
2015
ÅRSRAPPORT NORCONSULT AS



2

No. 1
Karrierebarometeret

3 000
Ansatte

>10 000
Oppdrag

28
Ansatte med doktorgrad

3 975
Omsetning MNOK

52
Land med oppdrag

Forsidebilde: Fornebuporten. Foto: NTB scanpix.

Land med faste kontorer
Land med oppdrag i 2015
Land med oppdrag siden 1956

NY FORRETNINGSIDÉ, 

VISJON OG MISJON

 
Forretningsidé: 

«Norconsult sikrer optimal kvalitet i 
kundenes plan- og byggeprosjekter 
gjennom verdiøkende rådgivnings-

tjenester» 

Visjon:
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2015 har vært et år hvor verden utenfor 

har blitt stadig tøff ere, og hvor fl ere av 

våre kollegaer i oljebransjen går en 

usikker fremtid i møte. Derfor er det ekstra 

godt å konstatere at Norconsult står støtt.

Konkurransekraft

Økt konkurransekraft er stikkordet for å 

lykkes med vekst i årene som kommer. 

Vi har satt oss ambisiøse mål for lønnsom 

vekst når vi nå går inn i en ny strategi-

periode for 2016 til 2018. 

Veksten vil skje både i hjemmemarkedet 

og internasjonalt, organisk og gjennom 

oppkjøp. Sentralt i strategien står fullt 

fokus på kunde og marked, smartere 

arbeidsprosesser og organisasjons-

utvikling. Summen av alle forbedrings-

tiltakene vil bidra til å løfte selskapets 

konkurransekraft i årene som kommer. 

Bransjens beste kompetanse

Norconsult består av medarbeidere valgt 

ut blant bransjens beste fagfolk. De siste ti 

årene har vi doblet bemanningen til i dag å 

omfatte nær 3 000 dyktige medarbeidere

hvorav 2 200 er ansatt i Norge. I løpet av 

fj oråret ønsket vi 250 nye medarbeidere 

velkommen med på laget. 

Norconsult lever av bransjens beste 

kompetanse, og skal fortsette å være 

bransjens mest attraktive arbeidsgiver. 

Markedskampanjen «Det er det store 

spennet som gjør det så spennende» 

ga full uttelling blant nyutdannnede 

studenter. I 2015 ble Norconsult i Norge 

rangert som nummer én på Karriere-

barometeret, og best i bransjen i 

Universum Professional Survey. Vi tror

vår satsning på videreutdannelse, 

ledelsesutvikling, fagnettverk, innova-

sjonskurs, satsning på BIM (Building 

Information Systems) og annen type 

kompetanseutvikling vil være suksess-

kriterier for å beholde den faglige 

tyngden også i årene som kommer. 

Oppdragsheltene

Den nye visjonen som ble besluttet i

2015 forplikter: «Det er vi som løser de 

vanskeligste oppgavene». 

Norconsult har over 10 000 små og store 

oppdrag i løpet av et år. Vi tar med oss 

kunnskap og erfaring fra tusenvis av

kompliserte oppdrag inn i alle nye. 

Samtidig går vi løs på nye oppdrag med 

respekt, nysgjerrighet og vilje til 

innovasjon. 

Sentralt i alt vi gjør står kulturplattformen

vår LiVE, som består av ti prinsipper for

Med en omsetning på nær fi re milliarder kroner befester Norconsult

sin posisjon som markedsleder i Norge, og som en tydelig 

internasjonal utfordrer. Norconsult møter 2016 med god styringsfart, og har 

lykkes med å nå de økonomiske målene vi satte oss ved inngangen av året. 

Møter 2016

med god styringsfart

LEDER
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ledelse, verdier og etikk. LiVE er 

Norconsultmåten, som defi nerer hvordan

vi samarbeider med kollegaene og 

kundene våre, hvordan vi forholder oss 

til samfunnet og hvordan vi lykkes.

I løpet av 2015 ferdigstilte vi viktige 

oppdrag som Fornebuporten og 

KVU-Oslo-Navet. Samtidig står vi midt i 

en rekke inspirerende og spennende 

prosjekter som vi skal jobbe mye med i 

årene som kommer, som InterCity, 

Rogfast Pluss og Vamma. Fra vår inter-

nasjonale virksomhet kan vi blant annet 

trekke frem spennende kraftoverførings-

prosjekter i Botswana og høyskolen 

Sävehuset i Sverige.

Fortsatt lønnsom vekst

Det er noen tydelige og grunnleggende 

trender i vårt univers; globalisering, 

urbanisering og digitalisering. Samtidig 

er markedet preget av konsolidering og 

prispress. Summen av dette åpner nye 

muligheter, men stiller også store krav til 

oss. Vi må hele tiden ha øynene åpne og 

bidra til å drive den teknologiske 

utviklingen videre. 

Norconsult skal fortsette å vokse. Vi skal 

møte markedet med off ensive holdninger, 

internt og eksternt. 

Per Kristian Jacobsen

Konsernsjef/CEO

«Norconsult skal fortsette å vokse.
Vi skal møte markedet med off ensive 

holdninger, internt og eksternt.»
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Norconsult bidrar til et bærekraftig 

samfunn gjennom forankret og målrettet 

rådgivning, fra idéutvikling og overordnede

planer, til prosjektering og driftsstøtte. 

Vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet 

og har betydelig kompetanse innen miljø, 

sikkerhet, risiko og beredskap. 

I tillegg viser vi samfunnsansvar blant 

annet gjennom samarbeidet med ulike 

ideelle organisasjoner. Norconsult er en 

nøytral rådgiver og har ikke økonomisk 

eller andre interesser som kan tenkes å 

påvirke objektivitet.

Gjennom våre oppdrag innen arkitektur, 

bygg og eiendom, energi, vann og avløp, 

industri, olje og gass, miljø, plan, sam-

ferdsel, sikkerhet og IT, bidrar vi med vår 

kunnskap til et mer verdifullt samfunn. 

Årlig utfører Norconsult over 10 000 små 

og store oppdrag i inn- og utland for 

private og off entlige kunder. Vi har med 

oss kunnskap og erfaring fra tusenvis av 

prosjekter inn i alle nye oppdrag. Samtidig

går vi løs på hvert nye oppdrag med

respekt, nysgjerrighet og vilje til innova-

sjon. Tjenestene omfatter prosjektering 

og oppfølging i ulike faser i prosjekter, 

fra behovsbeskrivelse, forprosjekt, utar-

beidelse av spesifi kasjoner og anbuds-

dokumenter til ferdige anlegg, inklusive 

drifts- og vedlikeholdsrutiner. 

