetanse innenfor flere
markedsområder, som samferdsel og
infrastruktur, bygg og eiendom, arkitektur,
fornybar energi, industri, vann og avløp og
digitalisering. Vi tilbyr rådgivningstjenester
i alle faser av et prosjekt, og følger
kunden hele veien fra utvikling av ideer og
konsepter, via planlegging og prosjektering
til drift og oppfølging.
Sterkere nordisk fotavtrykk og
ny konsernstruktur
2021 har vært et begivenhetsrikt år for
Norconsult. Året markerte slutten på en
strategiperiode, og overgangen til en ny.
Den nye konsernstrukturen er basert på
konsernets ambisjoner om nordisk vekst,
og en sterk satsing på strategisk viktige
områder som fornybar energi, bærekraft,
digitalisering og innovasjon.

Den nye konsernledelsen ledes av
konsernsjef Egil Hogna og består av følgende
forretningsområder og konserndirektører:

Reykjavik

Fornybar energi ledes av konserndirektør
Sten-Ole Nilsen, og består av virksom
heten i Norge, samt Polen, Island og
konsernets internasjonale kontorer
og virksomhet. Vannkraft, vindkraft og
solkraft er viktige satsingsområder for
Fornybar energi. Kjeller Vindteknikk,
som er markedsledende innen vindkraft
og vindanalyse, inngår også i dette
forretningsområdet.

Norge Hovedkontor ledes av
konserndirektør Bård Hernes og består
av ca 1 450 medarbeidere lokalisert i
Oslo-regionen. Hovedkontoret ligger i
Sandvika og støtter hele konsernet med
fagkunnskap innen flere markedsområder,
hvor samferdsel, bygg og eiendom,
industri og vann er de største. I tillegg
har hovedkontoret en egen enhet som
bistår konsernet innen innovasjon, digital
transformasjon og ny forretningsutvikling.
Nordic – Office of Architecture med sine
250 medarbeidere, er organisert under
forretningsområde Norge Hovedkontor.

Sandvika
Espoo

Gøteborg
Filippinene

Norge Regioner ledes av konserndirektør
Vegard Jacobsen og består av cirka
1 400 medarbeidere fordelt på en
rekke kontorer over hele landet. Lokal
tilstedeværelse i kombinasjon med både
tverrfaglighet og spesialkompetanse
kjennetegner de fem regionene: Region
Innlandet, Region Vest, Region Sør-Øst,
Region Midt og Region Nord.

Herlev
Botswana
Sør-Afrika

Thailand

Zambia
Mosambik

Kartet viser plassering av Norconsults kontorer.
Konsernets hovedkontor i ligger i Sandvika i Norge.
I Sverige har Norconsult det største kontoret i Gøteborg,
Polen har Krakow, mens Herlev er det største kontoret til
Norconsult i Danmark. Kartet er en illustrasjon og viser
ikke nøyaktige geografiske plasseringer.

Malaysia

New Zealand

Norconsult Sverige ledes av
konserndirektør Farah Al-Aieshy. Den
svenske virksomheten har hovedkontor
i Gøteborg, og består av over 1 000
medarbeidere fordelt på omtrent 30
lokalkontorer og er særlig store innen
markedsområdene arkitektur, bygg,
energi, industri og infrastruktur.
Norconsult Danmark ledes av
konserndirektør Thomas Bolding
Rasmussen og har cirka 450
medarbeidere innen bygg, anlegg
og livsvitenskap. Virksomheten har
hovedkontor i Herlev.

Norconsults konsernledelse samlet i Stockholm: Dag Fladby, CFO, Farah Al-Aieshy, konserndirektør Sverige, Vegard Jacobsen, konserndirektør Norge R
 egioner,
Kathrine Duun Moen, konserndirektør Technogarden, Thomas Bolding Rasmussen, konserndirektør Danmark, Egil Hogna, konsernsjef, Janicke Garmann, konserndirektør Bærekraft
og stab, Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi, Bård Hernes, konserndirektør Norge Hovedkontor og Ola Greiff Johnsen, konserndirektør Digitalisering - Foto: Sten Jansin

Krakow

8

9

Innhold

|

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

1994
NorCiv Engineering
Co. Ltd
► Tron Horn AS
►

1929
Ing. A.B. Berdal

1956
Norconsultants

►

Tidslinjen viser utvalgte
oppkjøp gjennom årene,
mens oversikten er
komplett for 2021.

►

1939
Sivilingeniør
Elliot Strømme AS

►

Digitalisering ledes av konserndirektør Ola
Greiff Johnsen og består av Norconsult
Informasjonssystemer, utvikler,
markedsfører og leverer helhetlige IKTløsninger for planlegging, prosjektering,
bygging og forvaltning av infrastruktur
og eiendom. Selskapet har også
betydelig virksomhet knyttet til leveranse
av IT-tjenester innen prosjektledelse,
rådgivning, systemutvikling, maskinlæring
og Artificial Intelligence (AI). Selskapet
er også representert i Sverige gjennom
Norconsult Astando.
Technogarden ledes av konserndirektør
Kathrine Duun Moen og er et konsulentog rekrutteringsselskap med virksomhet
i Norge og Sverige, som tilbyr utleie
av ingeniører, fagspesialister og IT-
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1980
► Norconsult
Mozambique Lda.

1964
► Norconsult AS

Bærekraft

1989
► Berdal Strømme
AS (Fusjon)

konsulenter. I tillegg gjennomfører
Technogarden rekrutteringsprosesser.
Selskapet arbeider primært med
private og offentlige aktører innen
teknologisektoren.
Konsernledelsen består i tillegg av CFO
Dag Fladby og konserndirektør for
Bærekraft og stab, Janicke Garmann.
Tre strategiske temaer
Strategien for 2019-2021 hadde tre
strategiske temaer: Bærekraft, digitalisering
og samarbeid. På alle tre områder har
vi kommet langt i forhold til de mål vi
satte oss, men vi har også muligheter
for å bli bedre. Vi tar med oss de samme
tre strategiske temaene inn i den nye
strategiperioden 2022-2024, men med en

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

1997
Norconsult
International AS

►

|

Samfunnsansvar

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

|

Heads for tomorrow

The Edge

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

►

1999
► Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS)
► Norconsult Laos Co. Ltd
► Vestnorsk Plangruppe AS

forsterket ambisjon for alle tre:
Bærekraft: Bærekraftig utvikling i
alt vi gjør
Digitalisering: Vi er nummer én på
digital gjennomføring
Samarbeid: Vi er ett Norconsult
Et formålsdrevet konsern
Med et tydelig nordisk konsern oppstod
også behovet for å styrke bedriftskulturen
og samle oss under et felles formål, som
tydelig beskriver hvorfor vi hver dag står
opp og yter det lille ekstra for kundene
våre. Vi samlet oss om formålet:
Hver dag forbedrer vi hverdagen. Formålet
vårt inspirerer oss hver dag til å utfordre
etablerte sannheter og søke nye løsninger
som kan skape et enda mer bærekraftig
og godt samfunn å bo i for fremtiden.

|

2005
► Garmann & Co
► Urheim AS

2004
► Technogarden
Engineering
Resources AB
► Byggcon AS

2007
GF Konsult AB,
Gøteborg skiftet
navn til
Norconsult AB

►

Dette differensierer oss fra konkurrentene
våre, og bidrar til at vi tiltrekker oss de rette
medarbeiderne, de spennende prosjektene
og er attraktive for kundene våre.
En sterk kultur
Vi er et medarbeidereid rådgiverselskap,
og så godt som alle medarbeidere eier
aksjer i selskapet. Det merkes på den
positive innstillingen, engasjementet og
innsatsviljen hos våre rådgivere.
Bedriftskulturen vår har vi oppsummert
i LiVE, som består av våre prinsipper for
Ledelse, Verdier og Etikk. Kulturen bygger
på mangfold, åpenhet og gjensidig respekt.
Våre holdninger til ledelse, verdier og etikk
kjennetegner hele konsernet, fra hvordan
vi samarbeider med kollegaer, til hvordan

Norconsult Awards

2010
Norconsult
Peru SAC
► Techno
Consult Møre

|

Markedsområder

►

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

vi følger opp kunder og driver forsvarlig,
lønnsom forretningsvirksomhet.
Samtidig er det å skape og beholde
en god bedriftskultur noe som krever
kontinuerlig innsats. Vi gjennomfører en
årlig medarbeiderundersøkelse for å sette
et rammeverk for kontinuerlig forbedring.
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen
i 2021 bekrefter en sterk bedriftskultur, med
høyt engasjement og en opplevelse av
Norconsult som en attraktiv arbeidsplass
for både nyutdannede og mer erfarne
medarbeidere.

Årsberetning 2021

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

2012
► NorPower Sdn Bhd,
Malaysia

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

|

2014
Solem Arkitektur
AS

►

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

2016
► Norconsult
New Zealand Ltd

Attraktivt med krevende kunder
I tett samarbeid med partnere på tvers av
verdikjeden har vi ambisjon om å skape
en mer samfunnsnyttig og bærekraftig
fremtid. Derfor setter vi pris på kunder
som utfordrer oss, slik at vi sammen kan
søke kontinuerlig forbedring. Vi søker etter
mer bærekraftige og effektive løsninger
på kundenes utfordringer. Gjennom
innovasjon, utvikling og digitalisering
utfordrer vi etablerte sannheter, skaper
lønnsom vekst og verdi for våre kunder og
samfunnet. I Norconsult har vi utformet
plattformen LiVE PRO som er et sett med
enkle, praktiske og forståelige prinsipper
for hvordan vi skal jobbe for å skape økt
verdi for våre kunder. Oppsummert handler
dette om å forstå kunden, bygge team, ta
styring og skape flyt i prosjektene.

|

2019
Kjeller Vindteknikk
► Arkting
► KHS
► ØRP
► ECT
► Borealis Arkitekter
►

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

►

Årsregnskap

2021
PE Spår- och järnvägs
teknikteam
► Djerving AS
► Pure Logic AS
► NOCA Teknik AB
► JAF arkitektkontor
►

|

Noter

KMV forum
RUBOW arkitekter
► AG Plan og Arkitektur AS
► Pecom AS
► Citiplan AS
► Bothnia VVS Ingenjörer AB
►
►

2020
SG Arkitektur AS
► Kosberg Arkitektkontor AS
► A3 Arkitektkontor
(virksomhetskjøp)
►

Alt vi foretar oss av prosesser og rutiner for
å jobbe på en smartere og mer bærekraftig
måte er også grundig beskrevet i styrings
systemet vårt NORMS (Norconsult
Management System).

Med nytt formål, ny konsernledelse og
selskapsstruktur, og med stadig flere
rekrutteringer og oppkjøp er Norconsult
svært godt rigget for videre lønnsom vekst
i Norden i årene som kommer.

Godt rigget for lønnsom vekst
I 2021 vokste Norconsult med totalt 500
medarbeidere, og veksten er både organisk
og gjennom oppkjøp. 11 selskaper ble
kjøpt i 2021. I Sverige overtok vi sporog jernbaneteknikkdelen fra selskapet
Projektengagemang, og kjøpte NOCA
Teknik, og Bothnia VVS Ingenjörer og KMV
forum, mens vi i Norge kjøpte Djerving,
Pure Logic, JAF arkitektkontor, AG Plan og
Arkitektur, Pecom og Citiplan. I Danmark
kjøpte vi RUBOW arkitekter.
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Bærekraftstrategien vår tar utgangspunkt i fire tiltaksområder.

Bærekraftig utvikling handler om å jobbe for å
ivareta ytre miljø og menneskers helse, bygge gode
samfunn, med økonomiske og kostnadseffektive
løsninger. Norconsult skal bidra til en utvikling som
møter behovene til dagens generasjon, uten å
redusere kommende generasjoners muligheter til
å få dekket sine behov.

Bærekraft er en av bærebjelkene i vår
rådgivning. Gjennom kreative og nyskapende
prosesser gir vi råd og utvikler løsninger som
tar hensyn til miljø, klima, sosiale forhold og
økonomi og som tas i bruk og skaper verdi
for kundene og samfunnet.
Norconsult skal bidra aktivt til den
grønne omstillingen og til FNs mål for
bærekraft. Vi vil påvirke våre kunder og
samarbeidspartnere til å ta bærekraftige
valg, samtidig som vi skal redusere vår egen
negative påvirkning på natur og miljø. Her
bruker vi vår spisskompetanse innenfor
klima, biologisk mangfold, sirkulærøkonomi,
arealbruk, energi og ressursbruk,
bærekraftige byer og samfunn, samt
grønn mobilitet. Hver dag skal vi forbedre
hverdagen, og vi skal levere kvalitet i alt vi
gjør, på en bærekraftig og sikker måte. Dette
mener vi gir økt konkurransekraft for våre
kunder, både på kort og lang sikt.
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Lisbjerg boligområde i Danmark består av 100 boliger fordelt på tre gårdsrom i
trekløver, som henges sammen med stiforbindelser. Boligene skal bygges i materialer med svært høy grad av resirkulering og gjenbruk og sertifiseres for DGNB Gull.

Bærekraft er integrert i Norconsults
strategi, organisasjon og styringssystem.
Det øverste ansvaret har konsernets
styre, og i det daglige forvaltes dette
ansvaret av konsernledelsen. Ansvaret
for å iverksette og følge opp tiltak for
å nå konsernets bærekraftsmål, ligger i
forretningsområdene.
Bærekraft var et av de strategiske temaene
i selskapets strategi for 2019-2021, og dette
er videreført i strategien for 2022-2024
under ambisjonen om bærekraftig utvikling
i alt vi gjør. Bærekraftstrategien vår tar
utgangspunkt i fire tiltaksområder:
Klimanøytralitet i egen drift innen 2030
Økt andel grønn omsetning i oppdrag
Styring og rapportering av selskapets
påvirkning og tiltak
Organisasjons- og kompetanseutvikling
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Bærekraft som en del av
organisasjonsutviklingen
I 2021 etablerte Norconsult et strategisk
råd for bærekraft med representanter fra
alle forretningsområdene, i tråd med den
nye konsernstrukturen. Rådets mandat er å
bidra til utvikling, læring, erfaringsutveksling
og koordinering av bærekraftsmål og
-initiativer på tvers i konsernet.
I Norconsult i Norge og Sverige er det
etablert sentrale kjernegrupper for å sikre
bærekraft i marked, fag og oppdrag.

|
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Hensikten er å styre, prioritere og
koordinere arbeidet, slik at selskapet når
sine strategiske bærekraftsmål.
Norconsults viktigste interessenter
er kunder og samarbeidspartnere,
medarbeidere, medlems- og
bransjeorganisasjoner, og myndigheter.
Norconsult AB i Sverige har i 2021
gjort interessentanalyse med
ledergruppen basert på spørsmål til
kunder og medarbeidere. Norconsult
AS har gjennomført dette som en
skrivebordsøvelse. Disse analysene danner
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Samfunnsansvar

utgangspunkt for prioritering av aktiviteter
på konsern og selskapsnivå.
De temaene som er spesielt vesentlige
for selskapet er våre oppdrag, våre
medarbeidere og virksomhetens klima- og
miljøavtrykk. I oppdragene skal vi utforme
miljøriktige løsninger som tar hensyn til
sosiale forhold. Fornøyde medarbeidere
er viktig for å kunne tiltrekke, beholde
og utvikle den kompetanse og kapasitet
vi trenger for å lykkes i oppdragene. For
egen drift er det viktig for konsernet å
rydde i eget hus. Vi skal overholde regler
og myndighetskrav, opptre etisk og

|
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miljømessig korrekt, og vi skal redusere vårt
eget avtrykk på natur, miljø og klima.
BAE-næringen viktig for å lykkes med
globale endringer
Som en stor aktør i byggenæringen ønsker
vi å være en del av løsningen på globale,
nasjonale og lokale 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 temaer som antikorrupsjon,
menneskerettigheter, mangfold og

The Edge

|
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ansvarlig arbeidsliv. Gjennom rådene vi
gir våre kunder har vi stor påvirkningskraft.
Ved å styre etter bærekraftsmålene og
prinsippene for ansvarlig forretningsdrift,
kan vi bidra til en positiv utvikling i
samfunnet. Norconsult har valgt å
synliggjøre dette engasjementet gjennom
deltagelse i organisasjoner og ordninger
som fremmer bærekraftig utvikling på tvers
av selskaper og bransjer.
Norconsult AS i Norge og Nordic – Office
of Architecture er medlemmer av UN
Global Compact, og arbeider gjennom
dette for å nå FNs bærekraftsmål. I Norge
er vi medlem av Skift – næringslivets
klimaledere, SAMMEN2020, Grønn
byggallianse og Grønn anleggssektor.
Norconsult har også signert på
Grønnvaskingsplakaten.
Norconsult AB i Sverige har blant
annet engasjert seg i CSR Väst-Sverige,
Innovationsföretagens hållbarhetsråd,
CMB (Centre for Management of the
Built Environment), Sustainable Circle,
Färdplanen för fossilfri bygg- och
anläggningssektorn, Fossilfritt Sverige og
Lokal färdplan Malmö 2030.
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Sertifisering av styringssystemene
Norconsult jobber systematisk med å
forbedre leveranser og miljøprestasjoner
i oppdrag og vår egen virksomhet. I dette
arbeidet har sertifisering i henhold til de
internasjonalt anerkjente standardene ISO
9001 Kvalitetsledelse i Norge, Sverige,
Island, Polen og Filippinene og ISO 14001
Miljøledelse i Norge og Sverige vært viktige
både for å dokumentere samsvar med
regelverk og for kontinuerlige forbedringer
og god etterlevelse i hele organisasjonen.
I 2021 ble Norconsult i Norge også
sertifisert i henhold til ISO 45001
Arbeidsmiljø. 45 kontorsteder og
hovedkontoret i Sandvika er sertifisert etter
den norske Miljøfyrtårnordningen.
EUs taksonomi for
bærekraftige aktiviteter
EUs arbeid gjennom den grønne given, og
etableringen av en taksonomi/klassifisering
av hvilke aktiviteter som kan kategoriseres
som bærekraftige, vil påvirke bygg- og
anleggsbransjen fremover.
Selv om Norconsult ikke har
rapporteringsplikt på samme måte som
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børsnoterte selskaper, ønsker vi å være
minst like gode til å måle og sikre at
utviklingen er i tråd med EUs regelverk,
som våre konkurrenter. Vi ser på
taksonomien som en nyttig driver for den
grønne omstillingen.

klimaendringene og hvilken risiko som kan
følge av disse. Selskapet dekker mange
fagområder. Sammen med spesifikk
klimakunnskap, har vi grunnlag for å bygge
tverrfaglige grupper som kan gi kunder
bedre råd om klimarisiko.

Vi ser også at kunnskap om og innsikt i
regelverket og dets tekniske kriterier blir
viktig for våre kunder og deres prosjekter
fremover. Derfor påbegynte Norconsult
i 2021 et arbeid med å kartlegge
taksonomiens krav og hvordan disse
treffer selskapets oppdrag innen våre
markedsområder. Norconsult deltar også
i et RIF-samarbeid, der vi ser på hvordan
vi som rådgivere skal forholde oss til
taksonomien. Gjennom RIF kan vi være
en samarbeidspartner for myndighetene
i arbeidet med å tilpasse taksonomien til
norske forhold.

I egen virksomhet er vår viktigste verdi våre
medarbeidere. Medarbeidere kan utvikles
med kompetanse innen klima. På den
annen side setter også medarbeidere høye
krav til selskapets miljø- og klimabevissthet.

Klimarisiko
Klimaendringer utgjør en stor utfordring for
verden og samfunnet rundt oss. Endringer i
klima og natur vil kunne påvirke Norconsult
som selskap, våre kunder, deres prosjekter
og hvilke oppdrag vi løser for dem. Det er
svært viktig at våre rådgivere forstår både

Fysisk risiko anses som lav fordi selskapet
ikke eier eiendeler eller kontorlokaler som
er sårbare for klimaendringer.
Bærekraftig arkitektur og rådgivning
Vår ambisjon er at vi skal tenke bærekraft
i alt vi gjør, i hvert eneste oppdrag vi
løser for våre kunder. Vi skal jobbe
kunnskapsbasert, ønske oss oppdrag
der vi kan gjøre en forskjell og kunder
som ønsker reelle forbedringer. Vi skal
bruke vår mulighet til å påvirke til gode,
samfunnsnyttige løsninger som tar hensyn
til klima, miljø og sosiale forhold.
Vi arbeider på forskjellige måter for å sikre
at bærekraftspørsmål vurderes systematisk i

15

Innhold

|

Konsernsjefen har ordet

“
oppdragene. Det er interne krav, verktøy og
sjekklister tilgjengelig i styringssystemet, og
det er spørsmål i kundetilfredshetsmålinger
for å lære hva vi gjør bra og hva vi kan
forbedre.
Som rådgiver og pådriver for bærekraftige
og miljøriktige løsninger arbeider vi hver
dag med å forbedre hverdagen. Vi skal
oppnå kontinuerlig forbedring ved at våre
oppdragsledere forstår og tar hensyn
til ytre miljø, på linje med andre mål i
oppdragene. Vi skal påvirke våre kunder
til å sette ambisiøse mål for miljø og
sosiale forhold, og til å velge miljøriktige
løsninger. Vi skal prioritere oppdrag med
høy miljøprofil og utvikle fremtidsrettede
og kunnskapsbaserte løsninger.
Bærekraftstemaer er derfor inkludert i vårt
kursopplegg for nye medarbeidere og
oppdragsledere.
Bærekraft krever nye og innovative
løsninger i grensesnittet og samarbeidet
mellom ulike faggrupper. For å utvikle
vår kompetanse på spesielle temaer
og gi enda bedre råd til våre kunder,
er det i tillegg til utviklingen som skjer
innen det enkelte fag og fagnettverk,
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Som rådgiver og pådriver for bærekraftige og miljøriktige
løsninger arbeider vi hver dag med å forbedre hverdagen.

opprettet flere fagekspertgrupper på
tvers av geografi, organisasjon og fag.
Eksempelvis er det i Norge etablert
ekspertgrupper og tverrfaglige grupper for
bærekraftig massehåndtering, ombruk av
materialer, bærekraftig energiproduksjonog overføring, rehabilitering av bygg,
utslippsfrie bygge- og anleggsplasser,
massivtre, solenergi og batteri, vann
i byer, biodiversitet, CEEQUAL,
BREEAM, Klimaregnskap og LCA og
Massehåndtering.
Livsløpsvurderinger av byggeog anleggsprosjekter
Norconsults fagmiljø har god erfaring
med å utarbeide klimagassbudsjett og
klimaregnskap for bygninger og forskjellige
typer anlegg. Klimagassberegninger og
sammenstilling 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 miljø
sertifiseringsordninger for henholdsvis
bygge- og anleggsprosjekter som etter

hvert har fått stor utbredelse. Ordningene
gjør det mulig å klassifisere og sertifisere
bygg- og anleggsprosjekter etter i hvor
stor grad byggherrer, prosjekterende og/
eller entreprenører velger bærekraftige
løsninger.

I Danmark var det i 2021 avtalt en
nasjonal strategi for bærekraft i bygge- og
anleggssektoren. Som en del av denne
avtalen er det et mål at livssyklusanalyser
(LCA) for bygninger skal inn i
bygningsregelverket fra 2023. Dette skal
følges opp med trinnvise krav til maksimale
CO2-utslipp per m2 for nye bygg, som skal
dokumenteres gjennom en bygnings-LCA.
Sertifiseringer et viktig tema i bygg- og
eiendomsmarkedet. Ordninger som har fått
fotfeste er DGNB (Deutche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen/German Building
Society) og Svanemerket. Det er også
økende fokus på sirkulærøkonomi og
gjenbruk.

Norconsult har bygget opp sterke
fagmiljøer som har spisskompetanse
innen både BREEAM og CEEQUAL.
CEEQUAL kreves i en større del av
oppdragsporteføljen, derfor bygges det
nå erfaring for å kunne tilby tjenester
i en større skala. For BREEAM har våre
medarbeidere nå omfattende erfaring
fra sertifiseringer, både som assessorer
og revisorer. Blant annet er Norconsult i
Norge 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, deriblant SINTEF, som leder
bransjenettverket Grønn anleggsektor,
samt andre rådgivere og entreprenører.

Det har vært stort fokus på gjenbruk av steinmaterialer i Operastranda-prosjektet og steindekker
og kanter er i stor grad rester fra andre prosjekter i Bjørvika og omegn. - Ill: Rift AS

(BIM) med integrasjonsverktøy kan det
enkelt opprettes en grunnlinje eller
referansebygning i henhold til krav i
BREEAM NOR og norsk standard (NS3720).
Arkitektene i Nordic – Office of
Architecture har også satset på utdanning
av medarbeidere innen sertifiseringer som
BREEAM NOR/ International/ Communities
og DGNB som skal være ressurser på
tvers av firmaet innen miljøledelse og
miljødokumentasjon i prosjektene.