Slik jobber vi 

Norconsult er en desentralisert organisa-

sjon hvor lokal kunnskap om kunden og 

oppdraget er viktige nøkkelfaktorer. 

Vi deler kunnskap og samarbeider på tvers 

av faglige, organisatoriske og geografi ske 

skillelinjer. Våre kunder har klare forvent-

ninger til oss. Dette skjerper og inspirerer 

oss til å gjøre nødvendige forbedringer 

og videreutvikle Norconsult på en sunn 

måte. I oppdragsgjennomføringen er 

ambisjonen å sikre at kunden og vi har 

felles forståelse av mål, utfordringer, 

fremdrift og leveranser. Vi skal ha relevant 

kompetanse og kapasitet tilgjengelig for å 

gjennomføre oppdraget som avtalt. 

Vår virksomhet spenner over fi re verdens-

deler. Av selskapets 3 000 medarbeidere 

arbeider 2 200 i Norge. Norconsult har 

79 kontorer i Norge og internasjonalt. 

Største datterselskaper i Norden

Norconsult Informasjonssystemer AS 

(NoIS) og Technogarden er de største 

datterselskapene i Norge med hoved-

kontor i Sandvika. NoIS utvikler og leverer 

helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, 

bygging og forvaltning av infrastruktur og 

eiendom. Selskapet har ca. 100 medar-

beidere fordelt på kontorer rundt om i 

Norge. Technogarden tilbyr ingeniør-

kompetanse via konsulentutleie. Selskapet 

har også betydelig virksomhet innenfor 

telecom, rettet mot planlegging og 

prosjektering av teleinfrastruktur. 

Det største selskapet i Norconsult-

konsernet utenfor Norge er Norconsult AB

i Sverige med 425 medarbeidere fordelt 

på 16 kontorsteder. Det største ligger 

i Gøteborg. Selskapet er et av Sveriges 

raskest voksende rådgivningselskaper og 

leverer samme tjenester som Norconsult 

i Norge.

I Danmark drives Norconsults virksomhet

gjennom det heleide datterselskapet 

Norconsult Danmark A/S. Selskapet har 

hovedkontor i Herlev ved København 

samt kontorer i Århus og Kalundborg. 

Thomas Bolding Rasmussen ble ansatt 

som ny administrerende direktør i

desember 2015.

Datterselskaper utenfor Norden

Norconsult har fi re datterselskaper i det 

sørlige Afrika, to i Sør-Amerika og tre i 

Sørøst-Asia med mer enn 190 medar-

beidere.  Virksomheten er primært

innenfor vannkraft og kraftoverføring, 

i tillegg til enkelte veiprosjekter.

Den største virksomheten utenfor Norden 

er det heleide datterselskapet NorPower 

Sdn Bhd i Sørøst-Asia. Kontoret ligger i 

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige

rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur og er 

eid av medarbeiderne. Virksomheten spenner over fi re verdensdeler.  Vi skal si-

kre optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende 

rådgivningstjenester. 

Dette er Norconsult
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Kuching i Malaysia. I Sør-Amerika er 

virksomheten konsentrert i datter-

selskapene Norconsult Peru S.A.C og 

Norconsult Andina S.A. i Chile. Virksom-

heten i Afrika inkluderer datterselskaper 

i Sør-Afrika og Mosambik. De fl este opp-

drag i øvrige land i Afrika er organisert 

under selskapet Norconsult Africa (Pty) 

Ltd. i Johannesburg. 

Se note nr. 7 til årsregnskapet for komplett
organisasjonsstruktur.

Norconsults ledergruppe. Fra venstre: Ola H. Norderhaug Direktør International, Fride A. Hærem Direktør Konsernstab - IT, HR, Marked, Christian B. Nilsen 
Økonomidirektør/CFO, Sten-Ole Nilsen Direktør Energi, Sigurd Rugsland Direktør Plan og samferdsel - Region Vest, Per Kristian Jacobsen Konsernsjef/CEO, 
Bård Hernes Direktør Informasjonsteknologi, Kjetil Ruud Direktør Bygg og anlegg - Region Nord, Janicke P. Garmann Direktør Miljø og sikkerhet - Region 
Sør-Øst, Egil Gossé Direktør Tekniske systemer - Region Midt, Tom Baade-Mathiesen Direktør Vann og avløp - Region Innlandet.

Norconsult Holding AS

Norconsult AS Norconsult Eiendom AS

IT-relatert virksomhet: 

Norconsult 

Informasjonssystemer AS

- Norconsult Astando AB

Utleie av personell:

Technogarden Holding AS

  Technogarden Engineering Resources AS

   - Technogarden Astra North Holding AS

  Technogarden Engineering Resources AB

 Technogarden Albatross Prosjektledelse AS

 Technogarden Magellan AS

Datterselskaper i Norden:

Norconsult AB

- Norconsult Fältgeoteknik AB

Norconsult Danmark A/S

Datterselskaper utenfor Norden:

NorPower Sdn Bhd, Malysia

Norconsult Management Services (Phil). 

Inc., Philippines

Norconsult (Laos) Co. Ltd.

Norconsult Peru S.A.C.

Norconsult Andina S.A., Chile

Norconsult Africa (Pty) Ltd, South Africa

-  Norconsult Iyanda (Pty) Ltd, South Africa

Norconsult Mozambique Lda.

SAL CDS Lda, Mozambique

  2012      2013     2014     2015

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Fast ansatte pr. 31.12.
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Norconsult er Norges største og en av 

Nordens ledende tverrfaglige rådgiver-

bedrifter innen samfunnsplanlegging, 

prosjektering og arkitektur. Selskapet er 

bransjeledende i Norge og en frem-

tredende aktør i utvalgte markeder

internasjonalt.

Konsernets hovedkontor ligger i Sandvika 

utenfor Oslo. Norconsult har 50 kontor-

steder i Norge og datterselskaper i 

Norden (Norge, Sverige og Danmark), 

Afrika (Sør-Afrika og Mosambik), Sør-

Amerika (Chile og Peru), og Asia (Malaysia, 

Filippinene og Laos). Konsernet har totalt 

79 kontorsteder på verdensbasis.