Nordic - Office of Architecture innfører
LCA-regnskap for klimagass fra alle
nye prosjekter og, en arbeidsgruppe
har begynt arbeidet med systemer,
metodikk og behov for opplæring for å
gjennomføre dette. I tillegg innebærer
nye bransjekrav i Miljøfyrtårn økt fokus på
miljøledelse i alle prosjekter. Med verktøy
som OneClick LCA kan karbondrivere i
bygningen identifiseres og tilpasninger
gjøres tidlig i utviklingen. Gjennom
analyser i bygningsinformasjonsmodellene
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Bærekraftige
løsninger i praksis

Kartlegging av klimarisiko
for eiendommer
Norconsult har kartlagt klimarisiko i 74
av Entras eiendommer. Dette er et ledd i
Entras arbeid med å identifisere porteføljens
risiko for klimapåvirkning, både fra dagens
klima og fra fremtidige klimaendringer.
Kartleggingen vil være i henhold til kriterier
i BREEAM In-Use, i tillegg til å dekke
omfanget til klimatilpasning for eksisterende
bygg i EUs taksonomi, et regelverk som skal
definere om investeringer er bærekraftige
og klimavennlige.
Norconsult har gjort en systematisk
gjennomgang av eiendommene og kartlagt
risikoen for fysiske naturfarer knyttet til
temperatur, vind, vann og masser. Vi har
benyttet fageksperter på mange områder
for å avdekke klimarisikoen på en troverdig
måte. For vurderinger av fremtidig
temperatur og vind, er det hentet klimadata
fra tre forskjellige fremtidsscenarioer fra to
globale klimamodeller.
Siden 2017 har Entra jobbet målrettet
med å miljøsertifisere sine eiendommer,
og risikovurderingen er i henhold til den
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E18 - Vestkorridoren

Västerås vattenpark

Åsane sykehjem - Ill: Skanska

internasjonale miljøsertifiseringen BREEAM
In-Use-kriterier for robusthet. I tillegg til den
fysiske klimarisikoen, har Norconsult også
gjennomgått beredskapsplaner og vurdert
Entras klimarelaterte overgangsrisiko, altså
risikoen Entra som selskap har som følge
av omstilling til lavutslippssamfunnet.

oppgavehåndtering i ISY Prosjekt gjør at
man kan tilrettelegge rett informasjon
for brukeren og gir kunnskapsbasert
beslutningsstøtte, nå også for
bærekraftstemaer som klimagassutslipp.

og vann står bak utformingen av den nye
parkens vannmiljøer.

Klima-ambisjoner for E18 Vestkorridoren
Norconsult er rådgiver for reguleringsfasen
for prosjektet E18 Vestkorridoren for
Statens vegvesen. Det er satt ambisiøse
bærekraftsmål for dette prosjektet. Dette
er konkretisert i en prosjektspesifikk
handlingsplan for bærekraft, med en
ambisjon om å oppnå Excellent i henhold
til CEEQUAL-sertifisering, et verktøy for
å fremme bærekraft og kvalitet i alle
typer anleggsprosjekter. Norconsult og
Statens vegvesen har samarbeidet om
å integrere bærekraftssertifiseringen
i prosjektgjennomføringen via ISY
Prosjekt. Dette er en softwareløsning for
prosjektgjennomføring fra Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS) som ivaretar
mange prosjekt- og oppdragsutfordringer
i ett og samme system. Den unike
koblingen mellom innsynsmodellen og

Bedre vannkvalitet i innsjøer
Det nye vannparken i Västerås er en del
av et omfattende EU-prosjekt (LIFE IP Rich
Waters) som omfatter flere delprosjekter i
fylket, med mål om å bedre vannkvaliteten
i innsjøer og vassdrag.
Den nye vannparken fyller mange
funksjoner. Den bidrar blant annet til å
rense det tungt overvannsbelastede vannet
i Kapellbäcken, og dermed til å forbedre
vannkvaliteten i Mälaren. Men det handler
også om å fremme friluftsliv og rekreasjon.
Vannparken blir et møtested for publikum,
med sitteplasser, grillplasser, turstier og
brygger. For å fremme biologisk mangfold
er parken anlagt med et stort utvalg av
akvatiske og terrestriske miljøer som kan
gi leveområder for mange forskjellige
arter. Et annet håp er at skoleklasser vil
besøke parken for å lære mer om natur og
vannvern. Norconsults eksperter på miljø

Bærekraftig arkitektur
Nordic – Office of Architecture arbeider
med mange BREEAM-prosjekter, som
Eikeli videregående skole, Nye Åsane
Sykehjem og flyplassterminaler på Keflavik
og Arlanda, alle prosjekter der Nordic
er ansvarlig arkitekt. Målsetningene for
BREEAM-sertifiseringen ligger mellom Very
Good og Excellent. Flere andre prosjekter
har høyt miljøfokus, også uten BREEAMsertifisering. En stor andel av bolig-,
skole og næringsprosjektene bygges i
massivtre. I tillegg er det flere spennende
prosjekter for sykehus, med modulbygg
og lokal elementproduksjon. Stavanger
Universitetssykehus er ett eksempel.
Nordic – Office of Architecture er involvert
i to store FoU-prosjekter finansiert av
henholdsvis Norges forskningsråd og
Innovasjon Norge. Forskningsprosjektene
Dare2C og AluGreen er begge knyttet til
materialteknologi og sirkulærøkonomi.

Engasjerte og
kompetente medarbeidere
Bevissthet om vår egen påvirkning er
viktig, det gir nødvendig kunnskap om
hvordan egne valg og handlinger påvirker
natur, miljø og utslipp. Samtidig gir det
troverdighet overfor kunder, medarbeidere
og samfunnet at det er samsvar mellom
hva vi gjør i hverdagen og de råd vi gir i
våre oppdrag.
Konsernets medarbeidere har stort
engasjement knyttet til å redusere
virksomhetens eget fotavtrykk, noe som
blant annet kommer til uttrykk gjennom god
score på engasjement om miljø i selskapets
medarbeiderundersøkelse, LiVEing.
Medarbeiderne svarer at de er engasjert
i sitt arbeid og vil skape bærekraftige
løsninger for miljøet. Medarbeidernes
motivasjon og kompetanse samt at de
trives og vil gjøre en god jobb sammen, er
nøkkelfaktorer for at Norconsult skal lykkes
med sine bærekraftsambisjoner. Under
er noen eksempler på hvordan vi sikrer
engasjerte og kompetente
medarbeidere i konsernet:

Bærekraftsuken 2021: Norge og Sverige
arrangerte én uke med seminarer og
foredrag for både egne medarbeidere,
men også samarbeidspartnere og kunder
ble invitert.
Interne bærekraftsgrupper og
tverrfaglige fagnettverk: er etablert
i hele konsernet, for å diskutere
bærekraftsrelaterte temaer og sikre
god kompetanseutvikling for alle
medarbeidere.
Kompetansehevende tiltak og
kurs: Noen eksempler er EPDforelesning og forelesninger om andre
bærekraftsinitiativer for medarbeiderne.
Medarbeidere i Sverige har også vært
rådgivere for, og forelest om, det i 2020
prisbelønte miljøbygget Sävehuset på
SGBCs messe Building Sustainability.
Bærekraftstemaer er også bygget
inn i kursopplegg for nyansatte og
oppdragsledere som gjennomføres
internt i selskapet.
Arbeidsgrupper for Miljøfyrtårn:
er etablert på alle kontorer i Norge.

Læring av koronapandemien i
et bærekraftsperspektiv
Koronapandemien har vist at vi har en
robust organisasjon med fleksible og lojale
medarbeidere som har klart å levere gode
løsninger og råd til våre kunder fra sine
hjemmekontorer. Det er mye læring fra
dette i et bærekraftsperspektiv. På den ene
siden klarer vi å levere og fokusere, tross
unormale omstendigheter. På den andre
siden viser erfaringene savnet av personlig
kontakt og relasjoner mellom medarbeidere
og mellom våre rådgivere og kunder. Når
situasjonen forhåpentligvis normaliserer seg i
2022, blir det viktig å jobbe med arbeidsmiljø
og trivsel, som er viktige faktorer for at våre
høykompetente medarbeidere skal ha
motivasjon til å løse oppgaver og forbedre
hverdagen for oss og våre kunder.
Mål om nullutslipp fra egen virksomhet
innen 2030
Norconsults virksomhet er primært
kontorrelatert, og driften forårsaker dermed
ikke vesentlige utslipp til vann eller luft. Vi
ønsker å ha orden i eget hus, og bevissthet
om og reduksjon av eget miljø- og
klimaavtrykk er viktig for oss.

Norconsult arbeider systematisk for å
redusere miljø- og klimapåvirkningen av
egen drift, og for å engasjere medarbeidere
i forbedringstiltak. Gjennom kartlegging,
reduksjon av eget fotavtrykk, og hvordan
vi håndterer interne prosesser, vil vi få
konkrete eksempler på hvordan vi gjennom
vår adferd og handlinger kan redusere vårt
CO2-utslipp og energiforbruk. Økt bevissthet
hos ledere og medarbeidere bidrar til økt
kompetanse og styrker oss i hvordan vi skal
integrere bærekraftstenking i oppdragene.
Som del av konsernets strategi for 20222024, er det satt mål om nullutslipp fra
egen virksomhet innen 2030. Norconsult
AS har også et mål om karbonproduktivitet
(CAPRO) som fra 2021 ble økt fra minst
fem prosent til minst åtte prosent
forbedring per år for å bidra til å nå
1,5-gradersmålet i Parisavtalen.
Norconsult AB utarbeider en årsrapport
for bærekraft (miljø og sosiale forhold)
basert på GRI-standarden. Det er etablert
mål for sosiale forhold om å redusere
antall arbeidsrelaterte langtidsfravær,
forbedre resultater på negativt stress
og sikre at tilløp til skader og skader på
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Norconsult arbeider systematisk for å redusere miljø- og klimapåvirkningen
av egen drift, og for å engasjere medarbeidere i forbedringstiltak.

medarbeidere rapporteres og følges
opp. På miljøsiden har selskapet mål om
nettonullutslipp innen 2030 i henhold til
GHG-protokollen.

for styringssystem, arbeidsmiljø, innkjøp,
energibruk, avfall og transport. MFTrapporteringen inngår som datafangst
og grunnlag for klimaregnskapet som
etableres for Norconsult AS.

Nordic – Office of Architecture er
medlem av FNs Global Compact, der
selskapet fastsetter miljømål i tråd med
FNs bærekraftsmål og rapporterer årlig på
disse. Første halvdel av 2021 var fremdeles
en del medarbeidere permitterte, og
arbeid med rapportering ble satt på vent.
Siste halvdel av året har det blitt jobbet
med en revidert langsiktig strategi for
firmaet som har blitt vedtatt av ledelsen.

Selskapene i Norge og Sverige har etablert
klimaregnskap for egen drift og har i 2021
arbeidet med kartlegging av alle interne
vesentlige direkte og indirekte utslipp i
henhold til GHG-protokollen (Greenhouse
Gas Protocol). Norconsult AB rapporterer
dette gjennom sin årlige GRI-rapport (GRI,
Global Reporting Initiative). Norconsult AS’
klimaregnskap er inkludert her.

Norconsult AS har hatt kontorer som
er Miljøfyrtårnsertifisert fra 2011 og
fra 2016 har dette vært samlet under
hovedkontormodellen, en ordning hvor
selskapet sentralt svarer ut felleskriterier på
styringssystem og policyer, og hvert enkelt
kontorsted arbeider med lokale tiltak og
engasjement for å forbedre sitt klimaog miljøavtrykk. Totalt per 2021 er 46
kontorsteder sertifisert. Av disse ble hele
31 resertifisert og to nye sertifisert i 2021.
Hvert kontorsted utarbeider en årlig klimaog miljørapport som dokumenterer status

I 2021 ble det startet et arbeid for
å koordinere beregningene for
klimaregnskapet mellom selskapene
i konsernet, med Norconsult AS og
Norconsult AB i førersetet. Fra 2022 er
ambisjonene å ha et rammeverk på plass
for å kunne estimere klimagassutslipp
per selskap i henhold til felles mal slik at
konsernet får et nødvendig styringsverktøy
for å identifisere tiltaksområder og følge
opp utviklingen mot nullvisjonen.
I 2021 har Norconsult AS samarbeidet med
andre rådgiverbedrifter gjennom Skift –

næringslivets klimaledere om å etablere en
modell for hva vi rapporterer om av indirekte
utslipp i leverandørkjeden (scope 3).
Reisevirksomhet er en av de mest
vesentlige kildene til utslipp fra egen
virksomhet, og konsernet iverksetter
forskjellige tiltak for å redusere disse.
For eksempel har Norconsult AB i 2021
oppdatert sin reisepolicy med tiltak
for å redusere unødvendige reiser,
oppmuntre til samkjøring og overgang
til kollektivtransport. Norconsult AB har
også etablert et konsept for intern prising
av CO2-utslipp for å bidra til å redusere
klimagassutslipp. Alle fossile tjenestereiser
belastes med en intern sentral «avgift» som
settes av i et klimafond. Dette klimafondet
kan brukes av medarbeidere for å finne
tiltak som kan redusere utslipp enten i
oppdrag eller fra egen drift. Hittil har for
eksempel fondet finansiert et verktøy for
klimaanalyse som sammenligner når det
kan være kostnadseffektivt og klimaeffektivt
å overdimensjonere el-kabler. Gjennom
denne ordningen oppnås resultater i
oppdrag og kompetanseutvikling på en
måte som ikke grønnvasker, men faktisk
bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Vestre skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Norconsult har bistått med tjenester innen bygningsfysikk og VVS. Nordic - Office of Architecture har bistått med BREEAM. - Illustrasjon: BIG Vestre
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Klimaregnskap for Norconsult AS
Gjennom Miljøfyrtårnordningen rapporterer
Norconsult AS årlig data på områdene
arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp og
transport. Fra 2018 har vi etablert et internt
klimagassregnskap i henhold til GHGprotokollen for å identifisere vår vesentligste
klimapåvirkning og sette inn tiltak for å
redusere disse. Fra 2019 har vi satt mål
om karbonproduktivitet som innebærer
at veksten i klimagassutslipp (målt som
CO2-ekvivalenter) skal være lavere enn
veksten i selskapets verdiskaping. Fra 2021
har vi inkludert estimater for indirekte
utslipp i henhold til mal etablert gjennom
rådgiversamarbeidet i Skift.
I 2021 viser klimaregnskapet en betydelig
økning i klimagassutslippene. Den aller
viktigste årsaken til dette er at vi har
inkludert estimater på en rekke nye kilder til
indirekte utslipp (scope 3), som leasing og
kjøp av IT-utstyr og leie av kontorlokaler.
Rapporteringen er basert på en kombina
sjon av faktiske tall for energibruk og
tjenestereiser, mens indirekte utslipp er
estimert med utgangspunkt i regnskapstall
for omsetning for aktuell kategori.
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Utslipp (tonn CO2e)
2020

2021

Firmabiler (direkte utslipp fra drivstoff)

Scope 1

113

88

Energi (el og fjernvarme), el til firmabiler 2020

Scope 2 Electricity builldings, cars

995

1 089

Innkjøp

Scope 3.1 Purchased goods and services

Firmabiler (indirekte utslipp fra drivstoff)

Scope 3.3 Fuel and energy related activities

Avfall

Scope 3.5 Waste generated in operations

Tjenestereiser inkl firmaturer (fly, bil, taxi, tog, hotell)

Scope 3.6 Business travel

Ansattes reise til og fra jobb

Scope 3.7 Employee commuting

Leasede eiendeler (IT-utstyr, kontorlokaler, firmabiler)

Scope 3.8 Upstream leased assets

4 462
18
38

82

670

738

2 258

10 532

Klimagassregnskap 2021 for Norconsult AS
Kommentarer til klimaregnskapet: Klimaregnskapet gjelder for
Norconsult AS, ikke øvrige selskaper i konsernet. Norconsult AB i
Sverige publiserer sitt klimaregnskap i en egen rapport iht GRI-
standarden. Utslipp relatert til elektristet estimert med lokasjons
baserte utslippsfaktorer (markedsbaserte faktorer også vurdert,
men ikke inkludert i oppstillingen). Indirekte utslipp i kategoriene
Innkjøp og L
 easede eiendeler er e
 stimert basert på omsetning
per post og generaliserte utslippsfaktorer. Disse p
 ostene er nye i
klimaregnskapet for 2021. Tjenestereiser og firmaturer: inkludert
firmaturer, hotellovernattinger, t ogreiser i 2021. Ansattes reiser
er estimert med utgangspunkt i lokalisering av kontorsteder og
generelle mobilitetsanalyser. Endringer i enkeltposter fra 2020 til 2021
skyldes til dels e
 ndringer i mengder, dels endrede utslippsfaktorer
og beregningsmetodikk. Benyttede utslippsfaktorer er hentet fra
Miljøfyrtårn og Asplan Viak.					

CAPRO (MNOK/tonn CO₂e)
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2017
referanseår
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|
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Norconsults mål for karbonproduktivitet
(CAPRO) ble satt til fem prosent årlig
forbedring i 2019 og økt til åtte prosent
årlig fra 2021. Utvikling i karbonprod
uktivitet er basert på klimaregnskapet
uten utvidet omfang av indirekte utslipp
i scope 3 gjort fra 2021, og da oppnår
vi forbedringsmålene. Hovedgrunnen
er redusert reisevirksomhet på grunn av
pandemien i 2020 og 2021.
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Norconsult har 127 kontorsteder i
konsernet, 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.

961
3 093

Sum

MNOK / Tonn CO₂e

Innhold

2018

2019

CAPRO (MNOK/tonn CO₂e)

2020

2021

Svært mange medarbeidere i konsernet
har i både 2020 og 2021 arbeidet fra
hjemmekontor. Regnskapet viser at
reiseaktiviteten er litt lavere i 2021 enn
2020, både med fly og bil. Dette er basert
på underlag fra henholdsvis reiseselskap
og reiseregningssystemet. Bruk av
hjemmekontor har ikke gitt noen spesielle
utslag på energibruk i kontorlokalene
ettersom byggene fortsatt har vært i drift.
Men, situasjonen har gitt oss en ekspressdigitalisering for hvordan vi arbeider og
samarbeider, både internt og med våre
kunder og oppdragsgivere.

Mål (+5 %)

Kommentar til CAPRO-figur: For å vise sammenlignbare resultater
over tid, er ikke leasede og innkjøpte varer kartlagt i 2021 i beregningen av CAPRO for Norconsult AS.

Alvim renseanlegg blir et av Norge første fullintegrerte BIM-prosjekter for avløpsrenseanlegg.
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Samfunnsansvar:

Sosialt engasjement
ligger i kulturen
Sosialt engasjement er en sentral del av kulturen i Norconsult. Vi er opptatt av å ta
både sosiale og miljømessige hensyn for å gi økt kundeverdi og bidra til samfunnet.
Strategien vår for sosialt engasjement ble lansert i 2013 og består av de fire stolpene
kompetanse, barn og ungdom, lokal støttespiller og likestilling og mangfold.

Samarbeidsavtaler som styrker
kulturen vår
I konsernet har vi flere ulike samarbeids
avtaler som alle bidrar til å styrke kulturen vår.
Norconsult AB har fra årsskiftet 20/21 vært
samarbeidspartner med Water Aid. Water Aid
jobber for alle menneskers rett til rent vann.
I tillegg har Norconsult AB hatt et samarbeid
med Faktum, Götalands gateavis. Selgerne
kjøper bladet for 25 SEK, selger det for
50 SEK og beholder selv differansen.
I en tid preget av pandemi er vi også stolt
over at Norconsult Danmark har hjulpet
barn som har blitt preget av koronakrisen
med 100 000 DKK. Dette ble også gjentatt
i februar 2022. I tillegg er det en naturlig
del av hverdagen til Norconsult Danmark
å bidra til utdannelse av de yngre gjennom
å tilby praksisopphold. Noen av våre PCer
har også fått nytt liv i en organisasjon i
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Equador som bidrar til utdannelse for
barn og unge.
I Technogarden har vi bidratt til å skape
en kultur hvor ansvar for omgivelsene blir
enda mer naturlig integrert. Tecnhogarden
AB har blant annet støttet Team Rynkeby
som bistår barn med alvorlige sykdommer.
I tillegg har vi vært involvert i Bloom GBG
som fokuserer på bærekraftig utvikling.
Technogarden bidrar også til en mer
inkluderende, likeverdig og rettferdig
verden ved å støtte ungdom i flere utsatte
bydeler i Gøteborg, som har fått tilbud om
praksisplass på Techogardens kontor.
Norconsult AS har hatt et tett samarbeid
med MOT Norge siden 2013. MOTs
verdier står sterkt både i skolehverdag og
arbeidsliv, og reflekterer godt verdiene i vår
egen virksomhet. Samarbeidet vårt har hatt
en stor betydning internt, da vi aktiv bruker

MOT i opplæring av alle våre nyansatte i
Norge. Filosofien til MOT inspirer oss til å
ta utfordringer og stadig søke forbedringer.
I 2021 signerte vi en ny treårig avtale med
MOT Norge.
Siden 2014 har Norconsult AS samarbeidet
med organisasjonen Ingeniører uten
grenser (IUG), en interesseorganisasjon
som formidler ingeniørkompetanse til
norske bistandsorganisasjoner. Avtalen
gir våre medarbeidere mulighet til å reise
på utenlandsoppdrag for å bidra med
kompetanse i utsatte land og områder.
Våre arkitekter i Nordic samarbeider med
Arkitekter uten grenser (AUG), som er en
tilsvarende organisasjon for arkitekter. I
2021 har bistanden i hovedsak foregått fra
hjemmekontor. Flere av våre medarbeidere
har deltatt, blant annet på prosjektet
TRAX Ghana hvor målet har vært å bedre
livssituasjonen til mennesker i Nord-Ghana.
Norconsult AS har også hatt et mangeårig
samarbeid med Norges Realfagsgymnas,
NRG og NRG-U, som er landets eneste
godkjente profilskole med fordypning
innen matematikk, naturfag og teknologi.
I løpet av året har Norconsult bistått med

to caseoppgaver, en knyttet til arkitektur og
en til overvannsproblematikk. Formålet med
samarbeidet er å bidra til økt engasjement for
realfag fra tidlig alder.
Vi støtter også Team Norconsult, et sterkt
langrennslag bestående av både gutter og
jenter, med ulike ambisjoner. Flere i laget har
gjort seg bemerket med sine prestasjoner
i både nasjonale og internasjonale renn i
året som har gått. I tillegg til idrettsgleden,
har vi fått besøk av Team Norconsult som
har fortalt om lagfølelse og motivasjon
til inspirasjon for våre medarbeidere.
Sammen ønsker vi å bidra til å skape
enda mer idrettsglede for unge i den
lokale breddeidretten ved å beholde gode
rollemodeller i lokalmiljøet.
Kreftkompasset har vært vår
samarbeidspartner siden 2017. Dette er
en pasient- og likemannsorganisasjon
som retter søkelyset på livet etter
kreftbehandling, og de utfordringene en
kan stå ovenfor selv om en er friskmeldt.
Norconsult engasjerer hvert år to
medarbeidere som mentorer for personer
som er på vei tilbake etter kreftbehandling.
Mentorene skal bidra med veiledning

Foto øverst fra venstre: Team Rynkeby - Foto: Thomas Nørremark | Barn, ikke brud - Foto: Plan International Norge
Røde Kors med krisehjelp i Ukraina - Foto: Røde Kors | Team Norconsult | Water Aid - Foto: Joey Lawrence

og støtte gjennom et helt år. Mentorene
fra Norconsult holdt sammen med sine
deltakere fra Kreftkompasset et fint foredrag
som opplyste våre ledere og kollegaer om
hvordan veien tilbake til arbeidslivet kan
oppleves for en som har vært alvorlig syk.
Stor giverglede
TV-aksjonen i 2021 i Norge gikk av
stabelen i oktober og kampanjen var Barn,
ikke brud. Plan Norge sitt arbeid mot
barneekteskap skapte stort engasjement og
det var stor giverglede blant medarbeidere
og selskapet i sin helhet. I tillegg har også
Norconsult AS valgte også i år et samarbeid

med Gi Gaven Videre i forbindelse med
julegaven fra selskapet. Medarbeiderne
mottok et gavekort på 200 kr som kunne
doneres til en veldedig organisasjon som
medarbeideren selv valgte.
I forbindelse med Russlands invasjon av
Ukraina i 2022 tok vi initiativ til å samle
rådgiverbransjen om et krafttak for Ukraina.
Behovet for helsehjelp, mat, vann og varme
klær var stort og Norconsult besluttet å
støtte Røde Kors med to millioner kroner.
Vi markedsførte samarbeidet blant annet i
sosiale medier under #SammenForUkraina,
for å engasjere flest mulig bransjekollegaer.