Ved inngangen til 2016 hadde konsernet 

ca 3 000 medarbeidere.

2015 var et år med vekst i omsetning og 

driftsresultat i et mer utfordrende marked. 

Driftsmarginen økte sammenlignet med 

underliggende driftsmargin foregående år. 

Styret fi nner utviklingen i selskapets

økonomi tilfredsstillende i dagens marked.

Virksomheten

Norconsult AS er morselskapet i konsernet. 

Norconsult AS er eid av Norconsult 

Holding AS. 

Hoveddelen av konsernets oppdragsvirk-

somhet ligger i selskapet Norconsult AS og 

i datterselskapene utenfor Norge. I tillegg 

leverer datterselskapet Norconsult Infor-

masjonssystemer AS (NoIS) IKT-løsninger 

for infrastruktur og eiendom, og datter-

selskapet Technogarden leverer 

rekrutterings- og konsulenttjenester i 

Norge og Sverige.

Norconsult er den største tverrfaglige råd-

giverbedriften i Norge, og etter de siste års 

vekst nå også blant de største arkitektur- 

og designmiljøene. Selskapet har vesentlig 

og økende virksomhet i Sverige og

Danmark i tillegg til internasjonal tilstede-

værelse, primært innenfor vannkraft og 

kraftoverføring. Årlig utfører konsernet 

over 10 000 store og små oppdrag for 

off entlige og private kunder i Norge og 

internasjonalt. Virksomheten bidrar til et

bærekraftig samfunn gjennom nyskapende

og målrettede rådgivningstjenester. 

Norconsult er opptatt av at det i valg av 

løsninger vises omtanke for samfunnets 

sårbarhet og har betydelig kompetanse 

innenfor miljø, sikkerhet/risiko og bered-

skap. 

Norconsults oppdragsvirksomhet omfatter

planlegging og rådgivning i alle faser av et 

prosjekt, som behovsbeskrivelser, for-

studier, prosjektering, anskaff elses-

prosesser og oppfølging i byggetiden samt 

drifts- og vedlikeholdsrutiner. Tjenestene 

er organisert innenfor områdene Bygg og 

eiendom, Samferdsel, Energi, Vann og av-

løp, Industri, Miljø, Olje og gass, Sikkerhet, 

Arkitektur, Plan, IT og Utleie.

De siste årene er Norconsults kompetanse, 

kapasitet og geografi ske tilstedeværelse 

forsterket ved oppkjøp av fl ere selskaper. 

I 2015 overtok Norconsult virksomhetene 

Albatross Prosjektledelse AS i Asker, 

Magellan Consulting AS i Oslo, Ryjord 

Nord AS i Steinkjer og Provar AS i Ålesund. 

Aksjene i Solem Arkitektur AS ble formelt 

ervervet i midten 2014, men Norconsult AS

kjøpte virksomheten i selskapet med 

virkning fra oktober 2015. 

Marked

Konsernet omsatte i 2015 for 3 975 MNOK 

og oppnådde et rekordstort driftsresultat 

på 313 MNOK. Omsetningsøkningen er 

3,4 prosent sammenlignet med foregående

år og driftsmarginen har økt fra under-

liggende 7,7 prosent til 7,9 prosent. 

Årsberetning 2015

2015 var et år med vekst i omsetning og driftsresultat i et mer utfordrende marked. 

Driftsmarginen økte sammenlignet med underliggende driftsmargin foregående år. 

Styret fi nner utviklingen i selskapets økonomi tilfredsstillende i dagens marked.
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Omsetningen fra selskapene i Norge 

hadde en samlet vekst på moderate 2,2 

prosent, dette skyldtes et fall i omsetningen

i utleiemarkedet, mens veksten i kjerne- 

virksomheten i Norconsult AS var 5,2 

prosent. 

Omsetningen i Sverige vokste med ca 13 

prosent ved organisk vekst blant annet 

gjennom etablering i Malmø og en styrking 

av svenske mot norske kroner. 

I Danmark var det også en sterk økning i 

omsetningen med bakgrunn i organisk 

vekst og en styrket valuta mot norske 

kroner.

I datterselskapene utenfor Norden var det 

samlet sett omtrent samme omsetning

som året før. Dette skyldes fl ere forhold; 

en gradvis nedtrapping av noen større opp-

drag reduserte volumet i noen selskaper 

(f.eks. Peru), samtidig som veksten var sterk 

i andre selskaper (f.eks. Malaysia). 

Utviklingen pr markedsområde viser at Olje 

og gass opplevde et fall i omsetningen for

2015, mens Energivirksomheten forøvrig 

viste en økning i omsetningen. De to 

største markedsområdene Bygg og eien-

dom og Samferdsel opplevde vekst noe 

høyere enn konsernets øvrige omsetnings-

utvikling. Foruten et fall i utleievirksom-

heten, som også er nært knyttet til 

utviklingen innen olje og gass, opplevde de 

øvrige markedsområdene en god utvikling 

i tråd med veksten i konsernet ellers. 

Konsernet har etablert en ny strategi 

med fokus på økt konkurransekraft ved 

bl.a. bedre kunde- og markedsprosesser 

og smartere arbeidsprosesser. Utsiktene 

videre vurderes som gode for de fl este

markedsområdene. Det er usikkerhet 

knyttet til Olje og gass og utleievirksom-

heten og i noen grad til Bygg og eiendom 

grunnet usikkerhet rundt utviklingen i 

boligmarkedet. Spesielt innenfor Sam-

ferdsel, Energi, Miljø samt Vann og avløp 

vurderes vekstmulighetene som gode. 

Videre vekst er avhengig av konsernets 

evne til å tilknytte seg nyutdannede og er-

farne medarbeidere. En fortsatt svak norsk 

krone vil i noen grad redusere risikoen for 

utenlandsk konkurranse i norske oppdrag 

og samtidig gjøre selskapet Norconsult AS

mer konkurransedyktig i internasjonale 

oppdrag.

Samfunnsansvar 

Norconsult tar først og fremst samfunns-

ansvar ved å bidra til samfunnsnytte 

gjennom tjenestene konsernet leverer til 

kundene. I tillegg, arbeider Norconsult 

aktivt med tiltak for å sikre at forretnings-

virksomheten utøves slik at selskapet 

ikke bryter med internasjonalt anerkjente 

prinsipper og retningslinjer knyttet til 

menneske- og arbeidstakerrettigheter, 

miljø og korrupsjon.