Kompetanse

Barn og
ungdom

Likestilling
og mangfold

Lokal
støttespiller

Norconsult
fremmer kompe
tanse gjennom
egne medarbeidere og støtte til
utdanningsmiljøer

Norconsult
fremmer gode
vilkår for læring
og mestring blant
barn og ungdom

Norconsult er
en pådriver for
likestilling og
mangfold

Norconsult er
en engasjert
støttespiller i
lokalsamfunnet
der vi er lokalisert

De fire stolpene for samfunnsansvar i Norconsult.
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Heads for tomorrow:

Tiltrekke, utvikle
og beholde

Vi oppfordrer alle medarbeidere til å bruke
LiVE i sitt daglige arbeid og som en viktig
del av egen utviklingsplan. Prinsippene og
verdiene setter fokus på utfordringer og
hjelper medarbeiderne og ledere til å ta
gode valg i hverdagen.
Tommelfingerregel for etikk
Tommelfingerregelen for etikk handler om at
alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys.
Vi jobber kontinuerlig med å sikre at det vi
gjør ikke bryter med anerkjente prinsipper
og retningslinjer knyttet til korrupsjon og
menneske- og arbeidstakerrettigheter.
Alle medarbeidere i Norconsult går årlig
gjennom et e-læringskurs som tar for
seg relevante etiske dilemmaer som kan
forekomme i virksomheten. Helt siden 2013
har konsernet hatt en varslingskanal hvor alle
i virksomheten kan varsle om kritikkverdige
forhold og brudd på etiske retningslinje.

Medarbeiderne er fundamentet i Norconsult. Derfor er
vi opptatt av å både tiltrekke, beholde og utvikle de beste
medarbeiderne. Det er vår fremtidsrettede og samlede
kompetanse og ferdigheter som gjør at vi kan levere den
lille store forskjellen som gir merverdi til våre kunder.
Vi legger derfor stor vekt på kontinuerlig utvikling av
ledere, medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Kulturplattformen som ramme for all utvikling
LiVE består av til sammen et sett med prinsipper for Ledelse,
Verdier og Etikk som er grunnmuren for Norconsult-konsernets
kultur. LiVE er hvordan vi samarbeider med kollegaene og
kundene våre, hvordan vi forholder oss til samfunnet og
hvordan vi lykkes forretningen vår.

LEDELSE
Seks forventninger til alle

Ambisjon
Samarbeid
Åpenhet
Tillit
Omtanke
Ansvarlighet

LiVE står for Ledelse, Verdier og Etikk og skal bidra til å fremme
de holdningene vi ønsker skal kjennetegne bedriftskulturen
vår. Prinsipper for ledelse, etikk og verdier må være tydelige,
enkle og relevante hvis de skal påvirke hverdagen i en stor
organisasjon som vår. LiVE Norconsult skal hjelpe alle konsernets
medarbeidere til å ta valg og løse dilemmaer i det daglige
arbeidet.
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Vi gjennomfører leverandøroppfølging
knyttet til etikk ved at leverandører og
forretningspartnere signerer konsernets
prinsipper for, og erklæring om, etiske
standarder for forretningspartnere. I land
med høy korrupsjonsrisiko hvor vi er
involvert gjennomføres det en systematisk
vurdering av avtalepartnere med hensyn til
integritet og etikk før vi inngår avtaler.
I den årlige medarbeiderundersøkelsen
internt i Norconsult svarte 84 prosent
av respondentene i konsernet at de
har kjennskap til varslingskanalen for
kritikkverdige forhold. 86 prosent
rapporterte også at de kjenner til innholdet
i de etiske retningslinjene, samt hvilke krav
det stilles til medarbeiderne.

VERDIER

ETIKK

Fire kjerneverdier

En tommelfingerregel for etikk

Redelig
Kompetent
Inkluderende
Engasjert

Alt vi gjør skal tåle
offentlighetens lys

Vår kulturplattform: LiVE Norconsult skal leve hele tiden, hver dag, i alt
vi gjør. Det er slik vi skaper anstendig lønnsomhet på en anstendig måte.

Medarbeidere på befaring på Nordøyvegen på Sunnmøre. | Foto: Kristian Roald
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Målet med Rådgiverne-kampanjen var å gi studenter, og andre som
er interessert i en karriere innen rådgiverbransjen, et spennende og
åpent innblikk i hvordan en rådgivers hverdag kan se ut.

Hvert år ansetter vi mange nye medarbeidere for å kunne løse våre kunders
utfordringer. I 2021 ønsket vi nesten 900 nye medarbeidere velkommen til
Norconsult, og av disse var 750 rekrutteringer, og resten oppkjøp.

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 mulige
nye medarbeidere. For å sikre selskapet
synlighet og kjennskap sørger vi for bred
tilstedeværelse ved utdanningsinstitusjoner
og andre relevante arenaer der vi møter
målgruppene.
I 2021 har vi arbeidet målrettet med
tilstedeværelse digitalt og på sosiale
medier, og formidling av hva som
kjennetegner Norconsult som arbeidsplass.

Målrettede rekrutteringsarrangementer
i hele konsernet
Hvert år rekrutterer Norconsult-konsernet
mange hundre nyutdannede studenter.
Selv om rådgiverbransjen og mange av
rådgiverselskapene er godt kjent blant
studenter i Norden, er det mange som
ikke vet hva rådgivere gjør og hvordan de
jobber. Derfor jobbes det i hele konsernet
med ulike aktiviteter for å øke kjennskapen
rundt hva det innebærer å arbeide i
Norconsult.
I løpet av 2021 har Norconsult gjennomført
en rekke tiltak og arrangementer i flere
land med mål om å tiltrekke og rekruttere
de rette medarbeiderne. Under har vi nevnt
noen eksempler:
Skreddersydd studentprogram:
Sommerjobber, praksisplasser og
studentoppgaver er viktige komponenter

i Norconsults studentprogram, og
svært viktig for å vise frem vårt gode
arbeidsmiljø og kultur til mulige
medarbeidere.
Lokale arrangementer: Gjennomføres
i hele konsernet. Eksempelvis hadde
vi lokale rekrutteringsaktiviteter
i Norrbotten og Västerbotten i
Sverige. Det ble også arrangert en
rekrutteringskampanje i Stockholm der
Norconsult har store muligheter for å
vokse og delta på de store satsingene
innen infrastruktur, bygg og eiendom, og
utbygginger.
Traineeprogrammet Global Engineer
Program: Gjennomføres i flere land,
og tiltrekker særlig nyutdannede innen
fornybar energi.
Realityserien «Rådgiverne»: Målet med
kampanjen var å gi studenter, og andre
som er interessert i en karriere innen
rådgiverbransjen, et spennende og åpent

innblikk i hvordan en rådgivers hverdag
kan se ut. De medvirkende i serien var
ni medarbeidere som alle har ulik faglig
bakgrunn, alder, ansiennitet, stilling og
arbeidssted. Rådgiverne var også tema
under UKA på NTNU i Trondheim.
Hunger Games: Ble arrangert i
Trondheim for tredje året på rad. De
to foregående årene har resultert i
ansettelse av flere gode kandidater, og
vi gledet oss nok en gang til å samle
studenter fra ulike linjer på NTNU til en
to-dagers konkurranse om fast jobb i
Norconsult.
Sommerstudentdager: I Norconsult
samler vi også sommerstudenter til felles
samling. Hensikten er at studentene
blir bedre kjent med Norconsult og
hverandre, slik at de kan knytte kontakter
de senere vil dra nytte av. I 2021 ble
samlingen arrangert digitalt.

Norconsult er aktiv på høyskoler og universiteter - her fra aktiviteter rundt UKA i Trondheim. | Rådgverne-kampanjen var en stor suksess og det kommer ny sesong i 2022. | Engasjerte deltakere under Hunger Games i Trondheim.
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Heads for tomorrow:

#headsforcareer
I Norconsult legger vi til rette for å videreutvikle medarbeidernes kompetanse
til det beste for kundene, konsernet og medarbeiderne. Norconsult skal ha en
enhetlig, transparent og konsistent stillingsstruktur som motiverer til prestasjon
og utvikling for alle medarbeidere.

Hos oss kan medarbeidere velge mellom
karriereveiene marked, oppdrag, fag eller
linjeorganisasjon.
Ønsket karriere- og kompetanseutvikling
kartlegges med hver enkelt 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 2021 gjennomførte
samtlige medarbeidere i konsernet
utviklingssamtaler.
Råd fra de yngre
I Norconsult er vi opptatt av at yngre
medarbeidere skal få mulighet og støtte
til å påta seg spennende utfordringer, og
få reelt ansvar i oppdragene, så tidlig som
mulig. Vi har derfor etablert et Yngres råd
som bidrar med perspektiver og meninger.
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Yngres råd rapporterer to ganger årlig til
ledergruppen i Norge. Rådet kommer
med innspill til hvordan Norconsult kan
forbli en attraktiv arbeidsplass for yngre
medarbeidere, samt andre aktuelle saker
for å sikre utvikling av selskapet. I 2021 har
Yngres råd blant annet arrangert Yngres
dag digitalt, i tillegg til andre digitale sosiale
arrangementer for yngre medarbeidere i
selskapet.
Nyansatte
Alle nyansatte i Norconsult deltar på
introduksjonsprogram. Programmet består
av både e-læring og klasseromskurs, hvor
de blant annet lærer om Norconsults
virksomhet, hvordan vi arbeider med
bærekraft, vår kultur og hvordan vi
arbeider med prosjektene våre. På
grunn av koronapandemien ble kursene
gjennomført digitalt i 2021, med utstrakt
bruk av nye digitale hjelpemidler.

I 2021 har vi hatt et samarbeidsprosjekt
med Yngres råd knyttet til fadderordningen
i Norconsult AS. Resultatet av dette
prosjektet er at vi har introdusert rollen
Faglig mentor. Tidligere har alle nyansatte
blitt tildelt en Fadder ved oppstart
i Norconsult, men fremover vil alle
nyansatte nå få tildelt både en Fadder
og en Faglig mentor. Faglig mentor
skal i den første tiden bidra til støtte og
utvikling innen faget, samt sørge for at den
nyansatte blir inkludert i oppdrag så raskt
som mulig.
Graduatesamling
Som en del av introduksjonen til Norconsult
for nyutdannede arrangerte vi Heads for
tomorrow – GRADUATE. Målet er å ha en
egen arena for læring, nettverksbygging
og inspirasjon. Vi inviterte nyansatte som
var nye i arbeidslivet til en digital samling
som bestod av en blanding av foredrag,
workshop med gruppeoppgaver og quiz,
i tillegg til at vi ønsket å legge til rette for å
bli litt kjent på tvers, selv om samlingen var
digital.
Fremtidsrettet ledelse
I Norconsult er vi opptatt av å sikre
best mulig kvalitet i kundenes planog byggeprosjekter. Derfor prioriterer vi
kompetanseheving og kursvirksomhet
innen oppdragsledelse og oppdrags
gjennomføring. I 2021 lanserte vi en ny
oppdragslederutdanning med tre nivåer.
De fleste kursene utvikles og ledes 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 at medarbeidere
praktiserer en enhetlig metodikk og
kontinuerlig forbedring.
Flere VDC-sertifiserte
Norconsult fortsetter satsingen på Virtual
Design and Construction (VDC) som
gjennomføringsmodell i tverrfaglige
prosjekter. I 2021 ble ytterligere 15
medarbeidere sertifisert innen VDC ved
NTNU/Stanford. Totalt har Norconsult nå
ca. 40 VDC-sertifiserte medarbeidere, i
tillegg til de ca. 400 som i 2019 og 2020
fullførte VDC-kurs. Disse ressursene danner
VDC-nettverket i Norconsult, som også er
åpent for alle medarbeidere med interesse
for VDC.
I tillegg har vi et omfattende
kompetanseutviklingstilbud som
understøtter oppdragsgjennomføring,
lovverk, standarder og digitalisering i vår
verdikjede. Dette er tilgjengelig for alle
medarbeidere i Norconsult.
Prosessledelse
Norconsult Sverige har innført kurs
i prosessledelse som en del av sitt
utdanningstilbud. Kurset tar sikte på å øke
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organisasjonens kompetanse i å planlegge
møter basert på kreativitet og samarbeid,
identifisere talenter i samarbeid og utvikle
flere superprosessledere som kan hjelpe
team med å jobbe mer kreativt.
14 personer tok kurset Prosessledelse i
2021.
Faglig ledelse
Den faglige karriereveien skal støtte
Norconsults oppdragsvirksomhet, 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 forbedre hverdagen hver dag, 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 de nettverk
som jobber med fagene de selv leverer
råd og tjenester innenfor. Fagnettverkene
skal sikre kompetanseoverføring på
tvers av organisasjon og geografi. I
2021 ble det etablert et nytt fagnettverk
for Innovasjonsledelse, slik at vi nå
har totalt 25 fagnettverk, i tillegg til de
fagene som primært utøves innenfor en
organisasjonsenhet.
Hvert fagnettverk har en egen
fagnettverksleder som sammen med
fagansvarlig direktør er ansvarlig for strategi
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Organisasjon og linjeledelse
Å være leder i Norconsult innebærer å
ha ansvar for medarbeidere, økonomiske
resultater og forretningsmessig, strategisk
utvikling av virksomheten. Våre ledere
er avgjørende for gjennomføring
av kompetanseutvikling for den
enkelte medarbeider. Alle ledere med
personalansvar tilbys lederutvikling
for faglig påfyll, nettverksbygging og
erfaringsutveksling.

for og utvikling av faget i selskapet.
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
og 2021. Det har vært utstrakt aktivitet
og samarbeid gjennom digitale verktøy
og samhandlingsplattformer. I tillegg har
det blitt gjennomført et økende antall
digitale lunsjtreff i fagnettverkene som
er verdifulle og nyttige anledninger til
erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Praktisk ledelse
I Norconsult AS tilbys alle nye ledere med
personalansvar kurset Praktisk ledelse.
Tema for dette kurset er rolleforståelse,
rekruttering, utviklingssamtaler og
prøvetidssamtaler, arbeidsmiljøloven
og interne retningslinjer. I løpet av 2021
deltok 17 nye ledere i Norconsult AS
på dette kurset, samt 42 medarbeidere
på supplerende kurs i arbeidsrett og
stressmestring som ble tilbudt alle
deltakere fra kurset i 2020 og 2021.
I Norconsult AB gjennomføres et
introduksjonskurs for alle nye ledere,
tilsvarende kurset i Norconsult AS. Her er
det blant annet dilemma-trening, og 33
ledere tok kurset i 2021.

Hvert fagnettverk har etablert egne
fagportaler med diskusjonsfora på
Norconsults intranett. Dette har vært et
godt verktøy for å opprettholde kontakt
mellom medarbeidere fra hjemmekontor
og kontorer over hele Norge. 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 opplæringsbehov og
aktuelle, eksterne kurstilbud. Avdekking av
kompetansekrav og kompetanseelementer
innen det enkelte faget, gir grunnlag for
kontinuerlig faglig forbedring, både på
selskaps- og medarbeidernivå.
Medarbeidere på befaring ved Høvik stasjon.

Lederforum
Alle personalansvarlige ledere i konsernet
inviteres til Lederforum, et årlig
lederutviklingstilbud, der ledere møtes
på tvers av fag, geografi og stilling til en
to-dagers samling. Tema for Lederforum
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i 2021 har vært Balansert lederskap som
omhandler viktigheten av å kunne utvise
både støttende og målorientert ledelse.
Nesten 300 ledere har deltatt enten digitalt
eller fysisk. Grunnet korona har det vært
utfordrende å samle ledere på tvers av
landegrenser fysisk, så vi er glade for at
dette lot seg gjøre igjen på høsten.
Heads for leadership
God og fremtidsrettet ledelse er
avgjørende for at Norconsult skal lykkes
også i årene som kommer. Heads for
leadership er et ledelsesutviklingsprogram
for toppledertalentene i selskapet
og har til hensikt å utvikle fremtidens
ledere i Norconsult. I 2021 kom endelig
programmet i gang etter utsettelse knyttet
til korona. Programmet består av åtte
samlinger over to år og ledes av ekstern
leverandør.
Samling for toppledere
EXECOM (Executive Committee) er en
årlig to-dagers samling for Norconsultkonsernets øverste ledelse. EXECOM
er en viktig arena for å kunne diskutere
og reflektere rundt sentrale temaer på
tvers i konsernet. Samlingen ble holdt i
Oslo i november 2021 med 45 deltakere
fra ulike land. Tema denne gangen
var strategiperioden 2022 – 2024, og
bærekraft sto sentralt på agendaen. Det ble
blant annet gjennomført workshops for å
diskutere ulike framtidsscenarioer ut fra et
bærekraftperspektiv.
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Leadership Review
Norconsult ønsker å sikre at medarbeidere
som er aktive ambassadører for konsernets
kultur, og som har talent og ambisjoner
innenfor selskaps- og personalledelse,
skal få mulighet til å realisere dette. I
Norconsult 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. Prosessen
Leadership Review sikrer at vi identifiserer
talenter for toppledelse, har nødvendig
ledelsesberedskap og mobilitet, og er
bevisst på talentutvikling for interne
karriereveier.

Hver dag forbedrer vi hverdagen
Medarbeiderundersøkelse
Norconsults kultur er avgjørende for god
kvalitet i leveranser, godt arbeidsmiljø og
et solid omdømme. LiVE er grunnmuren
i konsernets kultur og 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.

33

Innhold

|

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

Norge Regioner

3,5 %

Norge Hovedkontor

3,0 %

Sverige

2,5 %

Fornybar energi

2,0 %

Danmark

|

Samfunnsansvar

Stab

Heads for tomorrow

The Edge

|

Norconsult Awards

|

Markedsområder

|

Årsberetning 2021

|

Årsregnskap

|

Noter

34,3 %

Digitalisering

0,5 %

0

0,0 %
2018

Norconsult AS

2019

2020

Norconsult AB

10

20

30

40

50

2021

Norconsult DK

Tilløp til skade
Førstehjelpsskade

Skader med medisinsk behandling
Skader med fravær

Medarbeidertilfredshet

Sykefravær

Skader og tilløp til skader (antall hendelser)

I åtte år på rad har Norconsult målt
trivsel, engasjement og ledelse i egne
indekser i konsernets selskaper i Norden.
I 2021 besvarte 87 prosent av konsernets
medarbeidere i Norden undersøkelsen.
Resultatene viser at det er høy trivsel og
engasjement i Norconsult. Undersøkelsen
viser at vi oppnådde målet for strategi
perioden 2019-21 om åtte av ti på
medarbeidertilfredshet-skalaen.

Alle skal trygt hjem
Vi deler bransjens mål om at alle skal
komme trygt hjem. Alle medarbeidere 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. Ivaretakelse av
medarbeideres 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 anleggsplassen. I
2021 har det blant annet vært arbeidet med
konsernfelles definisjoner av indikatorer for
skader og tilløp som grunnlag for samlet
rapportering.

i bruk i Norconsult AB i 2021. For hele
konsernet ble det i 2021 registrert 112 HMSrelaterte hendelser. Herav fem skader med
fravær, 41 skader uten fravær, to skader
med medisinsk behandling og 64 tilløp til
skader. Det er også introdusert metodikk
for årsaksanalyser etter alvorlige hendelser
i konsernet.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Norconsult AS har de siste årene hatt stabilt
lavt sykefravær. I 2021 var det imidlertid
et noe høyere sykefravær som sees i
sammenheng med koronasituasjonen.
Sykefraværet endte samlet på 3,4 prosent
og er en økning på 0,7 prosentpoeng fra
foregående år. I Norconsult Sverige var
sykefraværet 2,9 prosent i 2021, en liten
nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2020.
I Norconsult Danmark var sykefraværet
3,3 prosent i 2021, en oppgang på 1,4
prosentpoeng fra 2020.
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Norconsult AS har flest medarbeidere
og har også fått på plass IT-løsning for
rapportering, noe som har gitt økt antall
registeringer. IT-løsningen ble også tatt

Et annet eksempel på sikkerhetsarbeidet
er hvordan Norconsult AS med
utgangspunkt i en risikovurdering av
arbeidssituasjoner har etablert rutiner for
sikker arbeidsutførelse ved arbeid utenfor
kontor i styringssystemet NORMS. Alle nye
medarbeidere gjennomfører e-læring om
disse ved ansettelse i selskapet.

Kvinneandel

enheter. Vi har også mål om å ha minst en
kvinnelig kandidat i siste intervjurunde i alle
rekrutteringsprosesser for lederstillinger.
I konsernet som helhet var kvinneandelen
40,9 prosent blant nyansatte i 2021.
Den totale kvinneandelen i Norconsultkonsernet er 34,3 prosent. 38,2 prosent
av de medarbeiderne vi rekrutterte i
Norconsult AS i 2021, var kvinner. I Nordic
– Office of Architecture er kvinneandelen
50 prosent, og i Norconsult AB er
kvinneandelen 40,5 prosent. I Danmark
er kvinneandelen 31,3 prosent. Vi skal
fortsette å jobbe for å bedre kjønnsbalanse
i Norconsult, både på operative enheter og
ved rekruttering av nye ledere.

Likestilling og mangfold
I Norconsult skal alle ha like muligheter
og rettigheter, uavhengig av kjønn og
andre forhold. Vi jobber målrettet med å
øke både mangfoldet og kvinneandelen i
selskapet. Norconsult har som ambisjon
å ha minst 40 / 60 kjønnsfordeling i alle

Gjennomgang av tilgjengelighetsutfordringer i VR modell - Foto: Pontus Johansson
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Innovasjon skaper
verdi for kundene
Norconsults strategi bygger på 80/20-prinsippet: 80 prosent av
tiden skal vi bruke til å bygge videre på det gode vi allerede gjør,
og fortsette å forbedre oss dag for dag. I tillegg skal 20 prosent
av arbeidet vårt være basert på nytenking og innovasjon.

For at vi stadig skal utvikle oss, er vi i
Norconsult bevisste på å velge oppdrag
som utfordrer oss og krever mer
komplekse samarbeidsformer, nye digitale
løsninger og en bærekraftig tilnærming.
I Norconsult skjer det aller viktigste
innovasjonsarbeidet i oppdrag. For å
kunne skape reell kundeverdi er vi opptatt
av å forstå kunden og kundens behov,
og å bygge et tett og tillitsbasert forhold.
Vi jobber i strukturerte prosesser for å
identifisere innovasjonspotensial, skape
rom for innovasjon i oppdrag og – aller
viktigst – for å levere oppdrag som skaper
verdi for våre kunder.
Oppdragene våre har førsteprioritet, og
krever mye ressurser i det daglige. For å
inspirere og skape rom for for innovasjon
etablerte vi derfor i 2020 The Edge.
The Edge er Norconsults arena for å løfte
frem gode ideer fra medarbeidere. Ideer som
utfordrer oss, og bidrar til at vi finner nye og
bedre løsninger på oppgavene vi utfører.
The Edge skal gi mer bærekraftige prosjekter,
lønnsom vekst og økt verdi for kundene våre.
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Intercity Drammen-Kobbervikdalen er Norconsult sitt største pågående prosjekt, der vi utarbeider
hovedplan, detaljplan og byggeplan i tillegg til å bistå Bane NOR innen fagområdet RAMS.

Styrket satsing
Norconsults innovasjonssatsing handler
også om strategisk forretningsutvikling av
egen og kundenes virksomhet. Vi benytter
anerkjente prosesser og modeller basert
på kunnskap og teknologi for å finne
nye måter å utføre ting på gjennom hele
forretningsløpet. Norconsult finansierer i
tillegg hvert år utviklingsprosjekter og andre
initiativ som utløser innovasjon både i og
utenfor våre oppdrag.

innen innovasjon og digital oppdrags
gjennomføring i et eget sentralt team for
digital transformasjon. Teamet vil bestå
av sentrale BIM-strateger og strategiske
rådgivere innen digitalisering. Teamet
inngår i avdeling for Innovasjon og ny
vekst. Digitale utviklingsmuligheter og
videreutvikling av The Edge-konseptet er
en integrert del av øvrig innovasjon og
forretningsutvikling i selskapet.

I 2021 er avdelingen for innovasjonsledelse
styrket og har fått et utvidet mandat
knyttet til innovasjon for konsernet. I store
tverrfaglige oppdrag bruker Norconsult
ofte innovasjonsledere med et fagansvar
for innovasjon og prosessledelse gjennom
hele oppdraget. De fungerer som
oppdragsledelsens høyre hånd i jobben
med å planlegge og følge opp helheten
av arbeidsprosessene i oppdraget, og til å
drive frem innovasjon.

Bygger innovasjonskompetanse
Som del av Norconsults kompetanse
utvikling innen innovasjonsledelse
utdannes det hvert år innovasjonsledere
fra ulike fagområder for å håndtere
tverrfaglige innovasjonsprosesser. I tillegg
har innovasjonsavdelingen spesialister
som leder innovasjon i oppdrag, samt at
de leverer programmer til kunder som
ønsker å utvikle innovasjonsprosesser og/
eller heve sin in-house kompetanse på
innovasjonsledelse.

Norconsult har lenge hatt en ledende
rolle innen digitalisering i bygg- og
anleggsbransjen. Denne posisjonen
forsterker vi i neste strategiperiode ved
å samle flere av våre nøkkelressurser

Med kompetanse på innovasjonsledelse
utvikler og gjennomfører Norconsult
arbeidsprosesser tilpasset dagens og
fremtidens teknologi. Samtidig møter vi
våre kunders forventninger om effektivitet

og tverrfaglig samarbeid av høy kvalitet.
Dette omfatter eksempelvis prosesser
for oppstartsmøter, samhandling,
prosjekt- og kommunikasjonsstrategi,
interessentmedvirkning og prosjekt
evaluering. Vi har også et spesielt søkelys
på utviklingen av våre digitale leveranser.
I 2021 etablerte Norconsult et fagnettverk
for innovasjon, for å mobilisere til
innovasjon på tvers av konsernet. Vi har
også et møtested for overføring og deling
av erfaring om bruk av ny teknologi i
oppdrag. Gruppen møtes jevnlig gjennom
året og er sammensatt av nysgjerrige og
sultne entusiaster som tør å tenke nytt og
utfordre etablerte normer og standarder.
Nettverket er åpen for alle, men gruppen
stiller høye krav til engasjement og «aktivt
medlemskap». B Edge, som de kaller seg,
består av engasjerte medarbeidere fra ulike
avdelinger i Norconsult som alle brenner for
å drive utviklingen innen både digitalisering,
bærekraft og samarbeid videre.
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“

Det er et mål for oss å være oppdatert på forskningen innenfor våre fag.
Derfor engasjerer vi oss i utvikling av ny kunnskap og teknologi som kan
bidra positivt for vår virksomhet, våre kunder, og samfunnet vårt.
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Fjernet luftsmitte fra pasientrom

Sykkelplan for Luleå

Bidrar til å løse Byggfloken

Gjennom et av Norconsults
forskningsprosjekter har man studert
hva som kan gjøres for å redusere
luftsmittepartikler fra pasientrom til
omgivelsene rundt. Norconsult utviklet
en spesiell ventilasjonsløsning og
gjennomførte både strømningsanalyser
og laboratoriemålinger ved
universitetet i Turku AMK. En prototyp
ble også bygget opp på Haukeland
universitetssykehus. Målinger viser at
den forbedrede ventilasjonsløsningen
kan redusere antall luftsmittepartikler
med mellom 90 og 99 prosent.

Norconsult har ledet en
innovasjonsprosess med private
og offentlige aktører i kommunen.
Kommunen har ønsket å fremme
sykling som en del av en bærekraftig
utvikling, og spesielt øke bruken av
sykkel vinterstid. Et tettere og forbedret
sykkelnettverk som kan brukes hele året
kan oppmuntre flere til å bruke sykler til
jobb- og fritidstransport.

Byggebransjen har store
miljøutfordringer, og utfordringene
kan ikke løses av enkeltaktører
alene. Bransjen må gå sammen
om å skape et mer bærekraftig
samfunn. I 2021 deltok Norconsult
og Nordic i innovasjonsprosessen
Byggfloken 2.0, initiert av Statsbygg
og Æra. Formålet med Byggfloken
2.0 er å utvikle nye, bærekraftige
forretnings- og samarbeidsmodeller,
for å skape en mer bærekraftig bransje
og et mer bærekraftig samfunn.
Prosessen samlet aktører på tvers av
byggebransjen, som jobbet sammen

i en strukturert prosess for å utvikle
nye, bærekraftige forretningsmodeller.
Blant resultatene som kom ut av
prosessen var ReVal, en ny tverrfaglig
tjeneste for å hjelpe byggeier med
beslutninger knyttet til rehabilitering,
og Byggverket, en felles infrastruktur
for tredimensjonale bygningsdata,
en felles offentlig digital plattform for
bygningsdata og en felles infrastruktur
for oppdatert bygningsinformasjon.
Resultatene ble lansert på DOGA i
mars 2022.

Forskning og utvikling
FoU-aktiviteter er viktige for Norconsult.
Vår virksomhet har kunnskap og teknologi
som premissgivende faktorer for endringer
i våre markeder, og er avgjørende for å
utvikle vår kompetanse og verdiskaping.
Det er et mål for oss å være oppdatert
på forskningen innenfor våre fag. Derfor
engasjerer vi oss i utvikling av ny kunnskap
og teknologi som kan bidra positivt for vår
virksomhet, våre kunder, og samfunnet
vårt. Denne holdningen viser seg både i en
kontinuerlig investering i små forbedringer
i alle våre prosesser og oppdrag,
og i et framtidsrettet engasjement i
forskningsprosjekter, innovasjon, og
eksperimentering med ny teknologi.
Vår viktigste verdiskaping skjer i
oppdragene, sammen med våre kunder.
Derfor er det et viktig mål for oss at vi
klarer å skape tydelige koblinger mellom
forskning- og utviklingsaktiviteter, og
arbeidet som skjer i kundeprosjektene
våre. For å sikre at ny kunnskap omsettes
i ny utvikling har vi etablert kanaler som
fagnettverk, faglunsjer, kursprogrammer og

webinarer, i tillegg til at vi samarbeider tett
med universiteter og høyskoler.
I 2021 har vi tatt nye grep for å sikre enda
bedre utnyttelse av resultatene fra våre
FoU-prosjekter, blant annet gjennom å
knytte forskningsarbeidet vårt tydeligere til
avdelingen for innovasjon og ny vekst. Det
er et mål for oss at mer av investeringene
vi gjør i forskning skal komme selskapet,
kundene våre, og bransjen til gode. Vi
har derfor konkrete ambisjoner om å
ytterligere forbedre og forsterke FoUarbeidet vårt i de neste årene.
Norconsult har mange FoU-prosjekter på
tvers av fag og geografi, og i samarbeid
med ulike fag- og finansieringsinstitusjoner,
inkludert offentlige forskningsprogrammer
og kunder. I 2021 har vi fortsatt arbeidet
med å sikre nye FoU-prosjekter, med særlig
vekt på våre strategiske områder. Vi har
fått tilslag på flere nye prosjekter innenfor
bærekraft og digitalisering

Viktige doktorgrader
De mange doktorgradsarbeidene i
Norconsult er en viktig det av vårt FoUarbeid. Disse prosjektene representerer
et bredt utvalg av våre fagmiljøer, og
har til felles at de har klare koblinger til
linjeorganisasjonen og dens ambisjoner
for kunnskap- og kompetanseutvikling. De
fleste PhD-ene er Nærings-PhD-prosjekter
og er delfinansiert av Norges forskningsråd,
men vi har også rene PhD-prosjekter og
doktorgrader finansiert i samarbeid med
kunder.
Våre FoU-prosjekter er gjort mulige takket
være utmerkede samarbeid med ledende
fagmiljøer hos norske og utenlandske
universiteter som NTNU, NMBU, UiO,
OsloMet, UiS, BI, KTH og flere andre.
Norconsult har startet en ny strategiperiode
hvor det er søkelys på bærekraft,
digitalisering, og nye samarbeid. FoUprosjektene våre skal understøtte våre
strategiske ambisjoner, og porteføljen av
prosjekter vil i den nærmeste tiden rettes
tydeligere inn mot selskapets strategiske mål.

39

Innhold

|

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

Bærekraft

|

Samfunnsansvar

|

Heads for tomorrow

The Edge

|

Norconsult Awards

|

Markedsområder

På de neste sidene er noen eksempler på prosjekter
vi har jobbet med i 2021. I år har vi valgt å presen
tere vinnerne i vår egen interne konkurranse om
de beste prosjektene, Norconsult Awards.

|

Årsregnskap

|

Noter

Bærekraftig massebalanse
Det er veldig bratt på stedet, og vegen ligger
helt inntil Vågåvatnet. Reguleringsplanen
viste en stor fylling ut i Vågåvatnet og
en mur. Begge deler ville ha krevd store
inngrep i skråningen ovenfor. I byggeplanen
har Norconsult funnet løsninger som fjerner
muren og reduserer utfyllingen i Vågåvatnet
betraktelig. Fyllingen er redusert fra
45 000 m³ til 10 000 m³. Det tilsvarer masse
fra 3700 lastebiler med henger. Det gir
160 tonn CO2-ekvivalenter spart, noe som
tilsvarer 130 flyturer Oslo-New York.

Bærekraftig og
trafikksikkert kryss i Vågå

Prosjektet viser hvordan det å finne gode
løsninger i prosjekteringen kan gjøre
en enorm forskjell. Løsningen tar tak i
massebalansen, som er den desidert
største bidragsyteren til miljøavtrykk
i vegprosjekter. Tiltakene ved dette
prosjektet gir en tydelig miljøgevinst.

Høsten 2020 ble Norconsult tildelt oppdraget med å lage byggeplan, og stå for
oppfølging under utbedring av et kryss i Randen i Vågå. Hovedformålet med utbed
ringen er å øke trafikksikkerheten, men bærekraft har også vært viktig i prosjektet.

Økt trafikksikkerhet
Prosjektet vil øke trafikksikkerheten
betraktelig i forhold til dagens løsning.
Det er veldig varierende trafikk i krysset,
blant annet på grunn av mye turisme.
Dagens kryss har medført behov
for nedsatt hastighet vinterstid når
helgeturister skal til Lemonsjøen skianlegg.

Prosjektnavn: Nytt kryss mellom riksvei
15 og fylkesvei 51 i Vågå kommune
Hva: Kryssutbedring
Sted: Randen i Vågå, Norge
Kunde: Statens vegvesen
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Årsberetning 2021

Oppdraget var å lage byggeplan for nytt
kryss langs riksveg 15 mellom Otta og Lom,
med grunnlag i vedtatt reguleringsplan
utarbeidet av Statens Vegvesen.

Utvalgte prosjekter:

Hvert år er vi engasjert i mer enn 20 000 oppdrag
som krever kompetanse innen bærekraft, digital
isering 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.

|

Oppdragsperiode: 2020-2022
Norconsults leveranse: Byggeplan
og oppfølging under bygging
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Prosjektet handler om bygging av
nytt dobbeltspor fra Drammen til
Kobbervikdalen, og funksjonelt dobbeltspor
fra Drammen mot Skoger og Gulskogen.
Det nye anlegget omfatter blant annet ny
ombygget Drammen stasjon, ny bybru
over sporområdet samt nytt dobbeltspor
for Vestfoldbanen i tunnel. Norconsult har
jobbet med prosjektet fra og med oppstart
av hovedplan og kommunedelplan
med konsekvensutredning i 2014.
Anleggsarbeidene startet i desember 2019,
og planlagt åpning er i 2025.

Heldigitalt jernbane
prosjekt i Drammen
Bane NORs bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen
(UDK) er et av landets største jernbaneprosjekt. Som Norconsults største oppdrag
har UDK vært en pioner innenfor heldigitale prosjekter.

Prosjektnavn: InterCity Drammen –
Kobbervikdalen (UDK)
Hva: Nytt dobbeltspor Drammen –
Kobbervikdalen og ny Drammen stasjon
Sted: Drammen - Kobbervikdalen
Kunde: Bane NOR
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Oppdragsperiode: 2014 - 2025
Norconsults leveranse: Hovedplan
og kommunedelplan med
konsekvensutredning, detalj- og
reguleringsplan, byggeplan og 
oppfølging i byggetiden

Heldigitalt prosjekt
UDK har bidratt til raskere utvikling av
ISY Beskrivelse og koblingen mellom
Beskrivelse og 3D-modeller. I tillegg er
prosjektet ett av flere som har bidratt til
utvikling av verktøy innenfor 3D-armering
av kompliserte konstruksjoner i Bruvit.
Prosjektet har også styrket ferdighetene på
bruk av bygningsinformasjonsmodellering
(BIM) internt i Norconsult. Alle fag har
jobbet i fagmodeller i BIM, og prosjektet
har utviklet gode metoder for tverrfaglig
samhandling i modell.
Oppdraget har vært organisert med
en disiplinleder for BIM og flere BIMkoordinatorer. Disiplinleder-BIM er ansvarlig
for implementering av metodikk, slik at
alle fag er på riktig nivå for å kunne levere
et heldigitalt konkurransegrunnlag og
arbeidsgrunnlag.
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Fullskala BIM
Nesten to tredjedeler av Skellefteås
el-energi kommer fra noen av
vannkraftanleggene i nærheten av
Skellefteå. For å være rustet for fremtidens
behov for fornybar energi bygger man
nå ut Rengårds Kraftverk. Dette gjøres
gjennom å bygge ut med ytterligere ett
aggregat som kommer til å gi en økt effekt
på omtrent 30 mega watt. En slik økning
betyr nesten en fordobling av nåværende
kapasitet.

Godt samspill med kunde
Dette heldigitale prosjektet har hatt en stor
og positiv påvirkning for Norconsult og
Bane NOR. Organisasjonene har hatt en
genuin interesse av å utfordre og utvikle
gårsdagens arbeidsmetodikk og leveranser,
noe som har ført til bedre systemer og
prosesser for begge aktører.
Gjennom dette oppdraget har Norconsult
utviklet kontrakter tilpasset heldigitale
prosjekter. Vi har sammen med Bane
NOR arbeidet systematisk med utvikling,
evaluering og implementering i de første
forberedende entreprisene, og videreført
erfaringene og de digitale løsningene inn
i kontraktarbeidet for hovedarbeidene.
Resultatet er gode gjennomarbeidede
kontrakter som er godt mottatt av
entreprenører for direkte digital bruk på
bygge- og anleggsplassen.

|

Fullskala BIM på
Rengårds kraftstasjon
Rengårds kraftstasjon i Skellefteå blir et av de største nye vannkraftprosjektene i
Sverige på flere år. Norconsult bidrar både som planlegger og teknisk rådgiver.

Prosjektnavn: Rengårds Kraftstation
Hva: Rengårds kraftverk, økning
med nytt aggregat G2
Sted: Rengård, Skellefteå, Sverige
Kunde: Skellefteå Kraft AB
Oppdragsperiode: 2020-2023

Norconsults leveranse: Norconsult er
en av partene i samarbeidsprosjektet
med byggherre og entreprenør, der
Norconsult prosjekterer bygg, VVS og
el-installasjoner i tillegg til å være teknisk
rådgiver for elkraft,- kontrollanlegg-,
turbin- og generatorleveranser

Rengårds kraftstasjon er det første
kraftverket i Sverige som er designet i
fullskala BIM. Prosjektet baserer arbeidet
sitt på en felles BIM-modell som også
fungerer som et byggedokument. Her er
det nesten ingen papirer eller tegninger
inkludert.
Tett samarbeid
For å lykkes med dette prosjektet er
samarbeidet mellom Norconsult og NoIS
avgjørende for å lykkes. I dette prosjektet er
stikkordet grenseoverskridende samarbeid.
Under dette prosjektet har det vært et
samarbeidet med både NCC og Andrits
samt NoIS for å lage en BIM-modell. Internt
fra Norconsult har ressurser både fra Polen,
Island, Norge og Sverige samarbeidet
på tvers. Prosjektet har hatt et godt
engasjement på alle nivåer og et veldig bra
samarbeidsklima.
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Renseanlegget som ble bygget på 1980tallet behandler i dag avløpsvann fra hele
Sarpsborg kommune og Årum i Fredrikstad
kommune. Norconsult utredet i 2020
hvordan Sarpsborg kunne bygge ut dagens
kjemiske renseanlegg med biologisk
næringssaltfjerning, og hvordan anlegget
kan forbedres for forventede fremtidige
rensekrav. I prosjektet skal renseanleggets
kapasitet økes betydelig fram mot 2050,
samtidig som fremtidige krav til fjerning av
fosfor og nitrogen skal ivaretas.

Alvim renseanlegg –
en ressursfabrikk
For å tilfredsstille stadige strengere rensekrav og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutviklingen i Sarpsborg, skal Alvim renseanlegg utvides
og oppgraderes. Samtidig skal det tiltrettelegges for å utnytte ressursene i avløps
vannet. Sarpsborg kommune har et mål om at anlegget skal bli en ressursfabrikk.
Prosjektnavn: Alvim renseanlegg med VA
transportanlegg – En ressursfabrikk
Hva: Utbygging og forbedring av dagens
anlegg med utnyttelse av ressursene i
avløpsvannet
Sted: Sarpsborg
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Kunde: Sarpsborg kommune
Oppdragsperiode: 2020 - 2025
Norconsults leveranse: Forprosjekt,
detaljprosjekt, byggeledelse og
oppfølging i byggetiden.

Fremtidige rensekrav og bærekraft i fokus
I prosjektet er det lagt stor vekt på
at avløpsvannet ikke skal betraktes
som et problem, men som en råvare
for ressursgjenvinning. Det er også
viktig at forventede fremtidige krav
til fjerning av fosfor og nitrogen
blir ivaretatt. Anlegget skal i tillegg
tilrettelegges for å møte fremtidige krav
til fjerning av mikroforurensninger som
(medisinrester, tungmetaller, mikroplast
etc). Bærekraft er satt i høysetet i hele
prosjektgjennomføringen med fokus
på sirkulærøkonomi, klimagassutslipp,
energieffektivitet og ressursgjenvinning.
Norconsult har gjennom god dialog med
Sarpsborg kommune i forprosjektet, påvirket
og bidratt til at prosjektet definerte høye
bærekraftsambisjoner. Renseanlegget skal bli
en høyteknologisk ressursfabrikk som innfrir
dagens og fremtidens krav til rensing. Det vil
bli et av de mest avanserte renseanleggene
i Norge og det første anlegget i Norge med
MBR (Membran-Bio-Reaktor) som er en ny
utviklet prosess på verdensbasis.
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Bærekraft er prioritert i hele
prosjektgjennomføringen med fokus
på sirkulærøkonomi, klimagassutslipp,
energieffektivitet og ressursgjenvinning.
Dette er ivaretatt gjennom følgende tiltak:
Solceller på takene
Mikrokraftverk på anleggets
utslippsledning
Varmepumpe for å utnytte energien
i avløpsvannet og levere varme til
nærliggende industri.
Utnytte biogass til el-produksjon eller til å
erstatte naturgass i nærliggende industri.
Gjenvinning av fosfor og nitrogen fra
avløpsvannet ved utvinning av struvit fra
rejektvannet
Heldigital prosjektgjennomføring
Norconsult benytter fullintegrert
BIM, en digital modellbasert
gjennomføringsmetodikk, i dette papirløse
prosjektet. Alvim renseanlegg vil være
et av Norges første fullintegrerte BIMprosjektene for avløpsrenseanlegg.
Målet med gjennomføringsmetodikken
er å effektivisere produksjonen,
redusere antallet feil i prosjekteringen,
bidra til tett kundedialog, samt å øke
prosjektmedarbeidernes engasjement og
prosjektforståelse.

Norconsult har prosjektert vannmiljøene i Vattenparken Västerås, som skal fungere som utfluktsmål
samtidig som de renser forurenset overvann. Her et dronebilde som viser parken ovenfra.
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Våre markedsområder:

Bygger bred,
tverrfaglig
kompetanse

Samferdsel og infrastruktur
God infrastruktur og gode transportløsninger
er avgjørende for et velfungerende samfunn.
Befolkningsveksten og de globale klimautfordringene
stiller samferdselssektoren overfor stadig nye krav.
Morgendagens transportløsninger må være mer
effektive, mer bærekraftige og mer klimavennlige enn
gårsdagens.

Ved hver dag å tenke nytt, samarbeide og utnytte
oss av konsernets tverrfaglige kompetanse utvikler
vi morgendagens samfunn. Ved å kombinere
ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse skaper
vi mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige
løsninger. På de neste sidene finner du en kort
og oppsummerende presentasjon av de største
markedsområdene våre.

Norconsult har bred kompetanse og lang erfaring
med planlegging og prosjektering innenfor samferdsel
og infrastruktur. Våre rådgivere er bevisste på
sammenhengen mellom gode og fremtidsrettede
transportløsninger og gode bo- og bymiljøer.
Vårt tverrfaglige miljø er kjent får å skape gode
løsninger som er tilpasset både miljø og landskap. Vi
har solid teoretisk kompetanse og variert erfaring fra
planleggingsoppdrag og deltagelse på mange typer
anlegg. Uansett om det er enkle gang- og sykkelveier til
motorveier, jernbane, sporvei, havner og flyplasser, så er
det samfunnsnyttige, effektive og bærekraftige løsninger
i kombinasjon med menneskenes behov som legger
premissene i våre prosjekter.

Norconsult har prosjektert ny togstasjon på Høvik med vendesporanlegg. Stasjonen inkluderer omkringliggende områder og vegnett med
rundkjøring.

46

Norconsult bistår Helse Sør-Øst og Sykehusbygg med nytt klinikkog protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Protonbygget blir
det første i Norge når det står ferdig i 2024. Ill: Henning Larsen
Architects AART Architects og Momentum Arkitekter
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Bygg og eiendom

Arkitektur

Byggeprosjekter går gjennom mange faser, fra
planlegging og prosjektering til bygging og drift. Hver
fase krever ulike typer kompetanse, og ofte må folk
fra flere fag jobbe sammen for å løse oppgavene.
Norconsult har erfarne fagfolk på alle relevante
fagområder i et byggeprosjekt.

Norconsult har et av Nordens mest komplette
arkitektmiljøer. Vi har arkitekter både som en integrert
del av konsernet, og gjennom de to sterke merkevarene
Nordic - Office of architecture i Norge og Rubow
Arkitekter i Danmark. Med stadig flere spennende
prosjekter i de nordiske landene, er vi stolte av hvordan
vi kobler våre ambisjoner og idealer som arkitekter
med Norconsults brede erfaring og styrke innen
ingeniørfagene. Dette sikrer en tverrfaglig og helhetlig
tilnærming i alle våre prosjekter.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor prosjektering
av nybygg, anlegg og rehabiliteringsprosjekter. Vi har
eksperter på komplekse bygg som skoler, helsebygg,
laboratorier og næringsbygg, og fagfolk med
spesialkunnskap om teknisk integrering, tilstandskontroll
eller drifts- og vedlikeholdsplanlegging.
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Vi er overbeviste om at estetiske verdier, samspill,
kvalitet og miljø er nøkkelord for fremtidens byggverk
og omgivelser. Vår forankring i det tverrfaglige
Norconsult sikrer våre kunder både kvalitet, innovasjon
og bærekraftige valg.

I dag stilles det andre krav til bygg enn tidligere, og
spesielt viktig er det å redusere klimagassutslipp.
Utslippskildene er både materialer i byggefasen og
energi i driftsfasen. Norconsult gir råd om materialvalg
for å redusere utslipp, og er langt fremme på bruk
av digitale planleggingsverktøy som gjør bygging
mer bærekraftig. Samtidig deltar vi i forsknings- og
utviklingsprosjekter for å kutte utslipp fra bygg.

Vi har kompetanse innenfor alle arkitekturdisipliner.
Sammen med den store bredden av ingeniørfag gir
det oss kreativ og innovativ styrke. Arkitekter er med
i svært mange av Norconsults oppdrag, noe som gir
oss en stor bredde i kompetanse, variert erfaring og
løsningsorienterte medarbeidere. Vi jobber med store
komplekse oppgaver og tilegner oss spesialkunnskap
der det er nødvendig.

I år skal Helsingborg være vertskap for den internasjonale bymessen H22 City Expo, og Kungstorget får et velfortjent a
 nsiktsløft der en
nedsenket sykkelgarasje blir kronjuvelen på verket. For Norconsult sin del omfatter prosjektet bygg, vann og avløp, landskapsarkitektur og
infrastruktur, og våre rådgivere har blitt utfordret i både kreativitet og samarbeid for å få løsningen på plass. - Foto Oliver Willskytt
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Kristiansand kommune skal bygge ny Wilds Minne skole på eksisterende tomt. Gjennom et tverrfaglig samarbeid har Norconsult vært førende i
utviklingen av prosjektet fra rom- og funksjonsprogram til mulighetsstudie, skisseprosjekt og forprosjekt.
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Fornybar energi

Industri

Verden trenger mer fornybar energi. Norconsult er
stolte av å ha bidratt til utbygging av fornybar energi i
mer enn 90 år. Først vannkraft, senere også sol-, vindog varmekraftverk. Den erfaringen og kunnskapen vi har
på dette området vil komme både samfunnet og våre
kunder til gode når vi nå går inn i det grønne skiftet.