Etiske retningslinjer

Norconsult gjennomfører årlig e-lærings-

kurs i etikk for alle medarbeidere i konser-

net, der det blir lagt vekt på bevisstgjøring 

om etiske dilemmaer man kan stå ovenfor 

i jobbsammenheng. Alle medarbeidere 

signerer årlig en erklæring om at de har 

lest, forstått og vil etterleve de etiske 

retningslinjene. 100 prosent av medar-

beiderne i konsernet fullførte e-lærings-

kursene i etikk i 2014 og 2015.

Norconsult gjennomfører etisk sjekk (due 

diligence) av mulige samarbeidspartnere i 

land med høy korrupsjonsrisiko.

Norconsult har etablert en Compliance 

Offi  cer funksjon som blant annet har 

Norconsults styre.  Fra venstre: Vegard Jacobsen, Olaf Bøckmann, Kari Broberg, Harald Trosvik, Jan Oksum (styrets leder), Jørn Tyrdal, Henning Vellene, 

Hege Skryseth og Idunn H. Kirkreit.                                                                                                                                                                       
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ansvar for konsernets varslingskanal, der 

medarbeidere kan varsle og ha trygghet

om at saken vil behandles fortrolig og bli 

fulgt opp diskret og grundig av et internt

integritetsråd. I tillegg til å forvalte 

varslingskanalen fungerer Compliance 

Offi  cer som rådgiver i alle saker tilknyttet 

etikk og etterrettelig forretningsførsel. 

I Norconsults årlige medarbeiderunder-

søkelse fremkommer det at våre etiske 

retningslinjer og varslingskanal er godt 

kjent. Medarbeiderne i Norden ga en høy 

score på at de kjenner innholdet i

Norconsults etiske retningslinjer, og hvilke 

krav de setter til medarbeiderne. I tillegg 

viser resultatet at enheter som åpent 

diskuterer etiske dilemmaer viser høyere 

trivsel.

Forskning, utvikling og

innovasjon

FoU

Norconsult er en kunnskapsbedrift med 

et høyt kompetansenivå. Kompetanse-

heving bygger på systematisk fornying 

av kunnskap i kombinasjon med erfaring, 

ferdigheter, holdninger og verdier.

Forskning og utvikling er en viktig del av 

kunnskapsutviklingen for at selskapet skal 

være konkurransedyktig med spisskompe-

tanse innenfor våre markedsområder.

I 2015 utgjorde Norconsults FoU-

investeringer i underkant av to prosent 

av omsetningen i Norconsult AS. De 

største investeringene gjøres innen IT og 

videreutvikling av IT-løsninger. 

Noen utvalgte FoU-prosjekter fra 2015:

• Rogfast pluss er et prosjekt ledet av 

Norconsult som del av E39 Rogfast-

prosjektet, verdens lengste undersjøiske 

veitunnel. Her vurderes ulike mulige 

tekniske løsninger for i vesentlig grad å 

kutte CO2-utslippene i forbindelse med 

byggingen av Rogfast-tunnelen. 

Prosjektet er det første i sitt slag som i 

tillegg ser på muligheten for å innhøste 

elektrisk energi og varme fra rene kilder 

som sol, vind og geotermisk energi. 

• DiVA, utvikling av konsept for digital 

VA-forvaltning, er et prosjekt ledet av 

Norconsult og fi nansiert av Norges 

 forskningsråd. Prosjektet startet opp i 

2013 og forventes avsluttet i 2016. 

• BegrensSkade er et pågående prosjekt 

hvor Norconsult er prosjektleder. Målet 

er å utvikle nye metoder for grunn-

 arbeider og samhandling innen bransjen 

med den hensikt å redusere risiko for 

skader på naboeiendommer som følge 

av grunn- og fundamenteringsarbeider.

• Lavenergisykehus er et forsknings-

prosjekt støttet av Norges Forsknings-

råd med mål om å fi nne løsninger for 

å redusere energibruken i nye sykehus 

med 50 prosent. Prosjektet ble avsluttet 

i 2015 med et sykehusseminar med 

over 80 deltagere fra ulike helseforetak. 

Prosjektet har utviklet veiledere innen 

tekniske fag, og presentert løsninger og 

funn i prosjektet gjennom mer enn 20 

papers på nasjonale og internasjonale 

konferanser.

• Norconsult ønsker å bli ledende i Norge 

på moderne prosessanlegg, og er 

 derfor involvert i fl ere FoU-prosjekter, 

bl.a. Recover, støttet av Norges forsk-

ningsråd og Energinøytrale renseanlegg,

 støttet av Innovasjon Norge. I tillegg 

har Norconsult vært med på å utvikle 

Struvittanlegget på Åby og Herning 

renseanlegg, som har som mål å gjøre 

gjenvinning av fosfor fra avløpsvann 

mer eff ektivt. Herning renseanlegg 

ble åpnet i 2015 og er etablert som et 

visningsanlegg.

Norconsult AS hadde i 2015 28 med-

arbeidere med doktorgrad. I tillegg 

holder fl ere medarbeidere på med sine 

doktorgrader ved siden av å være ansatt i 

Norconsult, med støtte fra Norconsult og 

Norges forskningsråd. 

Innovasjonsledelse

Norconsult legger vekt på profesjonalitet 

i den kreative fasen av prosjekteringsar-

beidet. Dette innebærer fokus på å ivareta 

og gi rom for de kreative ressursene til 

både egne medarbeidere og kunden. Med 

dette for øyet har Norconsult forsket på, 

utviklet og implementert en innovasjons-

metodikk som er skreddersydd for

ingeniørtjenester. Våre innovasjons-

prosesser har gitt våre prosjekter et ekstra 

løft både med hensyn til økonomi og 

løsningsutforming. 

Norconsults hovedprosjektområder i 2015 

har vært innenfor samferdsel, vannkraft 

og yrkesbygg, som sykehus og skoleplan-

legging. Som en del av vår fi losofi  om å 

spre kunnskap underviser våre innovas-

jonseksperter på både på nasjonale og 

internasjonale universiteter.

Prosessledelse i tverrfaglige prosjekter

Prosesslederkompetansen i Norconsult er 

utviklet over en årrekke for å kunne 

gjennomføre eff ektive samhandlings-

prosesser i store, tverrfaglige prosjekter. 