Industrien er i krevende omstilling, der gode løsninger
og gode prosesser er avgjørende for god lønnsomhet
og bærekraftig utvikling. Norconsult har deltatt i
industriprosjekter innen de fleste industrigrener i mer
enn 80 år, og har gode forutsetninger for å skape
merverdi for kundene.

Sikring og oppgradering av allerede utbygde anlegg
er viktig for fortsatt forsyningssikkerhet. Vår ekspertise
på enkeltkomponenter kombinert med kjennskap til
produksjonsleddene gjennom alle faser gjør oss til en
foretrukket rådgiver på dette området.

Et vellykket industriprosjekt krever industriell erfaring
og forståelse, i tillegg til solid kunnskap om planlegging
og bygging. Samarbeid, nytenkning og innovasjon blir
stadig viktigere. Dette gjelder ikke minst for industri
under omstilling til en fornybar verden. Vår størrelse og
faglige bredde gjør at vi kan være førstevalg for både
små og store kunder, enten det gjelder konstruksjon,
prosjektledelse eller risikohåndtering.

Våre tjenester spenner fra mulighetsstudier og
rådgivning i tidligfase, gjennom anskaffelsesassistanse,
detaljprosjektering, miljøutredninger, byggeledelse,
systemutprøving og igangkjøring til driftsfasen med
miljøoppfølging, målinger, analyser og revurderinger.
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Norconsult har ingen bindinger til produsenter,
utbyggere eller entreprenører. Vår uavhengighet, våre
erfarne medarbeidere og vår brede fagkompetanse
gjør at vi alltid vil søke den beste løsningen for
kunden, uten hensyn til strategiske preferanser eller
interessekonflikter.

Markedsområdet Fornybar energi er også organisert
som et eget forretningsområde og består av
virksomheten i Norge, samt Polen, Island og konsernets
internasjonale kontorer og virksomhet. Kjeller
Vindteknikk, som er markedsledende innen vindkraft og
vindanalyse er også en del av dette markedsområdet.

Norconsult på Island deltar i et prosjekt for Ellevio hvor det skal legges ny 145 kv-ledning fra Kil til Munkfors. Den nye ledningen skal øke
forsyningssikkerheten for strøm og styrke distribusjonssystemet i området.
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Norconsult har gjennomført en mulighetsstudie for Returkraft AS for å utrede kondisjonering, flytendegjøring, mellomlagring og transport av
CO2 fra karbonfangstanlegg til utskipningshavn.
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Vann og avløp

Digitalisering

Vann er en livsviktig ressurs som er grunnlag for
alt liv og utvikling. I Norconsult er vi opptatt av at
vannressursene beskyttes og utnyttes på en måte som
sikrer dem for fremtidige generasjoner.

Avanserte digitale løsninger får en stadig større plass
i samfunnsutviklingen. Gode løsninger forutsetter
engasjement, helhetstenkning og evne til å kombinere
kunnskap fra flere områder. Norconsults digitale
tjenester leveres i hovedsak av det norske selskapet
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og Norconsult
Astando i Sverige.

Et bærekraftig samfunn er avhengig av effektive og
miljøvennlige vann- og avløpssystemer. Derfor må vi ta
hensyn til vannet både som ressurs og utfordring når vi
planlegger. Vi er en stor aktør innenfor vann og avløp,
og prosjekterer blant annet anlegg for behandling av
drikkevann, rensing av avløp og behandling av slam,
samt rensing av vann fra bassenger og badeanlegg.
Vi er stolte av å få prosjektere samfunnskritisk teknisk
infrastruktur som ledningsanlegg for vann og avløp,
kabelføringsanlegg, fjernvarme/ fjernkjøling og
søppelsug.
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NoIS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige itløsninger for planlegging, prosjektering, bygging og
forvaltning av infrastruktur og eiendom. Norconsult
Astando AB er eksperter på IT-løsninger for veg, gate
og trafikk. IT- løsningene er samlet under et felles
merkenavn, ISY, som symboliserer brukervennlige
kunnskapssystemer, og benyttes av over 30 000
brukere i Norden.

Vi har kompetansen som gir sikker vannforsyning, og
miljøtilpassede og effektive avløpsløsninger. Når vi deltar
i store byutviklingsprosjekter, er vi opptatt av å lage
gode overvannsløsninger som tar høyde for fremtidige
klimaendringer. Her kombinerer vi vår kompetanse
innenfor teknisk infrastruktur med fag som hydrologi,
hydraulikk og simulering. Vi gir råd om løsninger for
overvannshåndtering, bekkeåpninger og naturbasert
rensing av overvann.

Selskapet har også betydelig virksomhet knyttet
til leveranse av IT-tjenester innen prosjektledelse,
rådgivning, systemutvikling, datasikkerhet og
maskinlæring og AI.

Grunnavågen RA er et primærrenseanlegg 8700 pe basert på slamavskiller med eget slamlager. Hoveddelen av anlegget ligger under grøntanlegg
tilrettelagt for allment bruk, med arkitekttegnet overbygg for drift og informasjon. Anlegget er kostnadsgunstig med høy og stabil renseeffekt.
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Samhandlingsløsningen ISY Prosjekt benyttes for heldigital modellbasert prosjektgjennomføring hos Alvim avløpsrenseanlegg.

53

Innhold

|

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

Bærekraft

|

Samfunnsansvar

|

Heads for tomorrow

Årsberetning
2021

The Edge

|

Norconsult Awards

|

Markedsområder

|

Årsberetning 2021

|

|

Noter

Innledning

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige råd
giverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Med
127 kontorsteder og ca 5 100 medarbeidere ved utgangen av 2021 er konsernet
en stor nordisk aktør.

Norconsult leverte en sterk lønnsom vekst også for
2021. Vi søker kontinuerlig fornyelse av våre tjenester for
å møte fremtidige kundebehov. Våre ambisjoner knyttet
til bærekraft, digitalisering og samarbeid forsterkes.
Gjennom dette skal vi også for fremtiden tiltrekke oss
bransjens beste hoder. For som vi sier i Norconsult –
Hver dag forbedrer vi hverdagen.

Hovedkontoret er lokalisert i Sandvika
utenfor Oslo. Norconsult har et sterkt
lokalt nærvær til kundene i de strategiske
hovedmarkedene, med faste kontorsteder
i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland
og Polen. I tillegg er vi til stede med mindre
kontorer i Afrika og Asia/ Oseania.
Norconsults formål i ny strategiperiode er
Hver dag forbedrer vi hverdagen. Formålet
gjenspeiler hvem vi er, hva vi etterstreber,
og hvordan vi hele tiden søker etter bedre
løsninger til glede for hele samfunnet.
Gjennom oppdrag innen Samferdsel og
infrastruktur, Bygg og eiendom, Arkitektur,
Fornybar energi, Industri, Vann og avløp
og Digitalisering, bidrar Norconsult til å
utvikle et mer verdifullt samfunn. Årlig
gjennomfører Norconsult-konsernet
over 20 000 store og små oppdrag for
offentlige og private kunder. Tjenestene
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Når den ble bygget i 1971, var Sotrabrua den lengste hengebruen i landet. Statens vegvesen søkte bistand fra Norconsult til
å forsterke brua slik at den tåler dagens trafikklaster. I et nytt oppdrag ble Norconsult engasjert til å prosjektere oppheng av
høyspentkabler for økt vekt og vindfang. Brua er nå forsterket og tåler dagens trafikklaster. - Ill: CJV

omfatter blant annet planlegging,
prosjektering og oppfølging i ulike
faser i prosjekter, fra arkitektløsninger
og behovsbeskrivelser til forprosjekter
og utarbeidelse av spesifikasjoner
og anbudsdokumenter, drifts- og
vedlikeholdsrutiner, samt prosjektledelse
og kvalitetssikring.
Styret er tilfreds med at konsernet hevder
seg godt i den sterke konkurransen i
markedet og at konsernet leverte et sterkt
økonomisk resultat i året som gikk.
Organisering av virksomheten
Norconsult består av morselskapet
Norconsult Holding AS, som eier samtlige
aksjer i Norconsult AS. Norconsult Holding
AS er i sin helhet eid av medarbeidere.
Hoveddelen av konsernets tverrfaglige
rådgivningsvirksomhet ligger i selskapet
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Vi har satt følgende mål for strategien: Glade kollegaer + Glade kunder
= Glade eiere. Dette handler om å oppnå god vekst og lønnsomhet, og
samtidig ha det gøy mens vi jobber.

Norconsult AS og i dets datterselskaper
i Norge, Sverige og Danmark. 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-, prosjektledelseog IT-kompetanse i Norge og Sverige.
Datterselskapet Nordic – Office of
Architecture AS (Nordic), hvor Norconsult
har en eierandel på 91,3 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.

Styret i Norconsult samlet på Sandvika Folkebad:
Ole Fossen, Kjell Selfors Nilsen, Lars-Petter Nesvåg,
Mari Thjømøe, Nils Morten Huseby, Michelle Wright,
Roar Engeland, Isaak Elias Skjeseth Bashevkin og
Harald Trosvik. - Foto: Johnny Syversen
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Konsernets virksomhet ble i
2021 omorganisert fra tre til syv
forretningsområder.
Norge Hovedkontor
Norge Regioner
Digitalisering
Fornybar Energi
Sverige
Danmark
Technogarden.
Konsernet har gjennom 2021 gjennomført
en rekke oppkjøp, totalt 11 selskap.
I Sverige kjøpte vi PE Spår- och
järnvägsteknikteam, NOCA Teknik, Bothnia
VVS Ingenjörer og KMV forum, mens vi
i Norge ervervet Djerving, Pure Logic,
JAF arkitektkontor, AG Plan og Arkitektur,
Pecom og Citiplan. Det største oppkjøpet i
2021 ble gjennomført i Danmark gjennom
kjøp av RUBOW Arkitekter.
Ny strategi
2021 markerte avslutningen på en treårig
strategiperiode og starten på en ny.
Hovedbudskapet for strategiperioden
2022 – 2024 reflekterer vårt nye formål:
Hver dag forbedrer vi hverdagen.

Strategien for 2019-2021 hadde tre
strategiske temaer: Bærekraft, digitalisering
og samarbeid. På alle tre områder har vi
kommet langt i forhold til de mål vi satte
oss, men vi ser også muligheter for å
bli enda bedre. Vi tar derfor med oss de
samme tre strategiske temaene inn i den
nye strategiperioden 2022-2024, men med
en forsterket ambisjon for alle tre:
Bærekraft: Bærekraftig utvikling i alt vi gjør
Digitalisering: Vi er nummer én på digital
gjennomføring i vår bransje
Samarbeid: Vi er ett Norconsult
I tillegg har vi etablert fem sentrale
strategiske satsingsområder for å bidra til
ytterligere lønnsom vekst og utvikling:
Tiltrekke, utvikle og beholde de beste
menneskene
Etterstrebe den beste kompetansen, en
sterk kultur og lokal tilstedeværelse
Utvikle Norconsult Polen
Selektiv vekst i tidligfase av prosjekter
Fornybar industri som fokusområde på
tvers i Norge og Sverige
Strategien vår bygger på kulturplatt
formen vår LiVE, beste praksis for

oppdragsgjennomføring LiVE PRO,
styringssystemet vårt NORMS og
The Edge som bygger på at 20 prosent
av arbeidet vårt skal være basert på
nytenkning og innovasjon.
Vi har satt følgende mål for strategien:
Glade kollegaer + Glade kunder = Glade
eiere. Dette handler om å oppnå god vekst
og lønnsomhet, og samtidig ha det gøy
mens vi jobber. I tillegg har vi som mål å
nå 80 prosent på kundetilfredshets- og
medarbeiderundersøkelsene våre.
I forrige strategiperiode, som strakk
seg fra 2019 til 2021, nådde vi våre fire
mål; fornøyde medarbeidere, fornøyde
kunder, vekst og økonomisk resultat.
Suksessen til Norconsult både frem til nå
og i årene fremover er et resultat av våre
medarbeideres kompetanse, dedikasjon
og godt samarbeid både internt og med
våre kunder.
God vekst og inntjening
Norconsult ble i løpet av 2021
omorganisert til en flatere konsernstruktur.
Sverige, Danmark, Fornybar energi,
Digitalisering (NoIS) og Technogarden ble
løftet opp som egne forretningsområder

Omsetning 2021
Norge Hovedkontor 29 %
Norge Regioner 28 %
Fornybar energi 8 %

7 427
MNOK

Digitalisering 5 %
Sverige 16 %
Danmark 6 %
Technogarden 8 %
Rådgivning1 92 %
Utleie 8 %
IT 5 %

¹ I denne sammenhengen defineres rådgivning som all
kunderelatert aktivitet i konsernet, unntatt IT og Utleie.

Omsetning 2020
Norge Hovedkontor 30 %
Norge Regioner 28 %
Fornybar energi 9 %

6 932
MNOK

Digitalisering 5 %
Sverige 15 %
Danmark 6 %
Technogarden 8 %
Rådgivning1 92 %
Utleie 8 %
IT 5 %
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på samme nivå som Norge Hovedkontor
og Norge Regioner. Norge Hovedkontor,
med geografisk tyngde i Oslo og Viken
og et nasjonalt nedslagsfelt innen flere
markedsområder, er fortsatt konsernets
største forretningsområde både målt i
brutto omsetning og driftsresultat selv etter
at energidivisjonen (inklusive internasjonale
døtre) er skilt ut i eget forretningsområde
under Fornybar energi.
Konsernet leverte en sterk vekst både i
brutto omsetning og driftsresultat for 2021.
Samlet brutto omsetning for konsernet for
året endte på 7 427 millioner kroner, hvilket
utgjør en økning på 495 millioner kroner
fra 6 932 millioner kroner i 2020 der netto
organisk vekst utgjør 6,3 prosent. Særlig
forretningsområdene Norge Regioner,
Sverige, Danmark og Technogarden leverte
en sterk omsetningsvekst i 2021. Veksten
for disse enhetene var i hovedsak organisk,
bortsett fra for Danmark, hvor oppkjøpet av
Rubow Arkitekter bidro sterkt.

Dette er Norconsult

prosent for 2021 (2020: 6,3 prosent).
Kostnadsnivået er generelt høyere i
2021 sammenlignet med fjoråret som
følge av økt aktivitet på grunn av mindre
omfang av restriksjoner knyttet til koronautbruddet. Driftsresultatet for 2020 var
videre påvirket av nedskrivninger knyttet til
konserngoodwill med totalt 45 millioner
kroner. Konsernets underliggende
driftsmargin anses tilfredsstillende for året
som gikk.

|
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|
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God utvikling innenfor de fleste
forretningsområdene
Norge Hovedkontor endte på en
omsetning i 2021 på 2 212 millioner
kroner (2020: 2 178 millioner kroner).
Forretningsområdet inkluderer også
underkonsernet Nordic – Office of
Architecture, som hadde en brutto
omsetning på 418 millioner kroner i
2021 (412 millioner kroner). Veksten for
forretningsområdet Hovedkontorer er i
sin helhet et resultat av organisk vekst.

Omsetning (MNOK)

Heads for tomorrow

Fornybar Energi som tidligere var en del av
forretningsområdet Norge Hovedkontor,
hadde en liten omsetningsnedgang på
2 millioner kroner fra 644 millioner i 2020
til 642 millioner i 2021. Nedgangen skyldes
i hovedsak redusert omsetning knyttet til
internasjonale døtre utenfor Europa.
Driftsmargin (%)
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Digitalisering er også et nytt
forretningsområde, som tidligere var en
del av Norge Hovedkontor. Omsetningen
i 2021 endte på 368 millioner kroner mot
388 millioner kroner i 2020. Nedgangen
skyldes i hovedsak utviklingsprosjekter som
pågår, som reduserer tilgjengelige timer for
eksterne oppdrag.
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Uppsala er utpekt som et område med betydelig flomrisiko, og på oppdrag fra Uppsala
kommune har Norconsult undersøkt farer for flom i Fyrisån. Det er utviklet tiltak for å bedre
risikoreduksjonen for Kvarnfallet og Islandsfallet, som ligger sentralt i Uppsala by.

Forretningsområdet Sverige ble i 2021
skilt ut fra det tidligere forretningsområdet
Norden. Omsetningen i Sverige har
økt med 164 millioner kroner fra 1 037
millioner kroner i 2020 til 1 202 millioner
kroner i 2022. Økningen i omsetning
skyldes i all hovedsak organisk vekst.
Videre ble også Danmark skilt ut fra
forretningsområdet Norden og etablert
som et eget forretningsområde.
Omsetningen i Danmark endte på 460
millioner kroner i 2021, en betydelig økning
fra 316 millioner kroner i 2020. Veksten
forklares både med oppkjøp av Rubow
Arkitekter i mai 2021 og med en sterk
organisk vekst i perioden.
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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.
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Forretningsområdet Norge Regioner
omsatte for 2 171 millioner kroner i 2021
mot 2 023 millioner kroner i 2020, en
økning på 7 prosent.

Driftsresultat (MNOK)

8 000

20

Driftsresultatet for konsernet økte med 71
millioner kroner, fra 438 millioner kroner
i 2020 til 509 millioner kroner for 2021,
hvilket resulterte i en driftsmargin på 6,9

|

*Pga endring til lønnsbonusordning i Norconsult AS reduseres
driftsmarginen. Hensyntatt lønnsbonus er det en under
liggende forbedring i driftsmarginen på ca 0,5 % i 2020.
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Norconsults datterselskap Djerving brukte FEM-Design for å håndtere den komplekse geometrien
i Økern Portal, et bærekraftig og fremtidsrettet næringsbygg i Oslo. - Foto: Sara Lockertsen

Miljø-, sosiale og
forretningsetiske forhold (ESG)
Forretningsområdet Technogarden ble
etablert som eget forretningsområde i
2021. Technogarden har økt sin omsetning
med 45 millioner kroner fra 554 millioner
kroner i 2020 til 599 millioner kroner i
2021. Veksten er i sin helhet organisk.
Markedsutsikter på overordnet nivå
Også 2021 har vært et år preget
av koronapandemien, og de siste
smittevernstiltakene ble opphevet
først på nyåret i 2022. Utviklingen i
ulike smittevernstiltak har i likhet med
utviklingen gjennom 2020 gått i bølger,
selv om store deler av befolkningen
har blitt vaksinert i flere omganger.
Norconsult har opprettholdt et generelt
høyt aktivitetsnivå gjennom året og vunnet
flere store og viktige oppdrag til tross
for at organisasjonen tidvis har hatt økt
sykefravær knyttet til sykdom og karantene
som følge av smittevernstiltak.
De overordnede markedsutsiktene
forventes å være gode fremover. Det er
forventet høy aktivitet både innen offentlig
og privat sektor, hvor investeringene i
infrastruktur fortsatt forventes å være sterke.
Man ser videre en vekst i investeringer som
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bidrar 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 innenfor
disse områdene. I Norge har det på
generell basis vært enkelte utfordringer
knyttet til kostnadsoverskridelser på store
offentlige byggeprosjekter. Dersom dette
mot formodning skulle føre til vesentlige
kanselleringer av prosjekter, vil det kunne få
betydelige konsekvenser for selskapet og
våre ansatte.
Invasjonen av Ukraina, og de pågående
sanksjonene mot Russland og Hviterussland,
gir en økt usikkerhet som vil kunne påvirke
råvaremarkeder, forsyningskjeder og norsk
og nordisk økonomi i tiden fremover.
Konsolideringen i det skandinaviske
markedet fortsetter. 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 både organisk og gjennom oppkjøp i
årene som kommer.

Like muligheter og rettigheter
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 mangfold og
kvinneandelen både i operative enheter
og på ledernivå. Det har vært en positiv
utvikling for total kvinneandel i 2021 og for
kvinner i lederstillinger for konsern.
Norconsult-konsernet hadde ved
utgangen av 2021 en kvinneandel på
34,3 prosent. Dette er en oppgang på 1,5
prosentpoeng sammenlignet med året
før. For konsernet er andelen kvinner i
lederstillinger 29,2 prosent, en oppgang på
1,7 prosentpoeng siste år. Andelen kvinner
i konsernets styre ved utgangen av 2021
er 22,2 prosent, Blant de aksjonærvalgte
medlemmene i styret utgjør kvinneandelen
33,3 prosent, mens det kun er menn
blant de ansattvalgte styremedlemmene.
Arbeidsmiljøutvalget i Norconsult AS
består av fire kvinner og tre menn. Det er

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 praktiserer individuell
lønnsfastsettelse, og skal ha en
konkurransedyktig, motiverende og
etterrettelig lønnspolitikk som reflekterer
stilling, prestasjon og kompetanse. Man
jobber aktivt for at kvinners lønnsnivå skal
være på samme nivå som det mannlige
lønnsnivået i konsernet. I Norconsult AS
er kvinners lønnsnivå i gjennomsnitt 89,7
prosent av de mannlige ansattes lønnsnivå.
Ved å korrigere dette for stillinger der
ansvar og kompetansekrav er tilsvarende,
er kvinners lønnsnivå i gjennomsnitt 97,8
prosent av de mannlige ansattes lønnsnivå.
Norconsult ønsker å tilrettelegge for
medarbeideres forskjellige behov og

livssituasjon og er opptatt av å være
en familievennlig arbeidsgiver. Det er
imidlertid ikke ønskelig for Norconsult at
medarbeidere arbeider deltid i utstrakt
grad, og selskapet etterstreber at
medarbeidere opprettholder heltidsstilling
så langt det er mulig. 11,7 prosent av
kvinnelige medarbeidere i konsernet
arbeidet i deltidsstilling ved utgangen
av 2021, og 4,1 prosent av mannlige
medarbeidere arbeidet i deltidsstilling.
Ingen medarbeidere arbeider ufrivillig
i deltidsstilling. Norconsult ansetter
hovedsakelig i fast ansettelse. Av alle
medarbeidere i konsernet har 2 prosent av
kvinnene og 6,5 prosent av mennene en
midlertidig ansettelseskontrakt.
Norconsult følger opp likestilling gjennom
medarbeiderundersøkelsen LiVEing og
gjennom definerte måltall.
Norconsult har nulltoleranse for
trakassering og krenkende atferd.
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“
Konsernet måler også hva medarbeidere
mener om likebehandling og respekt
i Norconsult 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.
Siden 2013 har konsernet hatt en
varslingskanal for rapportering av
kritikkverdige forhold. I medarbeider
undersøkelsen LiVEing svarte 87 prosent av
respondentene i konsernet at de kjenner
til innholdet i de etiske retningslinjene og
hvor de finner dem. I samme undersøkelse
svarte 86 prosent at de kjenner til
Norconsults varslingskanal for kritikkverdige
forhold.
Arbeidsmiljø
Norconsult skal ivareta sikkerheten
og helsen for alle sine medarbeidere.
Ivaretakelse av krav til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø er forankret i konsernets etiske
retningslinjer og konsernets HR-policy.
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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.

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 syv år på rad har
Norconsult målt trivsel, engasjement
og ledelse i egne indekser i konsernets
selskaper i Norden. 87 prosent av
medarbeiderne i Norden svarte på
medarbeiderundersøkelsen i 2021.
Resultatene viser at vi til tross for et nytt
år med pandemi fortsatt har et stabilt
resultatbilde, der vi scorer høyt på de fleste
temaene i undersøkelsen.
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, blant annet
konsernfelles definisjoner av indikatorer for
skader og tilløp samt holdningsskapende

arbeid og økt bevisstgjøring rundt sikkerhet
ved befaringer. 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.
Skader og sykefravær konsern
I Norconsult AS sitt 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. Norconsult AB tok i bruk det
samme systemet i januar 2022. Systemet
er et viktig element i konsernets arbeid
med kontinuerlig forbedring, læring,
erfaringsoverføring og forebygging av risiko.
For hele konsernet ble det i 2021 registrert
112 HMS-relaterte hendelser. Herav
fem skader med fravær, 41 skader
uten fravær, to skader med medisinsk
behandling og 64 tilløp til skader.

Sykefraværet i Norconsult AS har hatt en
positiv utvikling de siste årene. I 2021
har imidlertid koronasituasjonen ført til
en oppgang i samlet sykefravær fra 2,7
prosent i 2020 til 3,4 prosent i 2021, der
korttidsfraværet har hatt størst økning.
I Norconsult Sverige var sykefraværet
2,9 prosent i 2021, en liten nedgang på
0,1 prosentpoeng fra 2020. I Norconsult
Danmark var sykefraværet 3,3 prosent i
2021, en oppgang på 1,4 prosentpoeng
fra 2020.
Norconsult har gode resultater på
medarbeiderundersøkelsen LiVEing
og et lavt sykefravær, men har en
økning i turnover sammenlignet med
fjoråret. Fratredelsesprosenten (inkludert
pensjonering) var totalt 11 prosent, en
økning på 0,6 prosentpoeng fra året før.
Ytre miljø
Bærekraft var et av de strategiske temaene
i selskapets strategi for 2019-2021. Dette er
videreført i strategien for 2022-2024 under
ambisjonen om «bærekraftig utvikling i alt
vi gjør». Bærekraft er en av bærebjelkene
i selskapets rådgivning og det er viktig å
ivareta helheten i begrepet, både miljø

og klima og sosiale forhold. Selskapet har
identifisert hvordan konsernets produkter
og tjenester fra ulike fag i størst mulig grad
bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. I
det etterfølgende beskrives selskapets arbeid
med påvirkning på miljø, natur og klima.
Norconsult er bevisst at virksomheten
påvirker det ytre miljøet. Prinsippet om
at miljøpåvirkning knyttet til oppdragene
skal vurderes, og bærekraftige løsninger
anbefales er forankret i konsernets
etiske retningslinjer. Norconsult arbeider
systematisk 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.
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 håndtering av
masser, samt utslipp til jord, luft og vann.
Norconsult AB har definert grunnleggende
spørsmål («basfrågor» i Hållbarhetskollen)
om bærekraft, spesielt miljø og klima, som
skal vurderes i alle oppdrag.

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 Norconsult AB har derfor sertifisert
sine styringssystemer i henhold til ISO
14001:2015 Miljøstyringssystemer og ISO
9001:2015 Ledelsessystemer kvalitet.
Norconsult AS er også sertifisert etter ISO
45001:2018 Ledelsessystemer arbeidsmiljø
og gjennom Miljøfyrtårnordningens
hovedkontormodell. Totalt er 46
kontorsteder i Norge Miljøfyrtårn-sertifisert.

og koordinering av bærekraftsmål og
-initiativer på tvers i konsernet.
I Norconsult AS og Norconsult AB er
det etablert sentrale kjernegrupper
for å sikre bærekraft i marked, fag og
oppdrag. Hensikten er å styre, prioritere
og koordinere bærekraftarbeidet slik at
selskapet når de strategiske mål innen
bærekraft.

Konsernet vedtok som del av strategien
for 2022-2024 et mål om klimanøytralitet
i egen drift innen 2030. Tiltak for
å nå dette må etableres i hvert av
forretningsområdene. Det arbeides for
å redusere konsernets eget fotavtrykk
gjennom ulike forbedringsprosjekter.

Norconsult AS og Norconsult AB har
etablert klimagassregnskap for egen drift, i
henhold til GHG-protokollen (Greenhouse
Gas Protocol). I 2021 var det fokus på
identifikasjon av vesentlige indirekte utslipp
(scope 3) i tillegg til det som tidligere er
rapportert med hensyn til 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.

I 2021 etablerte Norconsult et strategisk
råd for bærekraft med representanter fra
alle forretningsområdene, i tråd med den
nye konsernstrukturen. Rådets mandat er å
bidra til utvikling, læring, erfaringsutveksling

Det er videre igangsatt et arbeid
for å koordinere beregningene for
klimaregnskap mellom selskapene i
konsernet, med utgangspunkt i Norconsult
i Norge og Sverige.

Fra 2019 har Norconsult AS satt et mål
om at det skal være en årlig 5 prosent
effektivitetsforbedring for CO2-utslipp fra
egen drift med 2019 som basisår. For 2021
ble dette målet nådd. Fra 2021 er dette
målet økt til minst 8 prosent forbedring per
år for å være i tråd med 1,5-gradersmålet
i Parisavtalen. 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.
Det interne forbedringsarbeidet i Norconsult
AS er primært organisert gjennom
selskapets engasjement og sertifisering
som Miljøfyrtårnbedrift. Ordningen er
implementert ved kontorstedene i Norge
og nye kommer til etter hvert som selskapet
vokser. I 2021 ble 31 av 44 kontorer
resertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter
og 2 nye kontorer sertifisert. Gjennom
Miljøfyrtårnordningen rapporterer
kontorstedene årlig på arbeidsmiljø, avfall,
energibruk, innkjøp og transport.
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Varbergs nye vanntårn VÅGA skal sikre tilgangen på drikkevann når Varberg vokser, samtidig blir det byens nye
landemerke. Norconsult har designet VA-teknologien i det bemerkede prosjektet. Ill: White Arkitekter

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 i form av vannbåren fjernvarme/
fjernkjøling.
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 dokumentasjon
av foredrag og lignende. Gjennomføring
av digitale møter, kurs og fagsamlinger
har økt betydelig som følge av pandemien
og nedstengning av samfunnet i 2020
og 2021. Dette har samtidig medført
store reduksjoner i tjenestereiser, spesielt
flyreiser. Nye kontorer søkes etablert i
nærheten av kollektivknutepunkter.
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Det rapporteres om bærekraftstemaer i
flere sammenhenger, i tillegg til konsernets
årsrapport med årsberetning fra styret.
Norconsult AB utarbeider årlig en egen
bærekraftsrapport i henhold til GRIstandarden (Global Reporting Initiative)
for sin del av virksomheten. Norconsult
AS og Nordic – Office of Architecture
AS utarbeider årlig rapport til UN Global
Compact. Kontorsteder i Norge utarbeider
årlig klima- og miljørapport gjennom
Miljøfyrtårnordningen, og Norconsult AS
rapporterer klimastrategi og klimaregnskap
som del av medlemskapet i Skift –
næringslivets klimaledere.
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Styrets arbeid, styringssystem
og risikostyring

Styrets arbeid
Konsernets styre skal følge aksjelovens
krav om å forvalte verdiene 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.
Norconsults styre består av ni
styremedlemmer; tre ansattvalgte og seks
aksjonærvalgte, hvorav tre er eksterne og
tre er interne. Ingen av styremedlemmene
inngår i Norconsults konsernledergruppe.
I 2021 ble Roar Engeland gjenvalgt som
styreleder og Nils Morten Huseby gjenvalgt
som styrets nestleder. Begge er eksterne,
aksjonærvalgte styremedlemmer.
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
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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. Verdsettelsen 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.
Styret kan nedsette de utvalg og komitéer
som det etter styrets vurdering er
behov for. Styret har i perioden hatt et
kompensasjonsutvalg og et revisjonsutvalg.
Revisjonsutvalget skal føre kontroll med

konsernets finansielle rapportering og
kontrollsystemer og holder 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.

Styreforsikring
Norconsult Holding AS har tegnet en
styreansvarsforsikring som dekker mulig
ansvar overfor selskapet eller tredjeperson.
Forsikringen dekker daglig leder, ledelsen
og styrets medlemmer og omfatter alle
selskap som inngår i Norconsult-konsernet.

Kompensasjonsutvalget vurderer
godtgjørelse for ledende medarbeidere 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.

Styringssystem
Styret har det overordnede ansvaret for
å påse at styringssystemet er effektivt
og velfungerende. 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, beredskap, IT, HR og
risikostyring.

Styret har i 2021 avholdt 10 styremøter.
I tillegg er det avholdt utvalgsmøter.
Ved behov er det kontakt mellom
administrasjon og styret også mellom
styremøtene.

Konsernets styringssystem NORMS
(Norconsult Management System)
skal overordnet sikre at virksomheten
forebygger mot, dersom relevant,
oppdager og hindrer korrupsjon og andre
økonomiske misligheter, ivaretakelse
av eksterne krav og forventninger som
uttrykt i sentrale eksterne regelverk
samt tilstrekkelig ivaretakelse av risiko.
Dokumentasjonen er tilgjengelig på
konsernets intranett.
Norconsult AS og NoIS sine styringssystem
er dokumentert på samme IT-plattform.
NORMS for disse to selskapene 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. Norconsult ABs
styringssystem ‘QM-systemet’ inneholder
tilsvarende prosesser og verktøy for sine
oppdrag.
Hvert datterselskap er ansvarlig for å
utarbeide relevante, effektive og gode
rutiner, basert på konsernets føringer.
Dette inkluderer blant annet etterlevelse av
selskapets etiske retningslinjer og krav til
korrekt finansiell rapportering.
Styringssystemet til henholdsvis
Norconsult AS, Norconsult AB, Norconsult
ehf, Norconsult Polen sp. z. o. o. og
Norconsult Management Service Phil. Inc
er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015
Ledelsessystemer for kvalitet. Systemene
for Norconsult AS og Norconsult AB
er også sertifisert etter ISO 14001:2015
Ledelsessystemer for miljø. Norconsult AS

er i tillegg sertifisert etter ISO 45001:2018
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og
Miljøfyrtårnordningen. Systemet er også
utformet for å møte krav til styringssystem 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 Elvirksomhetsregisteret 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 risikoarbeidet i Norconsult
er å styre risiko og 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.
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.
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Forskning, utvikling og innovasjon
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 strategiske målene.
Strategisk risikostyring spenner over hele
Norconsult sin virksomhet og skal sørge
for at konsernet iverksetter forbedringer
og utvikling innen de prioriterte områdene
som fremkommer gjennom strategisk
risikostyring. Gjennom 2021 har det vært
et viktig fokus for selskapet å utvikle seg
innen bærekraft, beredskap, tilpasse
seg endringer i våre markeder og
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levere oppdrag av høy kvalitet til våre
oppdragsgivere, gjerne støttet av ny
teknologi.
Risikostyring er en integrert del av
oppdragsprosessen 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) samt møter krav og
forventninger til kvalitet, tid og kost.
Det har vært et viktig fokus i 2021 å lykkes
med å rekruttere nye og beholde våre
dyktige medarbeidere. Norconsult har som
mange andre virksomheter opplevd at det
innen flere områder som eksempelvis ITkompetanse, er høyere turnover enn hva
man opplevde før korona-pandemien.
Håndtering av risiko innen
informasjonsteknologi knytter seg både til
Norconsults leveranser og drift av interne
systemer. Det ble i løpet av året 2021
igangsatt flere tiltak for å forbedre og styrke
informasjonssikkerheten i konsernet.

Norconsult skal ivareta sikkerhet og
helse for alle sine medarbeidere, og ha
et arbeidsmiljø der alle medarbeidere er
bevisst risiko. Dette er forankret i etiske
retningslinjer og det rapporteres kvartalsvis
til konsernledelsen om statistikk for
personskader og tilløp til skader.
Norconsult leverer tjenester og planlegger
og prosjekterer løsninger som påvirker
sannsynlighet for og konsekvenser
av uønskede hendelser. Det gjøres
løpende vurdering av risiko og selskapets
beredskapsevne for å møte krav og
forventninger fra myndigheter, kunder
og medarbeidere. Konsernets policy
for beredskap ble oppdatert i 2021, og
et overordnet risikobilde utarbeides for
konsernledelsen og styret hvert kvartal.
Selskapets beredskapsorganisasjon har i
løpet av året løpende gjort vurderinger og
iverksatt tiltak.
Konsernet har en varslingskanal som
håndterer varslinger fra medarbeidere,
innleide og allmennheten. Det er viktig for
Norconsult å raskt avdekke og iverksette
tiltak knyttet til kritikkverdige forhold.

Innovasjon er viktig i alle deler av Norconsult, og innebefatter mange ulike typer innovasjonsarbeid, både for våre kunder
i oppdrag, og for Norconsult som selskap.

Norconsult jobber aktivt med å til enhver
tid ha arbeidsprosesser tilpasset dagens
og fremtidens krav og muligheter. Dette
benytter vi til å sikre gode løsninger for
samarbeid, teknologi og bærekraft i våre
oppdrag. Våre systematiske prosesser
og metoder for innovasjon bidrar aktivt
til utvikling av effektive og nyskapende
løsninger for selskapets kunder. Vi bidrar
innovativt i hele prosjektforløpet, fra
innsikt, behovsavdekking og idégenerering
til idéutvikling, testing, siling og
beslutningsstøtte.
I en verden i rask endring er
tjenesteinnovasjon også en prioritet, og
Norconsult søker kontinuerlig fornying
av våre tjenester for å møte fremtidige
kundebehov, og sikre at vi leverer fremtids
rettede og attraktive tjenester i markedet.
Norconsult har i det siste tiåret
hatt en egen avdeling for ledelse
av innovasjonsarbeid i konsernet.

Avdelingen har overordnet ansvar
for innovasjon, gjennom å bidra til
strategisk og målrettet investering
i innovasjon, kompetanseutvikling,
nettverk og systematikk/struktur knyttet til
innovasjonsarbeid i Norconsult. Fra 2021
blir denne avdelingen forsterket gjennom
to nye satsinger. Den ene er å tillegge
avdelingen ansvar for metoder og struktur
for ny vekst i konsernet. Det andre er å øke
fokus på avdelingens arbeid med digital
innovasjon gjennom etablering av et eget
team som har ansvar for digitalisering i
oppdrag.
Kompetanseutvikling på innovasjon er
viktig, og også i 2021 har Norconsult
utdannet utvalgte fagspesialister innen
innovasjon gjennom et skreddersydd
innovasjonslederprogram. Siden 2011 er
det utdannet over 50 innovasjonsledere
gjennom dette programmet. Programmet
er høyt verdsatt av deltakerne, og et
attraktivt tilbud til våre medarbeidere.

Programmet gjør at Norconsult kan møte
kundenes forventninger om innovasjon
og tverrfaglig samarbeid med stadig større
styrke og tyngde. I tillegg har Norconsult
etablert et fagnettverk for innovasjon, som
opererer på tvers av forretningsområder og
geografi og som ytterligere mobiliserer for
innovasjon i Norconsult.
I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å sikre
nye FoU-prosjekter med et særlig fokus på
to viktige strategiske områder, bærekraft
og digitalisering. Doktorgradsarbeidene i
Norconsult, som utgjør en viktig del av vårt
FoU-arbeid, representerer et bredt utvalg av
våre fagmiljøer. De har alle klare koblinger
til linjeorganisasjonens ambisjoner for
kunnskap- og kompetanseutvikling.
De fleste PhD-ene er Nærings-PhDprosjekter og er delfinansiert av Norges
Forskningsråd, men vi har også rene
PhD-prosjekter og doktorgrader finansiert i
samarbeid med kunder.

Den viktigste verdiskapingen skjer i
oppdragene sammen med våre kunder.
Vi har derfor etablert tydelige koblinger
mellom forsknings- og utviklingsaktiviteter,
og arbeidet som skjer i kundeprosjektene
våre. For å sikre at ny kunnskap omsettes
i ny utvikling har vi etablert kanaler som
fagnettverk, faglunsjer, kursprogrammer og
webinarer, i tillegg til at vi samarbeider tett
med universiteter og høyskoler som NTNU
og BI. Vi har også tatt nye grep for å sikre
enda bedre utnyttelse av resultatene fra
våre FoU-prosjekter, blant annet gjennom å
koble forskningsarbeidet til avdelingen for
innovasjon og ny vekst. FoU-prosjektene
understøtter våre strategiske ambisjoner,
og porteføljen av prosjekter vil i den
nærmeste tiden rettes tydeligere inn mot
selskapets strategiske mål. Våre FoUprosjekter er gjort mulige takket være
utmerkede samarbeid med ledende
fagmiljøer hos norske og utenlandske
universiteter som NTNU, NMBU, UiO,
OsloMet, UiS, BI, KTH, og flere andre.
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Årsregnskap

Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS konsern
Konsernet oppnådde i 2021 brutto
driftsinntekter på 7 426,8 millioner
kroner (2020; 6 932,3 millioner kroner)
og et driftsresultat på 509,3 millioner
kroner (2020; 438,2 millioner kroner).
Driftsmarginen for 2021 endte på
6,9 prosent mot 6,3 prosent i 2020.
Det er viktig å minne om at kostnadsnivået
i 2020 var lavere enn i 2021 som følge av
flere restriksjoner knyttet til utbruddet av
korona. Underliggende resultatutvikling
fra 2020 til 2021 anses derfor for å være
tilfredsstillende.
Konsernet hadde ved utgangen av 2021
totale likvide midler inkludert plasseringer i
kortsiktige pengemarkedsfond på
1 340,2 millioner kroner, en økning på
81,1 millioner kroner. Kontantbeholdningen
ved årsslutt var på 972,3 millioner kroner
(2020; 895,5 millioner kroner). Videre er
deler av overskuddslikviditeten plassert i
Norconsult har ledet arbeidet med å utforme Mjøsparken, et stort offentlig friområde i Ringsaker kommune. Mjøsparken har vært
70
komplekst
og stort tverrfaglig oppdrag. Fra å være et totalt utilgjengelig område, er Mjøsa og strandsonen nå gjort tilgjengelig for
publikum. Blandingen av parkelementer, aktivitetssoner og attraksjoner gjør Mjøsparken variert, og til et spennende sted å besøke.

markedsbaserte finansielle instrumenter
som på kort varsel kan realiseres til likvide
midler (2021: 367,9 millioner kroner, 2020:
363,5 millioner kroner). Kontantstrømmen
fra operasjonelle aktiviteter vurderes som
tilfredsstillende. Avvik mellom kontantstrøm
fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultat
skyldes primært tidsavgrensningsposter,
samt av- og nedskrivninger av
konserngoodwill.
Konsernets egenkapital var 1 729,6 millioner
kroner ved utgangen av 2021 (2020;
1 688,7 millioner kroner), noe som gir
en egenkapitalandel på 41,1 prosent ved
utgangen av 2021 (2020: 42,6 prosent).
Styret vurderer egenkapitalandelen som god.
Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS er
det ingen operativ drift. Driftsresultatet var
på -1,4 millioner kroner (2020:
-1,1 millioner kroner). Resultat før

skattekostnad var 264,6 millioner kroner.
(2020: 147,6 millioner kroner).

Kontantstrøm fra drift
700 MNOK

Kontantbeholdningen ved årets utgang var
på 786,0 millioner kroner (2020;
609,6 millioner kroner). Norconsult
Holding AS hadde i 2021 en økning i netto
likvider på 176,6 millioner kroner (2020;
økning på 226,8 millioner kroner). I tillegg
er overskuddslikviditet på 367,9 millioner
kroner (2020: 363,5 millioner kroner)
plassert i markedsbaserte, finansielle
instrumenter som på kort varsel kan
realiseres til likvide midler. Selskapets
egenkapital var 374,9 millioner kroner ved
utgangen av 2021 (2020; 412,8 millioner
kroner), noe som gir en egenkapitalandel i
2021 på 22,3 prosent (2020: 29,4 prosent).
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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 utestående
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snarest mulig og har en tett oppfølging av
kundefordringer.
Likviditeten i Norconsult vurderes som
tilfredsstillende, og driften i 2021 var
selvfinansierende i alle enheter med få
unntak. Overskuddslikviditet benyttes til
utbytteutbetaling, investeringer i drift eller
oppkjøp, samt midlertidig konservativ
plassering i finansielle instrumenter.
Konsernet har handlingsrom til å
redusere alle disse elementene dersom
likviditeten skulle tilsi dette. Alle oppkjøp
er gjenstand for en due diligence-prosess
og konsernet fokuserer på objekter med
god lønnsomhet, gode framtidsutsikter og
egenskaper som utfyller øvrig virksomhet.
Norconsult er i begrenset omfang
eksponert for valutasvingninger i
forbindelse med selskapets aktiviteter på
tvers av landegrenser. Konsernets største
enheter utenfor Norge rapporterer i SEK
og DKK. Operativt er valutaeksponeringen
likevel liten da de danske og svenske
enhetene er valutanøytrale i sine lokale
markeder. Foreliggende valutastrategi tilsier
at selskapet skal foreta en valutasikring der
dette er hensiktsmessig, eventuelt tilstrebe
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kontraktsbetingelser som begrenser
valutaeksponeringen. I tillegg påvirker
endringer i valutakurser regnskapsført netto
verdi av konsernets investeringer.
Norconsults virksomhet vokser både
gjennom organisk vekst og ved strategiske
oppkjøp av andre 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
balanseføres 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.
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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 grunnlaget
for forslag til utbytte basert på årsresultatet
for 2021.
Årets overskudd for Norconsult Holding AS
utgjør 263,7 millioner kroner. Styret foreslår
at overskuddet disponeres som følger:

Avsatt til utbytte:

MNOK

260,5

Overført til
annen egenkapital:

MNOK

3,2

SUM

MNOK

263,7

|
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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 verdiskapning og 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. Hovedbudskapet
for strategiperioden 2022 – 2024 reflekterer
vårt nye formål: «Hver dag forbedrer vi
hverdagen». Norconsult hevder seg meget
godt i undersøkelser foretatt i Norge
blant ingeniører og teknologistudenter,
og rangeres som en av de mest attraktive
arbeidsplassene.
To år med pandemi er tilbakelagt, hvor
virksomheten til tross for tidvis økt
sykefravær på grunn av sykdom og
smittevernstiltak har levert solid vekst
og gode resultater. De overordnede
markedsutsiktene forventes å være
gode fremover. Det er forventet høy

The Edge

|
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aktivitet både på offentlig og privat sektor,
hvor investering i infrastruktur fortsatt
forventes å være sterk fremover. Man
ser videre en vekst i investeringer som
bidrar 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

|
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med dette. I Norge har det på generell
basis vært enkelte utfordringer knyttet til
kostnadsoverskridelser på store offentlige
byggeprosjekter. Dersom dette mot
formoidning skulle føre til vesentlige
kanselleringer av prosjekter, vil det kunne få
betydelige konsekvenser for selskapet og
våre ansatte.
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Invasjonen av Ukraina, og de pågående
sanksjonene mot Russland og
Hviterussland, gir en økt usikkerhet
som vil kunne påvirke råvaremarkeder,
forsyningskjeder og norsk og nordisk
økonomi i tiden fremover.
Gjennom flere år har Norconsult arbeidet
systematisk for å rekruttere de beste
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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.

Sandvika 20. april 2022

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

Lars-Petter Nesvåg
Styremedlem

Isaak Elias Skjeseth Bashevkin
Styremedlem

Egil Hogna
Konsernsjef
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Resultatregnskap
Alle tall i 1 000 kroner

Årsregnskap
2021

MORSELSKAP
2020

2021

0

0

Alle tall i 1.000 kroner
Driftsinntekter

KONSERN
Noter

2021

2020

2

7 426 822

6 932 264

0
0
Sum driftsinntekter		
7 426 822
6 932 264
								
0
0
Prosjektkostnader		
833 909
786 141
0
0
Lønnskostnader
3, 4
5 006 211
4 639 219
0
0
Avskrivning på var. driftsm. / imm. eiend.
5, 6
174 294
188 211
0
0
Nedskrivning på var. driftsm. / imm. eiend.
5, 6
0
47 053
1 145
1 412
Annen driftskostnad
3
903 073
833 422

Norconsult består av morselskapet Norconsult
Holding AS, som eier samtlige aksjer i Norconsult
AS. Hoveddelen av konsernets tverrfaglige råd
givningsvirksomhet ligger i selskapet NorconsultAS
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 Informa
sjonssystemer AS (NoIS), mens selskapet Technogarden
er spesialister innen rekruttering og utleie av ingeniør-,
prosjektledelse- og IT-kompetanse i Norge og Sverige.