Målet med en samhandlingsprosess er at 

alle de involverte i et prosjekt, som bygg-

herre, rådgiver og entreprenør, raskt skal 

bli kjent med hverandre og med prosjektet. 

Som del av Norconsult sin kompetanse-

utvikling innen innovasjonsledelse 

utdannes det hvert år prosessledere innen 

ulike fagområder for å håndtere tverr-

faglige innovasjonsprosesser.
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Medarbeidere og organisasjon

Norconsults mål er å tiltrekke seg de mest 

kompetente medarbeiderne med høye 

faglige ferdigheter og gode holdninger. 

Samtidig arbeides det aktivt med tiltak for å 

beholde og utvikle medarbeiderne. 

Ved inngangen til 2016 hadde Norconsult

ca. 3 000 medarbeidere i konsernet, 

hvorav om lag 100 var netto tilvekst. 

Like muligheter og rettigheter

I Norconsultkonsernet har alle like mulig-

heter og rettigheter uavhengig av kjønn, 

etnisitet, alder, livssyn og funksjonsevne. 

Det er et mål å øke kvinneandelen både 

i operative enheter og på ledernivå i 

konsernet. 

Utviklingen har vært positiv i 2015 når det

gjelder andel kvinner i Norconsult-

konsernet. Norconsult AS hadde ved 

utgangen av 2015 en kvinneandel på 27,4 

prosent, en oppgang på 0,6 prosentpoeng 

sammenlignet med året før. For konsernet 

er kvinneandelen 28 prosent som i fj or. 

Andel kvinner i lederstillinger i Norconsult 

AS og konsernet er dessverre noe redusert 

siden fj oråret. I Norconsult AS gikk andelen 

ned fra 19 prosent til 17,6 prosent og i 

konsernet gikk den ned fra 22,2 prosent til 

20,8 prosent. Andelen kvinner i morselska-

pets styre er 33 prosent, opp fra 11 prosent 

i 2014. Arbeidsmiljøutvalget i Norconsult 

AS består av 4 kvinner og 2 menn, og 

Norconsult AS hadde kvinnelig hoved-

verneombud i 2015.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Norconsult skal ivareta sikkerheten og 

helsen for alle sine medarbeidere, i tråd 

med selskapets etiske retningslinjer. 

Selskapet har et integrert styringssystem 

der ivaretakelse av krav til sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø er integrert.

Styret anser Norconsults arbeidsmiljø som

godt. Medarbeiderundersøkelsen, som for

andre år på rad dekker de nordiske 

landene, ble gjennomført med en meget

høy svarprosent. Indeksene viser at

Norconsult fortsatt scorer høyt på trivsel 

og engasjement. 

Alle medarbeidere i Norconsultkonsernet 

skal ha en årlig utviklingssamtale med sin 

nærmeste leder. 

Sykefraværet i Norconsult AS ligger godt 

under gjennomsnittlig sykefravær i det 

norske arbeidslivet. Sykefraværet i 

Norconsult AS for 2015 var totalt 3,1 

prosent, opp fra 2,9 prosent i 2014. 

Økningen i sykefraværet skyldes langtids-

fravær. I øvrige deler av selskapet er 

sykefraværet 2,5 prosent. Selskapets mål-

setting er at sykefraværet i konsernet skal 

være lavere enn tre prosent. Det arbeides 

målrettet for å følge opp sykmeldte og å 

redusere sykefraværet. Norconsult AS har 

legeordninger og helseforsikring for de 

ansatte. Medarbeiderne i de andre 

selskapene i konsernet er dekket av 

en helseforsikring, enten gjennom en 

lovpålagt forsikringsordning i landet eller 

ved en privat helseforsikring. 

Norconsult arbeider systematisk med å 

identifi sere farer og redusere risiko-

momenter i arbeidssituasjonen, blant 

annet gjennom etablering og implemen-

tering av instrukser for sikker utførelse av 

arbeid utenfor kontor. Alle medarbeidere 

har ansvar for å forsikre seg om at risiko 

i forbindelse med oppdrag og arbeids-

oppgaver blir identifi sert, evaluert og 

dokumentert. Ivaretakelse av menneskers 

sikkerhet og helse er en integrert del av 

selskapets rutiner for oppdragsgjennom-

føring.

Det er i 2015 registrert tre uønskede 

hendelser som har ført til mindre person-

skader uten fravær i sammenheng med 

skaden. Videre har det blitt registrert én 

personskade med behov for medisinsk 

behandling, og fi re hendelser med mindre 

materielt tap. 

Ytre miljø

Norconsult er bevisst at virksomheten 

påvirker det ytre miljøet, først og fremst 

ved råd til oppdragsgivere, men også 

gjennom egne medarbeideres aktivitet. 

Det arbeides for å redusere selskapets 

miljøavtrykk via ulike forbedringsprosjekter, 

i tråd med selskapets etiske retningslinjer 

og miljøpolicy. Krav til å  ivareta hensyn 

til ytre miljø er implementert i NORMS, 

Norconsults integrerte styringssystem. 

Dette er en del av selskapets rutiner for 

oppdragsgjennomføring, på linje med krav 

til teknisk og faglig kvalitet, tid, økonomiog 

menneskers sikkerhet og helse.

Norconsults virksomhet er primært 

kontorrelatert, og selskapets drift forårsa-

ker dermed ikke utslipp til vann eller luft. 

Norconsults energibehov på kontorene 

blir i det vesentligste dekket av elektrisk 

strøm, og for hovedkontoret til dels i form 

av vannbåren fj ernvarme/fj ernkjøling. 

Norconsult leaser noen få fi rmabiler for 

tjenestekjøring. Selskapet har fl ere el-biler, 

og vår bilpolicy stiller krav til lave utslipp 

ved valg av biler som inngår i ordningen.

Norconsult arbeider for å redusere avfalls-

mengden generelt, og selskapet deltar i 

retur- og gjenvinningsordninger for for-

bruksvarer der slike ordninger er etablert. 

Blant annet ble det i 2015 inngått en avtale 

om leasing av PCer for våre medarbeidere 

med en leverandør som garanterer for 

enten gjenbruk eller miljømessig god 

resirkulering av utrangert utstyr. 

Norconsults medarbeidere oppfordres 

til å bruke tog som transportmiddel når 
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dette er hensiktsmessig, og til i størst 

mulig grad å bruke video- og telefon-

møter for å unngå unødvendig reisevirk-

somhet. Nettmøteløsninger brukes i stor 

grad for samhandling mellom medar-

beidere i selskapet, på tvers av geografi 

og organisatoriske enheter, til større 

fagsamlinger og til dokumentasjon av 

foredrag og lignende.

Norconsults kontorer i Bodø, Hamar, 

Larvik, Os, Otta, Stavanger og Trondheim 

er Miljøfyrtårnsertifi sert. Hovedkontoret i 

Sandvika blir sertifi sert i henhold til Miljø-

fyrtårnordningens «hovedkontormodell» i 

første kvartal 2016, som utgangspunkt for 

videre forbedringer av selskapets arbeid 

med ivaretagelse av mennesker, materiell 

og miljø ved alle våre kontorer.

Norconsult har et fagmiljø på ca. 100 

personer som arbeider som fagspesialister 

innen sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre 

miljø. De trekkes inn i interne forbedrings-

prosjekter og eksterne oppdrag etter 

behov. Blant disse er det kvalifi serte 

rådgivere i sertifi seringsordninger som 

Miljøfyrtårnsordningen, ISO 14001 

Ledelsessystemer for miljø og BREEAM.

Norconsults styringssystem – 

NORMS

Norconsult AS har et integrert styrings-

system for å ivareta krav, risikomomenter 

og målsettinger. Systemet tar utgangs-

punkt i selskapets kjernevirksomhet, 

som er planlegging og gjennomføring 

av oppdrag av alle størrelser, og med et 

bredt spekter av fagkompetanse og stor 

variasjon når det gjelder oppdragsgivere. 

Systemet tilfredsstiller alle krav til relevant 

lovgivning og NS-EN ISO 9001, og er 

utformet i tråd med NS-EN ISO 14001. 

Norconsult har utviklet et IT-verktøy for

dokumentasjon av vårt prosessbaserte 

styringssystem. Den nye IT-plattformen 

er utviklet i nært samarbeid med medar-

beidere og ledere i alle deler av organisa-

sjonen og løsningen ble lansert i januar 

2016.

I NORMS dokumenteres krav, beste praksis 

og informasjon som medarbeiderne 

trenger for å  gjennomføre arbeidet på en 

enhetlig, eff ektiv og god måte. Foreløpig er 

hovedprosessen oppdragsgjennomføring 

etablert i NORMS, og løsningen er tilgjen-

gelig for Norconsult AS. Fremover vil fl ere 

prosesser inkluderes og funksjonaliteten 

utvikles ytterligere.

Norconsult har i 2015 arbeidet med 

implementering av felles konsernpolicyer 

i datterselskaper, og IT-plattformen for 

NORMS skal på sikt implementeres i resten 

av konsernet for å understøtte disse, og 

datterselskapenes spesifi kke lokale krav 

og rutiner. Norconsult AB i Sverige har i 

fl ere år vært sertifi sert i henhold til ISO 

9001:2008 og ISO 14001:2008. I februar 

2015 ble Norconsult Peru sertifi sert i 

henhold til ISO 9001:2008.

Eierstyring og selskapsledelse

(Corporate Governance)

Eierstyring 

Konsernet har etablert en policy for eier-

styring og selskapsledelse som en del av 

selskapets styringssystem. Norconsult skal 

følge ”Norsk anbefaling for eierstyring og 

selskapsledelse” (ved NUES) så langt an-

befalingen anses relevant for Norconsults 

virksomhet.

Konsernets styre skal følge aksjelovens 

krav om å forvalte verdier i konsernets 

selskaper på vegne av eierne. Styret skal 

også føre tilsyn med den daglige ledelse 

som er delegert til konsernsjefen og med 

virksomheten for øvrig.

Norconsults styre består av tre eksterne 

representanter, tre aksjonærvalgte 

styremedlemmer og tre medlemmer valgt 

av de ansatte. Ingen av styremedlemmene 

sitter i Norconsults ledergruppe.

Jan Oksum er styreleder og Kari Broberg 

er styrets nestleder. De ble valgt ved første 

styremøte etter ordinær generalforsamling 

2015.

Den ordinære generalforsamlingen i Nor-

consult Holding AS bestemmer honoraret 

til styrets medlemmer basert på en an-

befaling fra valgkomitéen. Honoraret skal 

dekke deltagelse både i styret i Norconsult 

Holding AS og Norconsult AS. Valgkomi-

téen består av fi re medlemmer hvorav tre 

velges av generalforsamlingen og styret 

oppnevner én representant. Hovedopp-

gaven til valgkomitéen er å sikre at styret 

har den riktige sammensetningen av 

kompetanse og erfaring.

Styret har i 2015 avholdt ni styremøter. Ved 

behov har styret blitt informert om viktige 

hendelser mellom styremøtene.

Selskapsledelse

Selskapet har en klar arbeidsdeling 

mellom styre og ledelse. Medlemmer i 

selskapets øverste ledelse kan ikke være 

styremedlemmer. Konsernsjefen har 

ansvar for den daglige ledelsen av kon-

sernet, og skal følge de retningslinjer og 

pålegg som styret gir. Ansvar for ulike 

funksjonelle områder i Norconsult til-

legges defi nerte konsernroller som 

fastsettes av konsernsjefen.

Konsernrollene har ansvar for å sikre at 

linjen følger de kravene som er fastsatt 

i styrende dokumenter, samt oppdatere 

disse i henhold til utviklingen av risiko-

bildet for funksjonen.

.
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Årsregnskap

Resultat, balanse og kontantstrøm for 

Norconsult AS konsern

Konsernet oppnådde i 2015 brutto drifts-

inntekter på 3 974,8 millioner kroner. 

(2014; 3 845,6 millioner kroner) og et 

driftsresultat på 312,5 millioner kroner 

(2014; 294,5 millioner kroner justert for 

engangseff ekt knyttet til avvikling av 

ytelsespensjon på 167,5 millioner kroner). 

Driftsmarginen for 2015 var på 7,9 prosent 

mot 3,3 prosent i 2014 (underliggende 

driftsmargin for 2014 var på 7,7 prosent

justert for engangseff ekt knyttet til pensjon). 