1 145

1 412

Sum driftskostnader		

6 917 487

6 494 046

(1 145)
(1 412)
DRIFTSRESULTAT		
509 335
438 219
								
			
Finansinntekter og -kostnader			
145 000
260 500
Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap
7, 8
(578)
627
3 071
1 071
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
8
0
0
3 366
1 640
Annen renteinntekt		
2 950
4 858
3 358
5 123
Annen finansinntekt
9
16 159
24 809
0
0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		
(1 858)
(1 335)
(2 970)
(1 908)
Rentekostnader til foretak i samme konsern
8
0
0
(2 235)
(116)
Annen rentekostnad		
(1 764)
(3 890)
(796)
(314)
Annen finanskostnad
9
(12 888)
(33 472)

Konsernregnskapet viser resultatregnskap for 2021 med
tilhørende balanseoppstilling per 31. desember 2021
for Norconsult Holding konsern.
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DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

Norconsult har i de senere årene fokusert på å styrke satsningen
innen akvakultur, både land- og sjøbasert. Lingalaks i Hardanger er
en av bedriftene som har inngått avtale om å benytte Norconsult
sin kompetanse for å maksimere fiskevelferden på eksisterende,
samt nye anlegg i tiden som kommer - Foto: Hugo Lütcherath

148 793

265 996

Netto finansresultat		

2 020

(8 403)

147 649

264 585

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		

511 355

429 816

583

899

Skattekostnad

10

141 331

131 117

147 066

263 686

ÅRSRESULTAT		

370 024

298 699

			
			

Minoritetenes andel av årsresultatet		
Majoritetens andel av årsresultatet		

728
369 297

841
297 858
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Per 31. desember
Alle tall i 1 000 kroner
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ANLEGGSMIDLER
2021

		
0
0
0
0

Bærekraft

0
0
0
0

Alle tall i 1.000 kroner

|
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160 504

160 504

Noter

2021

2020

Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i datterselskap
11
0
0
Investeringer i aksjer og andeler
7
4 257
4 322
Andre langsiktige fordringer		
40 308
42 733
Pensjonsmidler
4
12 635
12 701
Sum finansielle anleggsmidler		
57 199
59 756
SUM ANLEGGSMIDLER		

873 622

|
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2020

Immaterielle eiendeler				
Utsatt skattefordel
10
1 242
5 547
Lisenser og programvare
5
28 370
18 363
Goodwill
5
668 652
630 736
Sum immaterielle eiendeler		
698 264
654 646

838 066

			
Fordringer				
0
0
Opptjent, ikke fakturert inntekt
1
440 359
343 619
0
0
Kundefordringer
12, 17
1 280 359
1 272 863
246 532
299 597
Kortsiktige fordringer mot konsernselskap
8
0
0
25 006
65 021
Andre fordringer		
275 602
254 141
271 538
364 618
Sum fordringer		
1 996 320
1 870 622
Investeringer					
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 20
367 901
363 514
Sum markedsbasert finansielle instrumenter		
367 901
363 514

			
Bankinnskudd og kontanter				
609 604
785 976
Bankinnskudd og kontanter
13
972 265
895 512
609 604
785 976
Sum bankinnskudd og kontanter		
972 265
895 512
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OMLØPSMIDLER				

			
363 514
367 901
363 514
367 901

|
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Varige driftsmidler				
0
0
Tomter, bygg og annen fast eiendom
6
6 073
8 273
0
0
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner
6
112 086
115 390
0
0
Sum varige driftsmidler		
118 159
123 664
			
160 504
160 504
0
0
0
0
0
0
160 504
160 504

The Edge

1 244 656

1 518 496

SUM OMLØPSMIDLER		

3 336 486

3 129 648

1 405 160

1 679 000

SUM EIENDELER		

4 210 108

3 967 714

Balanse
Egenkapital og gjeld
Per 31. desember

|

Årsregnskap

EGENKAPITAL
2021

		
6 167
6 210
(86)
(282)
210 715
221 415
216 796

Årsberetning 2021

227 343

Alle tall i 1.000 kroner

|

Noter

KONSERN
Noter

2021

2020

Innskutt egenkapital				
Aksjekapital
14, 15
6 210
6 167
Egne Aksjer
15
(282)
(86)
Overkurs
15
221 415
210 715
Sum innskutt egenkapital		

227 343

216 797

			
Opptjent egenkapital				
196 018
147 568
Annen egenkapital
15
1 496 841
1 463 653
196 018

147 568

Sum opptjent egenkapital		

0

0

Minoritetsinteresser

412 814

374 911

SUM EGENKAPITAL

1 496 841

1 463 653

15

5 457

8 257

15

1 729 641

1 688 706

			
GJELD				
Alle tall i 1 000 kroner

			
Avsetning for forpliktelser				
0
0
Pensjonsforpliktelser
4
52 491
38 968
905
905
Utsatt skatt
10
11 443
0
0
0
Andre avsetninger		
535
1 103

728
905
Sum avsetninger for forpliktelser		
64 468
40 071
							
			
Annen langsiktig gjeld				
0
0
Annen langsiktig gjeld
16
83 765
53 194

905
905
Sum annen langsiktig gjeld		
83 765
53 194
			
			
Kortsiktig gjeld				
500
509
Leverandørgjeld		
208 131
181 343
0
0
Forskudd fra kunder		
174 687
112 347
735 908
1 033 552
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
8
0
0
406
899
Betalbar skatt
10
137 963
189 355
0
0
Skyldig offentlige avgifter		
687 828
664 470
245 500
260 500
Avsatt utbytte
15
261 776
245 500
9 126
7 723
Annen kortsiktig gjeld
17
861 849
792 727
991 440

1 303 183

Sum kortsiktig gjeld		

2 332 233

2 185 741

992 345

1 304 087

SUM GJELD		

2 480 466

2 279 006

1 405 160

1 679 000

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

4 210 108

3 967 714
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2020

Kontantstrømoppstilling
Alle tall i 1 000 kroner

Valutaomregningseffekter er inkludert i
endringer i opptjent, ikke fakturert inntekt,
endring i kundefordringer og andre for
dringer og endring kortsiktig gjeld og under
operasjonelle aktiviteter, samt opptak av ny
gjeld under finansieringsaktiviteter

2021

		
147 649
264 585
(516)
(406)
(145 000)
(260 500)
0
0
0
0
(2 494)
(4 387)
0
0
0
206
489
(1 394)
0
0
128
(1 896)

Alle tall i 1.000 kroner
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KONSERN
Noter

2021

2020

Operasjonelle aktiviteter				
Resultat før skattekostnad		
511 355
429 816
Periodens betalte skatt
10
(152 025)
(125 526)
Inntekt på investering i datterselskap		
0
0
Gevinst / tap ved salg av varige driftsmidler		
(4 343)
102
Av- og nedskrivninger
5, 6
174 294
235 263
Andre resultatføringer uten kontanteffekt		
(9 666)
(7 990)
Endring i opptjent, ikke fakturert inntekt		
(74 154)
36 316
Endring i kundefordringer og andre fordringer		
7 238
14 030
Endring i kortsiktig gjeld		
148 607
129 110
Endring i netto pensjonsforpliktelse
4
13 588
5 783
Netto kontantstrøm, operasjonelle akt.		
614 895
716 905

			
Investeringsaktiviteter					
0
0
Investeringer i immaterielle eiendeler
5
(29 104)
(9 235)
0
0
Investeringer i varige driftsmidler
6
(41 396)
(53 094)
0
0
Vederlag ved salg av varige driftsmidler		
8 541
919
0
0
Kjøp av datterselskap
19
(151 091)
(6 964)
(250 000)
0
Kjøp av andre markedsbaserte fin.instrumenter 20
0
(250 000)
0
0
Investeringer i finansielle eiendeler		
(515)
0
0
0
Nedskrivninger av finansielle eiendeler		
1 858
1 335
0
0
Tilbakebetaling av utlån		
2 023
3 594
148 724
145 000
Mottatt utbytte		
0
1 053
(101 276)
145 000
Netto kontantstrøm, investeringsakt.		
(209 684)
(312 393)
			
Finansieringsaktiviteter				
492 295
360 080
Endring mellomværende konsernkonto		
0
0
0
0
Opptak av ny gjeld		
29 581
(1 519)
(25 010)
(40 247)
Kortsiktig fordring ved kjøp/salg av aksjer		
(40 247)
(25 010)
6 445
10 742
Innbetalt kapitalutvidelse		
10 742
6 445
54 117
(54 111)
Salg/(kjøp) av egne aksjer		
(56 317)
54 117
(199 878)
(243 197)
Utbetalt utbytte (inkl minoritetsinteresser)		
(261 743)
(199 878)
327 969
33 267
Netto kontantstrøm, finansieringsakt.		
(317 984)
(165 845)

78

0

0

Valutaomregning av bankinnskudd		

(10 474)

(0)

226 821
382 782
609 604

176 371
609 604
785 976

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

76 753
895 512
972 265

238 667
656 844
895 512

Hvordan vil Sandvika se ut om 30 år? Prosjektet Perler på en Fjord belyser mulighetene og utfordringene som ligger i utvikling av Sandvikas sjøfront. Plangrepet til Norconsult involverer hele Sandviks
bukta, som har en nøkkelrolle når Sandvika blir en attraktiv, mangfoldig og bærekraftig regionby.
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Fordringer og opptjent, ikke fakturert inntekt
Kundefordringer består av fordringer oppstått ved fakturering
fratrukket delkrederavsetning.

Noter til konsernregnskapet for 2021

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

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av
1998 og god regnskapsskikk i Norge.				
			
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.
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 for
bigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives planmessig.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til
pålydende beløp.
Markedsbaserte finansielle instrumenter er klassifisert som
omløpsmidler og vurderes til virkelig verdi. 			

Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder
utgifter til eget utviklingsarbeid, balanseføres når det er
sannsynlig at de eiendelens forventede fremtidige økonomiske
fordeler vil komme selskapet til gode, anskaffelseskost kan
måles pålitelig og forventet inntjening forventes mer enn å
motsvare utgiftene. Utgifter til forskning kostnadsføres normalt.
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.
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.
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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 vurdering
er 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.
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Pensjonsforpliktelser
Selskap i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjon
sordning oppfyller kravene etter denne loven. Selskapets
kollektive pensjonsordning er innskuddsbasert og innebærer
at selskapet betaler innskudd til et forsikringsselskap. På
denne ordningen har selskapet ingen ytterligere betalingsfor
pliktelse etter at innskuddene er betalt, og innskuddene
resultatføres som lønnskostnad etter hvert som de påløper.
Det er etablert en egen pensjonsordning for ledergruppen
som finansieres over driften og er sikret.

I tillegg har selskapet en ytelsesordning for en tidligere ansatt,
hvor forpliktelsen estimeres årlig og estimatavvik resultatføres.
						
Bruk av estimater
Tilsvarende vurdering av tapsrisiko blir gjort på opptjent, ikke
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever
fakturert inntekt.
bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets
				
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder
Konsernkontoordning
som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger,
Norconsult AS og flere av datterselskapene inngår i konsern
høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og
kontoordning, der Norconsult Holding AS er kontraktsmot
estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
part med banken. Juridisk er innskudd og trekk på konsern
			
kontoordningen derfor å anse som konsernmellomværende
Konsolideringsprinsipper
med Norconsult Holding AS og presentert som gjeld til
Konsernregnskapet omfatter Norconsult Holding AS med
selskap i samme konsernet.
datterselskaper hvor Norconsult Holding AS har bestem
mende innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll.
Alle selskaper som inngår i ordningen er solidarisk ansvarlig
Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier
overfor banken.						 mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand
					
til å utøve faktisk kontroll, Minoritetsinteresser inngår i
Garantiarbeider/reklamasjoner
konsernets egenkapital. Konsernregnskapet er utarbeidet
Estimert kostnad ved reklamasjoner for garantiarbeider/
etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner i
reklamasjoner knyttet til pågående og avsluttede prosjekter
alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. 		
vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes
med utgangspunkt i historiske tall for garantiarbeider korrigert
Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter
for forventet avvik på grunn av for eksempel endring i
oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte
kvalitetssikringsrutiner og endring i produktspekter. Avsetnin
selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på
gen føres opp under "annen kortsiktig gjeld". 			
kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette klassi
							 fiseres 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 egenkapital
metoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og
inntil slik innflytelse opphører.		

Valuta
Norske kroner (NOK) er morselskapets funksjonelle valuta og
presentasjonvaluta i konsernregnskapet.

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.

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell
valuta ved bruk av transaksjonskurs på transaksjonstidspunk
tet. Valutaomregningseffekter resultatføres og presenteres
netto i finansregnskapet.

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom
selskaper i konsernet er eliminert.

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.

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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I morselskapets selskapsregnskap er pengeposter i utenlandsk
valuta omregnet til norske kroner ved bruk av balansedagens
kurs.

Følgende kurser er benyttet i årsregnskapet:
Valutakode

The Edge

Gjennomsnittskurs

Balansekurs

0,7763
0,0113
1,3666
10,1633
11,8179
0,0677
2,0733
0,1313
6,0771
2,2209
0,1743
2,2273
1,0019
8,5904
0,5818
0,4373

0,7427
0,0104
1,3432
9,9888
11,8875
0,0677
2,1170
0,1366
6,0250
2,1997
0,1729
2,1729
0,9745
8,8194
0,5530
0,5286
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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.
avregnings metode. Følgelig blir inntekter og kostnader
		
fordelt på regnskapsperiodene kontrakten går over. Full
Netto skattefordeler balanseføres kun i den grad den
førelsesgraden 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
Prosjektkostnader 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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Konsernets virksomhet ble i 2021 omorganisert fra tre til syv forretningsområder. Sverige, Danmark og Technogarden var tidligere en del av forretningsområdet Norden og er nå skilt ut i
egne forretningsområder. Videre er Fornybar Energi og Digitalisering som tidligere var en del av Hovedkontor nå organisert som egne forretningsområder.
KONSERN
2021
Salgsinntekter fordelt
på markedsområde

KONSERN
2020
Norge Hovedkontor

Norge Regioner

Eliminering

Total

Fornybar energi
81 256
117 756
530 562
345
323 949	-	-	
339	-56 536
Bygg og eiendom
945 675
996 421
9 604
359
201 218
418 878	-	
4 032	-30 792
Samferdsel
741 178
469 890
32 005
2 520
400 613	-	-	
5 253	-26 070
Vann og avløp
192 962
201 732
21 266
116
198 786	-	-	
467	-6 086
Industri
125 085
218 513
15 769
154	-	
40 652	-	
661	-3 034
Olje og gass
41 941
42 334
3 083
2 145	-	-	-	
27	-1 380
Utleie av personell	-	-	-	-	-	-	
587 644	-	-43 616
IT
5	-	
547
361 710	-	-	-	
7 851	-28 715
Annet
84 087
123 875
29 278
484
76 587	-	
11 752
40 409	-88 726
Sum

Digitalisering

Sverige

Danmark

Technogarden

Annet

Total

997 671
2 545 394
1 625 391
609 243
397 799
88 151
544 028
341 398
277 746

Fornybar energi
91 705
119 257
515 104
355
228 853	-	-	
183	-52 994
Bygg og eiendom
985 301
913 632
9 284
449
198 086
286 903	-	
1 911	-34 927
Samferdsel
716 441
467 296
42 557
2 252
362 557	-	-	
3 687	-36 226
Vann og avløp
202 703
202 744
29 910
176
184 825	-	-	
2 105	-5 066
Industri
71 544
186 392
3 414
146	-	
28 865	-	
975	-722
Olje og gass
45 663
25 213
7 435
1 545	-	-	-	-	-209
Utleie av personell	-	-	-	-	-	-	
539 209	-	-32 163
IT
1	-	
925
382 100	-	-	-	-	-15 153
Annet
64 692
108 600
35 830
777
63 021	-	
15 413
22 240	-62 546

902 463
2 360 640
1 558 565
617 397
290 614
79 646
507 045
367 873
248 026

Sum

2 170 521

642 115

367 832

1 201 153

459 530

599 397

59 040

-284 956

7 426 822

Norge Hovedkontor

Norge Regioner

Fornybar energi

Digitalisering

Sverige

Danmark

Technogarden

Annet

Eliminering

Total

Norge
Sverige
Danmark
Island
Afrika
Asia
Øvrig utland

2 026 420
2 118 609
20 840
44 962
18 859
447
57 879	-	
1 818	-	
56 997
141
29 377
6 361

439 509
26 692
1 788
9 896
54 063
73 049
37 117

322 413
80 649
1 688
384 370
42 073
1 118 556
253
213 570
199
633
457 588	-	
254	-	-	-	
52	-	-	-	
586	-	-	-	
2 255
1 316	-	
1 456

24 205	-222 567
24 376	-46 577
6 390	-6 235
466	-1 045
62	-1 139
410	-3 666
3 132	-3 728

5 175 296
1 444 746
479 669
67 451
54 856
127 517
77 286

Sum

2 212 190

642 115

367 832

59 040

7 426 822

2 170 521

Salgsinntektene er fordelt geografisk etter hvor kunden er hjemmehørende.

1 201 154

459 530

599 397

-284 956

Salgsinntekter fordelt
på markedsområde

Eliminering

2 212 190

Salgsinntekter fordelt
på geografisk marked

84

Fornybar energi

Norge Hovedkontor

Norge Regioner

Sverige

Danmark

Technogarden

Annet

2 178 050

2 023 133

644 460

387 800

1 037 342

315 768

554 621

31 101

-240 005

6 932 264

Norge Hovedkontor

Norge Regioner

Fornybar energi

Digitalisering

Sverige

Danmark

Technogarden

Annet

Eliminering

Total

Norge
Sverige
Danmark
Island
Afrika
Asia
Øvrig utland

2 017 330
1 978 467
64 915
35 199
18 889
275
28 293	-	
425	-	
14 947	-	
33 251
9 193

418 611
25 131
4 736
10 849
72 476
73 606
39 051

334 260
56 286
1 040
375 284
47 395
978 848
120
178 567
241
189
314 607	-	
303	-	-	-	
604	-	-	-	
842	-1	-	-	
4 156
2 019	-	
770

16 787	-173 722
10 939	-41 239
2 453	-8 417
314	-2 469
46	-6 225
340	-5 130
222	-2 804

5 024 344
1 299 873
332 973
37 290
67 326
84 606
85 857

Sum

2 178 050

387 800

31 101

6 932 264

Salgsinntekter fordelt
på geografisk marked

2 023 133

644 460

1 037 342

315 768

554 621

-240 005

Salgsinntektene er fordelt geografisk etter hvor kunden er hjemmehørende.
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Note nr. 3 Lønnskostnader, antall
ansatte, godtgjørelser,
lån til ansatte m.m.

Bærekraft

|

Samfunnsansvar

Spesifikasjon av lønnskostnader

2020

2021

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

|

Heads for tomorrow

|

Norconsult Awards

KONSERN
2021

2020

Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader (se note 4)
Andre ytelser

3 976 398
621 421
306 080
102 311

3 704 193
563 283
290 136
81 606

0

Sum lønnskostnader

5 006 211

4 639 219

0
0

Gjennomsnittlig antall ansatte:
Antall årsverk sysselsatt pr 31.12.

4 885
4 975

4 231
4 513

Alle tall i 1.000 kroner

The Edge

Ytelser til styret og konsernsjef							

|

Markedsområder

|

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

MORSELSKAP

Spesifikasjon av honorar til revisor

5 807

150
0
23
0
0

1 720

133

173

Lønn/bonus og honorar
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

3 387
507
169

5 104
464
240

Sum ytelser til konsernsjef

4 062

Honorar til styret

1 745

|

Noter

Ansatte og aksjonærer har lån i selskapet på tilsammen kr 754 504 pr 31.12.2021 (kr 793 143 pr 31.12.2020).

133
0
0
0
0

2020

Årsregnskap

Utlån
Konsernsejefen har ikke lån i selskapet. Renten på lån til ansatte/aksjonærer varierer mellom normalrentesatsen fastsatt av
myndighetene og normalrentesats + 2%.

2021

2021

|

Styrehonorar omfatter styrearbeid både for Norconsult Holding AS og Norconsult AS, og er utbetalt fra Norconsult AS.
Styreformann har i 2021 totalt fått utbetalt 495 TNOK. Fast honorar til øvrige styremedlemmer er 165 TNOK til nestleder,
135 TNOK til eksterne styremedlemmer samt 53 TNOK til interne styremedlemmer. I tillegg kommer honorar til leder for
revisjonsutvalget på 30 TNOK. Styremedlemmer kompenseres videre for deltagelse per møte.

2020

Alle tall i 1.000 kroner

Årsberetning 2021

KONSERN
2021

2020

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

4 234
167
413
500
375

3 717
543
316
407
497

Sum honorar til revisor

5 689

5 479

Alle tall i 1.000 kroner

Konsernsjefen har oppsigelsestid på 6 måneder fra utløpet av kalendermåned. Dersom styret tar initiativ til at konsernsjefen
fratrer sin stilling før oppnådd pensjonsalder, men fortsetter i annen stilling i Norconsult konsernet, har konsernsjefen kav på
etterlønn tilsvarende seks måneders full grunnlønn etter utløpet av oppsigelsestiden. Dette tilsvarer pr nå 3,5 millioner kroner
inkludert ordinær lønn i oppsigelsestiden. Dersom styret tar initativ til at konsernsjefen fratrer sin stilling før oppnådd pensjon
salder og slutter i selskapet, har konsernsjefen krav på etterlønn tilsvarende full grunnlønn i 12 måneder. Dette tilsvarer 5,25
millioner kroner inkludert ordinær lønn i oppsigelsestiden. Etterlønn gir ikke grunnlag for feriepenger eller pensjonsopptjening.
Konsernsjefen har ervervet 60 000 aksjer i Norconsult Holding AS, 40 000 aksjer ved tiltredelse i desember 2020 og ytterligere
20 000 aksjer 12 måneder etter tiltredelse i henhold til sin ansettelseskontrakt. Videre kan konsernsjefen kjøpe aksjer i Norconsult
Holding AS for inntil 50% av bonus på ordinært tidspunkt for bonusutbetaling, første gang i 2022 basert på bonus for 2021, og inntil
eierskap av makismalt 80 000 aksjer.
Ytelser til konsernsjef for 2020 i tabellen over vedrører i hovedsak tidligere konsernsjef, som fratrådte 01.12.2020. Tidligere
konsernsjef stod til disposisjon for Norconsult AS frem til medio 2021, men var fritatt for generell arbeidsplikt. Det ble derfor
avsatt totalt 1,9 millioner kroner for lønnsytelser inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift pr 31.12.2020. I 2021 utgjør ytelser til
tidligere konsernsjef totalt 4,3 MNOK. Tidligere konsernsjef eide 60 000 A-aksjer i Norconsult Holding AS, som i henhold til
avtale ble solgt medio 2021.
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Note nr. 4 Pensjonskostnader

Morselskap har ingen ansatte og er derfor
ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Konsernet tilfredsstiller lokale regler
vedrørende pensjonsordninger for øvrige
selskap i konsernet.

Spesifikasjon av pensjonskostnader

2020

2021

0
0
0

0
0
0

0

0

MORSELSKAP

2020

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

303 100
2 775
205

288 690
1 077
369

Sum pensjonskostnader

306 080

290 136

Antall personer som omfattes av ordningene

2020

2021

0
0
0

0
0
0

		
MORSELSKAP

Alle tall i 1.000 kroner

2021

2020

Ansatte, innskuddsordninger
Ansatte, innskuddsordninger (sikret fra og med 2020)
Pensjonister, ytelsesordninger over driften

4 975
26
1

4 513
23
1

Spesifikasjon av pensjonsmidlerog pensjonsforpliktelser i balansen (sikret og usikret)

2020

2021

0
0

0
0

		
MORSELSKAP

Alle tall i 1.000 kroner
Pensjonsmidler
Beregnet pensjonsforpliktelser
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser
over driften (usikret ytelsesordning

2020

2021

0

0

88

2021

2020

12 635
52 279

12 701
38 753

KONSERN
2021

2020

Beregnet pensjonsforpliktelser

5 674

5 830

2021

2020

2,90 %
1,50 %
2,50 %
2,25 %
2,25 %

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

Avkastning på midler
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Pensjonsregulering

|

Årsberetning 2021

|

Årsregnskap

|

Noter

Lisenser og
programvare

Goodwill

Totalt

Anskaffelseskost per 01.01.2021
Årets tilganger
Andre endringer
Endret tilordning av anskaffelseskost som følge av
endret betinget vederlag
Årets avganger
Valutaomregningseffekter

72 709
18 854
0

1 396 559
163 152
1 126

1 469 268
182 007
1 126

0
0
(3 154)

0
0
(17 700)

0
0
(20 854)

Note nr. 5 Immaterielle
eiendeler

Anskaffelseskost per 31.12.2021

88 409

1 543 138

1 631 547

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2021
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp
Avgang akk. avskrivninger ved salg/fraregning
Valutaomregningseffekter

(54 346)
(8 046)
0
0
0
2 352

(765 824)
(118 432)
0
0
0
9 770

(820 169)
(126 478)
0
0
0
12 122

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2021

(60 039)

(874 486)

(934 525)

Balanseført verdi per 31.12.2021

28 370

668 652

697 022

Økonomisk levetid

5-10 år

1-10 år

KONSERN

Alle tall i 1.000 kroner

			
Underliggende forutsetninger for ytelsespensjonen
			
			
			
			
			

KONSERN

Markedsområder

Alle tall i 1.000 kroner

KONSERN
2021

Alle tall i 1.000 kroner

|

KONSERN			

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

MORSELSKAP

Norconsult Awards

Forsknings- og utviklingsutgifter som er kostnadsført i løpet av året utgjør 39 500 TNOK. Kostnadsført i 2020 utgjorde 35 000 TNOK.
								
Endringer i regnskapsført betinget vederlag ved kjøp av aksjer resultatføres med mindre dette skjer innen ett år fra kjøpstidspunktet og
det relaterer seg til forhold som eksisterte på oppkjøpstidspunktet. 								
									
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/regionsnivå, sistnevnte
dersom virksomheten i oppkjøpt selskap er overdratt. Nedskrivning foretas dersom verdifallet ikke anses å være forbigående. 		
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KONSERN			
Tomter, bygg og
Driftsløsøre, inventar, 		
annen fast eiendom
kontormaskiner
Totalt
			
Anskaffelseskost per 01.01.2021
11 093
454 750
465 842
Årets tilganger
0
41 396
41 396
Årets tilganger ved oppkjøp
0
17 369
17 369
Årets avganger
(2 162)
(1 819)
(3 982)
Valutaomregningseffekter
0
(8 791)
(8 791)

Norconsult Awards

|

Markedsområder

|

Årsberetning 2021

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost per 31.12.2021
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2021
Årets avskrivninger
Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp
Avgang akk. avskrivninger ved salg
Valutaomregningseffekter
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2021

8 931

502 904

511 834

(2 821)
(38)
0
0
0

(339 359)
(47 768)
(10 710)
107
6 912

(342 179)
(47 806)
(10 710)
107
6 912

(2 858)

(390 817)

(393 675)

Balanseført verdi per 31.12.2021
6 073
112 086
118 160
		
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Økonomisk levetid
Avskrives ikke/30 år
3-10 år
			
Årlig leie av ikke balanseførte eiendeler		
56 580 TNOK
Gjennomsnittlig gjenværende varighet (ant år)
2-5
			
*Leiebeløpet gjelder leasing av biler samt leie
av PC'er, multifunksjonsmaskiner m.v.			
Årlig husleie		
325 851 TNOK
Gjenværende varighet på ikke balanseførte
husleieavtaler (ant år)		
2 - 10
				
		
Konsernet har i tillegg 32 568 TNOK (2020: 33 406 TNOK) klassifisert som andre langsiktige fordringer som gjelder kostnader til
leide lokaler som kostnadsføres i takt med leiekontraktenes varighet.				
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Årsregnskap

|
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KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner

Alle tall i 1.000 kroner

Note nr. 6 -

|

ForretningsEierandel
Anskaff.
kontor		 kost

Note nr. 7 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 %
Team Major AS
Oslo
50,0 %
Andre mindre poster i datterselskaper			

510
309
365
306
225
515
2 094

767
707
267
496
1 350
515
155

767
707
267
496
1 350
515
155

Sum investeringer i aksjer og andeler			

4 324

4 257

4 257

Tilknyttet selskap, andel av resultat						
Alle tall i 1.000 kroner						
							
Andre
Sum
Team
Team NAA AS
NorCiv
Team Team
mindre tilknyttet
Major
T AS		 Eng. Co
T3 AS Urbis AS
poster
selskap
Opprinnelig anskaffelseskost
Merverdier på kjøpstidspunktet
Bokført verdi per 01.01.2021
Årets tilgang ved oppkjøp
Andel årets resultat over finans
Mottatt utbytte
Valutaomregningseffekter
Avskrivning merverdier
Nedskrivning bokført verdi
Avgang ved salg

515
0
0
515
0
0
0
0
0
0

510
0
781
0
(14)
0
0
0
0
0

309
0
1 619
0
(911)
0
0
0
0
0

365
0
267
0
0
0
0
0
0
0

306
0
516
0
(20)
0
0
0
0
0

225
0
983
0
367
0
0
0
0
0

2 094
0
155
0
0
0
0
0
0
0

3 809

Bokført verdi per 31.12.2021

515

767

707

267

496

1 350

155

4 257

4 321
515
(578)
0
0
0
0
00
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2021

0
0
0

0
0
0

406
0
177

899
0
0

Lån og mellomværender mellom selskaper i Norconsult konsern forrentes med markedsrente for tilsvarende lån med samme risiko.

583

899

145 000
3 071
(2 970)

260 500
1 071
(1 908)

MORSELSKAP

Alle tall i 1.000 kroner
Utbytte fra datterselskap
Renteinntekt fra datterselskap (konsernkontoordning)
Rentekostnader til datterselskap (konsernkontoordning)

Kortsiktige fordringer med selskap i samme konsern
2021

Alle tall i 1.000 kroner

2020

Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern
2021

Alle tall i 1.000 kroner

KONSERN
2021

2020

0
0

0		
0

0

0

KONSERN
2021

2020

0
0
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern
0
0
735 908
1 033 552
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern
0
0
			
(konsernkontoordning)			

Annen finansinntekt

2020

2021

Alle tall i 1.000 kroner

863
2 494

736
4 387

Agio
Annen finansinntekt

|

Note nr. 10 Skatt

MORSELSKAP
2021

406
0
0
0
0

899
0
0
0
0

|

Noter

KONSERN
2021

2020

Betalbar skatt på årets resultat
Skatt fra tidligere år
Endring i utsatt skatt

135 389
1 903
4 040

141 804
(964)
(9 725)

Skattekostnad i resultatregnskapet

141 332

131 117

Alle tall i 1.000 kroner

Spesifikasjon av betalbar skatt

2020

Årsregnskap

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

406
899
Betalbar skatt i balansen
			

KONSERN
2021

2020

135 389
(26 019)
(4 397)
733
(15)

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

105 691

118 940

Betalbar skatt i balansen inkulderer forskuddsbetalte skatter på 34 MNOK, som er inkludert i andre fordringer i balansen.
Konsernet har fått godkjent prosjekter av Norges Forskningsråd og har i 2021 mottatt støtte i form av redusert betalbar skatt på
2 231 TNOK (2020: 1 670 TNOK). 		

Transaksjoner og lån til ansatte og aksjonærer er omtalt i note 3.

MORSELSKAP

Årsberetning 2021

MORSELSKAP		

KONSERN

2020

MORSELSKAP

KONSERN
2021

2020

10 116
6 043

19 389
5 420

3 358
5 123
Sum
16 159
24 809
							
			
MORSELSKAP
Annen finanskostnad
KONSERN
2020

2021

Alle tall i 1.000 kroner

2021

2020

(796)
0

(314)
0

Disagio
Annen finanskostnad

(7 695)
( 5 194)

(31 439)
( 2 033)

(314)

Sum

(12 888)

(33 472)

(796)
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2020

2021

145 000
260 500
Fordring på utbytte
101 532
39 097
Andre fordringer på foretak i samme konsern
			(konsernkontoordning)
609 604
785 976
Innskudd på konsernkonto

Spesifikasjon av
annen finansinntekt
og -kostnad

|

2021

2020

2020

Note nr. 9 -

The Edge
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Note nr. 10 Skatt

Bærekraft

|

Samfunnsansvar

Oversikt, skatteeffekten av midlertidige forskjeller

2020

2021

Alle tall i 1.000 kroner

0
0
0
0
0
0
0
0
(905)
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

|

Heads for tomorrow

|

Norconsult Awards

KONSERN

|

Markedsområder

|

MORSELSKAP

Årsberetning 2021

2020

2020

2021

Alle tall i 1.000 kroner

103 584
(72 979)
(66 493)
6 594
104
1 524
3 354
31 760
(8 118)
(9 532)

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

(728)
(177)
0
0
0

(905)
0
0
0
0

(905)

(905)

(905)
(905)
Netto utsatt skattefordel (- skatt)
(10 201)
			
Utsatt skatt er presentert netto etter utligning i balansen for skatteposisjoner innenfor samme skatteregime.

|

Årsregnskap

Avstemming av endring i utsatt skatt

2021

(905)
(905)
Netto utsatt skattefordel (- skatt)
(10 202)
5 547		
							
(905)
(905)
Balanseført utsatt skattefordel
1 242
5 547
0
0
Balanseført utsatt skatteforpliktelse
(11 443)
( 0)

94

The Edge

|

Noter

KONSERN
2021

2020

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

5 547
(7 528)
3 544
(13 559)
1 794

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

Netto balanseført utsatt skatt per 31.12

(10 202)

5 547

Note nr. 10 Skatt
MORSELSKAP

Avstemming av nominell til effektiv skattesats

2020

2021

147 649

264 585

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

58 209
0
0
(57 310)
0
0
0
0

583

899

KONSERN
2021

2020

Ordinært resultat før skattekostnad

511 355

429 816

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

112 498
25 405
3 124
(761)
(2 013)
231
43
2 806

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

Skattekostnad i resultatregnskapet

141 332

131 117

Alle tall i 1.000 kroner

5 547
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Datterselskap i Norconsult Holding AS pr 31.12.2021				
Alle tall i 1.000 kroner

Norconsult AS

Note nr. 11 Datterselskaper

1)

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

Resultat
2021

Sandvika

100 %

100 %

322 549

|

Markedsområder

|

Årsberetning 2021

|

Årsregnskap

|

Noter

Datterselskap i Norconsult AB pr 31.12.2021				
Alle tall i 1.000 kroner
Egenkapital Balanseført
2021
verdi
1 191 004

160 504

1) Norconsult AS har gjennomført mor-datter fusjon med ECT AS og Kjeller Vindteknikk AS i 2021. Fusjonen er gjennomført til
regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.
					
Datterselskap i Norconsult AS pr 31.12.2021
Alle tall i 1.000 kroner						
Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

Resultat
2021

Egenkapital Balanseført
2021
verdi

Norconsult International AS
Sandvika
Norfin AS
1)
Sandvika
Technogarden AS
Sandvika
Norconsult Informasjonssystemer AS
Sandvika
Nordic – Office of
Archtiecture AS
2)
Oslo
Norconsult AB
Gøteborg
Norconsult Danmark A/S
København
Norconsult Engineering Polska z.o.o
Warzawa
Norconsult ehf
Reykjavik
Norconsult Africa (PtY) Ltd
Johannesburg
Norconsult Mozambique Ltd.
Maputo
Norconsult Botswana (Pty) Ltd
Gaborone
Norpower Sdn Bhd
Kuching
Norconsult Man. Serv. Phil Ltd.
Manila
Norconsult New Zealand Ltd.
Auckland
Kjeller Vindteknikk AB
3)
Stockholm
Kjeller Vindteknikk OY
3)
Espoo
Proptech City AS
Bergen

100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

52
( 314)
26 446
25 544

47 834
9 291
66 079
68 985

28 684
8 589
3 023
1 075

90,5 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
92 %

91,3 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
92 %

14 001
29 656
22 006
2 774
( 499)
( 9 247)
493
( 1 264)
420
( 256)
( 4 068)
639
354
0

78 768
146 654
130 444
11 814
10 013
5 377
1 287
( 270)
9 235
10 377
( 2 223)
2 361
2 565
100

234 157
73 851
106 539
3 500
19 000
0
0
0
3 900
127
0
1 299
711
92

Sum						
484 546
						
1) Norfin AS har gjennomført en mor-datter fusjon med Øvre Romerike Prosjektering AS, S.K. Langeland AS og Borealis Arkitekter AS		
2) Nordic – Office of Architecture AS har kjøpt egne aksjer i løpet av året, hvilket relativt sett øker Norconsult AS sin eierandel		
3 ) Norconsult AS har gjennomført mor-datter fusjon med ECT AS og Kjelller Vindteknikk AS.
Datterselskapene Kjeller Vindteknikk AB og Kjeller Vindteknikk OY har derfor blitt datterselskap av Norconsult AS.
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Basert på en konkret vurdering knyttet til at selskapene Norconsult Zambia Ltd og Norconsult Tanzania Ltd ikke har hatt virksomhet i
de senere år og at balansepostene ikke har vesentlig innvirkning på konsernet, er de ikke konsolidert inn i konsernet. Norconsult AS-
konsernet er et underkonsern av Norconsult Holding AS og utarbeider ikke et eget konsernregnskap iht. regnskapslovens unntaksregler
							
		

Note nr. 11 Datterselskaper

Norconsult Fältgeoteknik AB
Svenskt Klimaneutralt Boende AB
Arkitekthuset Monarken AB
KMV Forum AB
NOCA Teknik AB

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

Gøteborg
Gøteborg
Luleå
Nacka
Gøteborg

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2021
2021
verdi
4 486
(6)
11
131
20

23 533
167
3 911
3 784
1 725

195
188
5 059
3 772
2 028

Sum						

11 242

							
Datterselskap i Norconsult Fältgeoteknik AB pr 31.12.21
					
Alle tall i 1.000 kroner						
Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

Norconsult Boreteknikk AS		

100 %

100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2021
2021
verdi
2 476

17 826

14 527

Sum						

14 527

Datterselskap i Norconsult Danmark pr 31.12.2021 						
Alle tall i 1.000 kroner						

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

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

Aarhus
Aarhus og Aalborg
Kongens Lyngby
København og Aarhus

100 %
100 %
100 %
0%

100 %
100 %
100 %
100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2021
2021
verdi
36
208
51 372
(3 450)

16 962
43 478
66 831
22 928

16 927
38 956
71 151
85 176

Sum						

212 210

**Virksomheten i KHS Arkitekter A/S er overført til Norconsult Danmark A/S pr 01.01.2021
** Resultat for hele 2021. Resultat i Norconsults eierperiode (fra 01.05.2021) er 1 588 TNOK
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Datterselskap i Norconsult Informasjonssystemer AS pr 31.12.2021					
Alle tall i 1.000 kroner						

Norconsult Astando AB
Pure Logic AS

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

Stockholm
Oslo

100 %
0%

100 %
100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2021
2021
verdi
1 421
1 063

9 613
614

Sum						

Note nr. 11 -

15 866
19 684

The Edge
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Note nr. 12 Kortsiktige fordringer

|

Spesifikasjon av kundefordringer

2020

2021

0
0

0
0

Kundefordringer til pålydende
Avsetning til tap på fordringer

0

Kundefordringer

0
		

35 550

Årsberetning 2021

Alle tall i 1.000 kroner

Årsregnskap

|

Noter

KONSERN
2021

2020

1 321 163
(40 804)

1 338 424
(65 562)

1 280 359

1 272 863

*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.

Datterselskaper

Note nr. 13 -

Datterselskap i Nordic – Office of Architecture AS pr 31.12.2021				
Alle tall i 1.000 kroner

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

Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

København
London
Reykjavik

85 %
100 %
100 %

85 %
100 %
100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2021
2021
verdi
495
(1 125)
4 000

3 608
(3 209)
10 007

494
132
28 919

Sum						

29 544

Bankinnskudd
og kontanter

MORSELSKAP

Spesifikasjon av bundne midler

2020

2021

0

0

Alle tall i 1.000 kroner
Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto

KONSERN
2021

2020

9 694

14 183

Enkelte av selskapene i Norconsult-konsernet har skattetrekkskonto der midlene er bundet. Øvrige selskaper har skattetrekksgaranti.		

							
Datterselskap i Technogarden AS pr 31.12.2021
						
Alle tall i 1.000 kroner						

Technogarden Albatross
Prosjektledelse AS
Technogarden AB
Technogarden Human Resources AS
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Forretningskontor

Stemme- og
eierand. 2020

Stemme- og
eierand. 2021

Sandvika
Gøteborg
Sandvika

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

Resultat Egenkapital Balanseført
2021
2021
verdi
1 572
7 952
(59)

9 833
21 618
1 600

21 000
918
98

Sum						

22 015
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Pålydende

Balanseført

Ordinære aksjer

12 419 875

0,50

6 209 938

Sum aksjer pr 31.12.2021

12 419 875

6 209 938

Alle aksjer har lik stemmerett.
Norconsult Holding AS har ingen aksjonærer med en eierandel på over 1 %.

Note nr. 14 -

Note nr. 15 -

Aksjekapital og
aksjonærinformasjon

Egenkapital

Aksjer eiet av medlemmer i styret og konsernsjef er som følger:
		
Totalt antall
Verv
aksjer
Roar Engeland
Nils Morten Huseby
Mari Thjømøe
Ole Fossen
Lars-Petter Nesvåg
Harald Trosvik
Michelle Skograd Wright
Kjell Selfors Nilsen
Isaak Elias Skjeseth Bashevkin
Stein Sverre Hovden
Svend Haugen
Erlend Haugland Næs
Sverre Eide Holst
Birgitte Lunde Hartmann
Ali Yasar Øzbal
Egil Olav Hogna

100

Styrets leder
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Konsernsjef

0
0
0
89 131
37 065
13 549
6 906
5 674
1 292
17 275
8 588
7 293
6 789
2 996
555
60 000

Markedsområder

|

Årsberetning 2021

|

Årsregnskap

|

Noter

MORSELSKAP			
Alle tall i 1.000 kroner

Aksjekapitalen i Norconsult Holding AS pr 31.12.2021 består av en aksjeklasse etter at selskapets B-aksjer ble konvertert til
A-aksjer på ekstraordinær generalforsamling i 2021:
Antall aksjer

|

Aksjekapital

Egne
aksjer

Overkurs

Annen
egenkapital

Totalt

Egenkapital per 01.01.2021
Årets resultat for 2021
Avsatt utbytte for 2021
Kapitalutvidelse
Netto handel egne aksjer
Andre endringer

6 167
0
0
42
0
0

(86)
0
0
0
(196)
0

210 715
0
0
10 700
0
0

196 018
263 686
(260 500)
0
(53 915)
2 279

412 814
263 686
(260 500)
10 742
(54 111)
2 279

Egenkapital per 31.12.2021

6 210

(282)

221 415

147 568

374 911

KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner
Aksjekapital

Egne
aksjer

Overkurs

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresser

Totalt

Egenkapital per 01.01.2021
Årets resultat for 2021
Avsatt utbytte
Kjøp / salg, minoriteter
Kapitalutvidelse
Netto handel egne aksjer
Andre endringer
Valutaomregningseffekter

6 167
0
0
0
42
0
0
0

(86)
0
0
0
0
(196)
0
0

210 715
0
0
0
10 700
0
0
0

1 463 653
369 297
(260 500)
0
0
(53 915)
2 293
(23 986)

8 257
728
(1 276)
(2 207)
0
0
0
(46)

1 688 706
370 024
(261 776)
( 2 207)
10 742
(54 111)
2 293
(24 032)

Egenkapital per 31.12.2021

6 210

( 282)

221 415

1 496 842

5 457

1 729 641

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 2021 har selskapet ervervet 573 517 A-aksjer (2020: 645 812 stk) og 50 873 B-aksjer (2020:
40 098 aksjer) for totalt kr 85,416 millioner (2020: kr 93,401 millioner). Selskapet har i samme periode solgt 190 462 A-aksjer
(2020: 1 138 077 A-aksjer) og 41 388 B-aksjer (2020: 34 366 B-aksjer) for totalt kr 31,305 millioner. (2020: kr 147,518 millioner).
Samlet utgjør beholdning av egne A-aksjer 563 877 stk pr 31.12.2021 (31.12.2020: 133 956 A-aksjer og 37 380 B-aksjer
pr 31.12.2020).				
								
Det ble videre besluttet å slå sammen aksjeklasse A og B i forholdet 1:1 på ekstraordinær generalforsamling pr 25.03.2021,
inkludert emisjon på B-aksjer utstedt i mars 2021. Totalt 46 865 B-aksjer ble konvertert til A-aksjer i den forbindelse. 		
								
										
										
						
				
101

Innhold

|

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

MORSELSKAP

Note nr. 16 Langsiktig gjeld
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Spesifikasjon, langsiktig gjeld

2020

2021

0
0
0

0
0
0

0

0
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KONSERN
2021

2020

Annen langsiktig gjeld
Betinget vederlag ved kjøp av aksjer
Depositum

6 662
53 581
23 522

6 218
26 413
20 564

Sum langsiktig gjeld

83 765

53 194

Alle tall i 1.000 kroner

The Edge

Note nr. 17 Annen kortsiktig gjeld

2020

2021

Alle tall i 1.000 kroner

0
0
9 126

0
0
7 723

9 126

7 723

MORSELSKAP

2021

2020

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

47 008
801 464
13 377

46 992
728 667
17 068

Sum annen kortsiktig gjeld

861 849

792 727

Bokført verdi, pantesikrede eiendeler

2020

2021

0

0

0

0

KONSERN

2020

Kundefordringer

791 381

892 188

Sum pantesikrede eiendeler

791 381

892 188

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

102

Garantiforpliktelser som ikke er balanseført

Årsberetning 2021

|

Årsregnskap

|

Noter

Oppkjøp i løpet
av inneværende
regnskapsår

Pecom AS
Citiplan AS
Bothnia VVS Ingeniörer AB
AG Plan og Arkitektur AS
RUBOW Arkitekter A/S
JAF Arkitektkontor AS
KMV Forum AB
NOCA Teknik AB
PE Spår och järnvägsteknikteam
Pure Logic AS
Djerving AS

Andel av			
stemmeberettiget
Anskaffelses-		
kapital ervervet
kost
Goodwill

01.01.2021
01.01.2021
11.01.2021
01.04.2021
01.05.2021
01.09.2021
01.09.2021
01.10.2021
01.10.2021
30.12.2021
30.12.2021

100 %
0%
100 %
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
100 %
100 %

15 495
2 000
3 738
2 000
71 322
17 495
9 344
3 682
6 250
19 684
31 550

15 200
2 000
3 009
2 000
68 577
13 955
5 585
1 730
6 250
19 069
25 777

Sum 			

182 560

163 152

Levetid
10
3
5
3
10
5
5
5
5
10
10

Vederlag ved kjøp av aksjer og innmat er utbetalt kontant. 			

KONSERN
2021

Alle tall i 1.000 kroner

|

Tidspunkt
for oppnåelse
av kontroll

Note nr. 19 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld

Markedsområder

KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner

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

MORSELSKAP

|

KONSERN

2020

2021

Alle tall i 1.000 kroner

2021

2020

0
0

0
0

Garanti for skattetrekk
Kontraktsgaranti

214 000
73 972

194 000
72 751

0

0

Sum garantiforpliktelser som ikke er balanseført

287 972

266 751

Vederlag utbetalt
Netto identifiserte
kontant
eiendeler og gjeld på
		oppkjøpstidspunktet
Pecom AS
Citiplan AS
Bothnia VVS Ingeniörer AB
AG Plan og Arkitektur AS
RUBOW Arkitekter A/S
JAF Arkitektkontor AS
KMV Forum AB
NOCA Teknik AB
PE Spår och järnvägsteknikteam
Pure Logic AS
Djerving AS
Sum

15 495
295
2 000	-	
3 738
728
2 000	-	
71 322
2 745
17 495
3 540
9 344
3 759
3 682
1 953
6 250	-	
19 684
614
31 550
5 773
182 560

19 407

Beregnet goodwill

15 200
2 000
3 009
2 000
68 577
13 955
5 585
1 730
6 250
19 069
25 777
163 152
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MORSELSKAP OG KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner							
2020
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|
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|
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GIS-stasjon Revsing er en nyutviklet koblingsstasjon på det samlede 400kV
strømnettet i Danmark. Norconsult har vært totalrådgivere for bygg- og anleggsarbeid. Selve anlegget er et 400KV anlegg, og den sterke spenningen foregår i
gassisolerte rør. Denne typen GIS-system er det første i sitt slag i verden.

AnskaffBokført
MarkedsResultatført
kost
verdi
verdi
Verdiendring
					
Pengemarkedsfond
357 710
363 514
363 514
2 494

Note nr. 20 Finansielle
instrumenter

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 realiserte i 2019 sin posisjon i obligasjonsfond. Vederlaget ved realisasjon var totalt 250 109 TNOK. 				
						
MORSELSKAP OG KONSERN			
Alle tall i 1.000 kroner							
2021
AnskaffBokført
MarkedsResultatført
kost
verdi
verdi
Verdiendring
					
Pengemarkedsfond
357 710
367 901
367 901
4 387
Sum markedsbaserte finansielle instrumenter pr 31.12.2021
357 710
367 901
367 901
4 387
			
Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi som er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på
balansedagen. Selskapet kjøpte i 2020 pengemarkedsfond for 250 000 TNOK. 						
				

Note nr. 21 Andre forhold og
hendelser etter
balansedagen

104

Etter to år med pandemi har virksomheten til tross for tidvis økt sykefravær på grunn av sykdom og smittevernstiltak levert solid
vekst og gode resultater.
Invasjonen av Ukraina og de pågående sanksjonene mot Russland og Hviterussland skaper stor u
 sikkerhet for internasjonal
økonomi, herunder vil det kunne påvirke råvaremarkeder og, forsyningskjeder noe som vil som vil påvirke norsk og nordisk
økonomi i tiden fremover. Med forventet økende inflasjon og stigende råvarepriser vil dette kunne påvirke investeringsviljen i
våre markeder fremover. Norconsult har ingen virksomhet verken i Russland, Hviterussland eller Ukraina.
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Ernst & Young AS

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

Dronning Eufemias gate 6a, 0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, 0107 Oslo

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

Heads for tomorrow

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Norconsult Holding AS

Revisors
beretning

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Norconsult Holding AS som består av selskapsregnskapet og
konsernregnskapet. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember
2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets og
konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av deres resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

The Edge

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 og konsernets evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
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|

Årsberetning 2021

|

Årsregnskap

|

Noter

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 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

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 konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og
vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

|

legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet,
konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Øvrig informasjon

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende
lovkrav og 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 eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav,
er vi pålagt å rapportere det.

Norconsult Awards

2

Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med
kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med
disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
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•

•

identifiserer og vurderer 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 og konsernets interne kontroll.
evaluerer 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 og konsernets evne til fortsatt drift.
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften.
evaluerer 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.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for
revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.
Oslo, 20. April 2022
ERNST & YOUNG AS
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Om Norconsult

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag,
arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt
i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom
nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen»,
søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.
Vi er et medarbeidereid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt
på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små
og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og
eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet,
arkitektur, plan og IT.
www.norconsult.no