Konsernet hadde i 2015 en økning i netto 

likvider på 93,6 millioner kroner. (2014; 

-16,0 millioner kroner). Selskapets netto 

kontantstrøm er påvirket av et moderat 

omfang av investeringsaktiviteter og ut-

betaling av forrige års utbytte. 

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktivi-

teter vurderes som tilfredsstillende sett i 

lys av selskapets vekst. Kontantbehold-

ningen ved årets utgang var på 382,8 

millioner kroner (2014: 289,3 millioner 

kroner). Avvik mellom kontantstrøm fra 

operasjonelle aktiviteter og driftsresultat 

skyldes tidsavgrensningsposter. 

Konsernets egenkapital var 666,5 millioner 

kroner ved utgangen av 2015 (2014; 561,4 

millioner kroner), noe som gir en egen-

kapitalandel i 2015 på 36,2 prosent (2014: 

31,7 prosent). Styret vurderer andelen som 

meget tilfredsstillende.

Resultat, balanse og kontantstrøm for 

Norconsult AS

Morselskapet Norconsult AS er det domi-

nerende selskapet i konsernet. Drifts-

resultat for 2015 var på 235,7 millioner 

kroner (2014: 64,4 millioner kroner. 

Underliggende driftsresultat justert for 

engangseff ekt knyttet til avvikling av 

ytelsespensjon på 167,5 millioner kroner

var 231,9 millioner kroner for 2014. 

Resultat før skattekostnader var 260,0 

millioner kroner. (2014: 134,3 millioner 

kroner). Driftsmarginen for 2015 var på 

8,0 prosent mot 2,3 prosent for 2014 

(underliggende 8,3 prosent for 2014). 

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktivi-

teter vurderes som tilfredsstillende sett i 

lys av selskapets vekst. Kontantbehold-

ningen ved årets utgang var på 167,3 

millioner kroner (2014: 34,8 millioner 

kroner). Avvik mellom kontantstrøm fra 

operasjonelle aktiviteter og driftsresultat 

skyldes tidsavgrensningsposter. 

Norconsult AS hadde i 2015 økning i 

netto likvider på 132,5 millioner kroner 

(2014; 4,2 millioner kroner). Selskapets 

egenkapital var 557,0 millioner kroner ved 

utgangen av 2015 (2014; 479,9 millioner 

kroner), noe som gir en egenkapitalandel i 

2015 på 32,7 prosent.

Finansiell risiko

Risiko for at kunder ikke har økonomisk 

evne til å oppfylle sine forpliktelser anses 

som lav da det historisk sett har vært lite

tap på fordringer. Selskapet har i alle ledd

fokus på å fakturere opparbeidet tid snar-

est mulig og har en tett oppfølging av 

kundefordringer.

Likviditeten i Norconsult vurderes som 

tilfredsstillende, og driften i 2015 er selv-

fi nansierende i alle enheter med kun få 

unntak. Overskuddslikviditet benyttes til 

utbytteutbetaling eller investeringer i drift 

eller oppkjøp. Selskapet har handlingsrom

til å redusere alle disse elementene der-

som likviditeten skulle tilsi dette. Alle

oppkjøp er gjenstand for en due diligence-

prosess og selskapet fokuserer på objekter 

med god lønnsomhet og gode fremtids-

utsikter. 

Norconsult er eksponert for valuta-

svingninger i forbindelse med selskapets 

aktiviteter på tvers av landegrenser. Noe 

av denne omsetningen faktureres i norske 

kroner, noe i lokal valuta, noe i euro og 

noe i USD. Foreliggende valutastrategi 

tilsier at selskapet skal foreta en valuta-

sikring der dette er hensiktsmessig ut fra 

en totalvurdering, eventuelt tilstrebe 

kontraktbetingelser som begrenser 

valutaeksponeringen.

Norconsults virksomhet vokser både 

gjennom organisk vekst og ved strategiske 

oppkjøp av andre virksomheter. De siste 

årene er det gjort en rekke oppkjøp av 

selskaper hvor det er identifi sert merver-

dier utover bokført egenkapital. Disse 

merverdiene er i stor grad knyttet til 

medarbeidere og kompetanse som regn-

skapsføres som goodwill. Goodwill blir 

avskrevet lineært over forventet levetid og 

i tråd med god regnskapsskikk. Ledelsen 

og styret i konsernet vurderer regel-

messig 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. 

Det har ikke inntruff et forhold av vesentlig 

betydning for Norconsults stilling og 

resultat etter regnskapsårets slutt.

I samsvar med norsk regnskapslov bekref-

ter Norconsult at regnskapene er avlagt 

under forutsetningen om fortsatt drift.
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Sandvika 19. april 2016

Styret for Norconsult

      

           Jan Oksum / Styrets leder               Kari Broberg / Styrets nestleder                 Sebastiano Lombardo / Styremedlem (vara)       

         Jørn Tyrdal / Styremedlem              Henning Vellene / Styremedlem            Vegard Jacobsen / Styremedlem

        Olaf Bøckmann / Styremedlem                      Harald Trosvik / Styremedlem                        Marie Broo / Styremedlem (vara)

                 Per Kristian Jacobsen / Konsernsjef  

Resultatdisponering

Styret har vurdert selskapets totale 

økonomiske situasjon inkludert egen-

kapital og fremtidsutsikter som del av 

grunnlaget for forslag til utbytte basert på 

årsresultatet for 2015.

Årets overskudd for Norconsult AS utgjør 

193,267 millioner norske kroner. Styret 

foreslår at overskuddet disponeres som 

følger:

Avsatt til utbytte:   MNOK    116 271

Overført til

annen egenkapital:  MNOK     76 996

SUM MNOK   193 267

Fremtidsutsikter

Norconsult-konsernets soliditet, kompe-

tanse og markedsposisjon skaper et 

meget godt utgangspunkt for selskapet i 

tiden fremover. Markedsutsiktene vurderes 

som positive i de fl este markedsområder 

selskapet opererer i.

Norconsult har vært en aktiv aktør i kon-

solideringen som pågår i bransjen i Norge, 

og vil fortsette å ta en ledende rolle i det 

norske markedet og være en vesentlig 

aktør i det nordiske markedet.

Internasjonalt vil Norconsult i tråd med 

konsernets strategi satse videre i de 

geografi ske områder og markeder hvor 

konsernet kan utnytte sin unike kompe-

tanse, har konkurransefortrinn og ser 

gode forretningsmuligheter.

Selskapet har en tilfredsstillende soliditet. 

Styret forventer ikke behov for tilførsel 

av kapital i løpet av året. Styret presiserer 

samtidig at det er knyttet generell usikker-

het til vurderinger av fremtidige forhold, 

og at utviklingen i markedet er avhengig 

av konjunkturer og generell økonomisk 

utvikling.
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Regnskap 

og noter

*Underliggende driftsresultat justert etter 

engangseff ekt av endret pensjonsordning.
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Resultatregnskap

                       

                                                                                                  

 2014 2015  Alle tall i 1 000 kroner Note 2015 2014

          

    Driftsinntekter og -kostnader     

 2 790 235  2 935 537   Driftsinntekter 2, 9 3 974 774  3 845 618 

 2 790 235  2 935 537   Sum driftsinntekter  3 974 774  3 845 618 

         

  362 838  349 547   Prosjektkostnader   9   460 507   433 857 

 1 984 799  1 947 522   Lønnskostnader 3, 4 2 708 207  2 707 575 

  66 618   65 062   Avskrivning på var. driftsm. / imm. eiend. 5, 6 89 871   84 100 

  311 562   337 737   Annen driftskostnad 3, 9  403 644   493 054 

 2 725 817  2 699 868   Sum driftskostnader  3 662 229  3 718 586 

        

 64 418   235 669   DRIFTSRESULTAT   312 544   127 032 

          

    Finansinntekter og -kostnader    

  62 846   37 750   Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap    250  830 

  1 763   2 826   Renteinntekt fra foretak i samme konsern   9   1 153  2 580 

   988   843   Annen renteinntekt   2 344   4 078 

  10 750   7 430   Annen fi nansinntekt   17 278  19 060 

   0   (14 000)  Nedskrivning av fi nansielle eiendeler   9   0   0 

  (4 906) (4 436)  Rentekostnader til foretak i samme konsern   9   (573)  (1 409)

  (390)  (460)  Annen rentekostnad   (658)  (2 550)

  (1 128)  (5 605)  Annen fi nanskostnad   (23 848)  (9 782)

  69 922  24 349   Netto fi nansresultat  (4 055) 12 807 

          

 134 341   260 019   RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  308 489   139 839 

          

 20 107   66 753   Skattekostnad   14  99 974   56 393 

         

  114 233   193 267   ÅRSRESULTAT  208 515   83 446 

          

    Minoritetenes andel av årsresultatet   ( 1 066)  ( 1 492)

    Majoritetens andel av årsresultatet  209 582   84 938 

MORSELSKAP                                                                                                                   KONSERN
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Balanse
Pr. 31. desember 2015

                       

                                                                                                  

 2014 2015  Alle tall i 1 000 kroner Note 2015 2014

          
    Anleggsmidler

    Immaterielle eiendeler     

 25 141   31 561   Utsatt skattefordel   14  30 646  23 660 

   0  0   Lisenser og programvare   5  12 137  3 649 

  237 181  219 666   Goodwill   5  219 143  257 681 

  262 322  251 228   Sum immaterielle eiendeler  261 927  284 990 

         

    Varige driftsmidler    

  6 821  6 821   Tomter, bygg og annen fast eiendom   6   8 071  9 719 

 33 283   35 192   Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner   6  60 401   60 466 

  40 104   42 013   Sum varige driftsmidler  68 473  70 185 

         

    Finansielle anleggsmidler    

  290 363   308 683   Investeringer i datterselskap   7   0   0 

   781  781   Investeringer i aksjer og andeler   8   2 643  2 680 

  49 641  43 922   Lån til foretak i samme konsern   9  0  0 

  26 165   31 902   Andre langsiktige fordringer   36 362   32 192 

  366 950  385 288   Sum fi nansielle anleggsmidler  39 005  34 872 

         

  669 377   678 529   SUM ANLEGGSMIDLER  369 405   390 047 

         
    Omløpsmidler

    Fordringer     

  133 311  152 036   Opptjent, ikke fakturert inntekt   209 850  202 701 

  600 456  586 247   Kundefordringer 9, 10  813 350   780 946 

  74 253   82 443   Kortsiktige fordringer mot konsernselskap   9   0  27 627 

  22 854  37 276   Andre fordringer  67 005  80 530 

  830 874  858 002   Sum fordringer  1 090 205  1 091 804 

    

    Bankinnskudd og lignende     

 10 451  10 221   Bankinnskudd og kontanter   11  170 399  186 924 

  24 332  157 053   Innskudd i konsernkonto 9, 11 212 447  102 343 

  34 783   167 273   Sum bankinnskudd og lignende  382 847  289 267 

         

  865 658  1 025 275   SUM OMLØPSMIDLER  1 473 052  381 071 

         

 1 535 033  1 703 803   SUM EIENDELER  1 842 457  1 771 118 

MORSELSKAP                                                                                                                   KONSERN

Eiendeler
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 2014 2015 Alle tall i 1 000 kronerNote 2015 2014

          
    Egenkapital

    Innskutt egenkapital     

 2 878  2 878   Aksjekapital 12, 13 2 878   2 878 

  50 361   50 361   Overkurs   13  50 361  50 361 

  53 239   53 239   Sum innskutt egenkapital   53 239   53 239 

         

    Opptjent egenkapital     

 426 701  503 711   Annen egenkapital   13   612 671  506 192 

  426 701   503 711   Sum opptjent egenkapital   612 671   506 192 

         

   0  0   Minoritetsinteresser   13   553   1 954 

         

  479 940  556 950   SUM EGENKAPITAL  666 464   561 385 

         14
    Gjeld

    Avsetning for forpliktelser     

  13 172  12 138   Pensjonsforpliktelser   4   13 726   16 197 

   0  0   Andre avsetninger   15  349  624 

  13 172   12 138   Sum avsetninger for forpliktelser   14 075  16 821 

         

    Annen langsiktig gjeld     

  140 674   196 612   Gjeld til selskap i samme konsern 9,15 0    0 

  14 793   10 861   Annen langsiktig gjeld   15  16 915  33 765 

  155 467  207 473   Sum annen langsiktig gjeld  16 915  33 765 

         

    Kortsiktig gjeld     

  61 063  77 044   Leverandørgjeld   9   135 010  101 420 

  42 424  40 041   Forskudd fra kunder   68 691   77 280 

  51 252   49 274   Kortsiktig gjeld til konsernselskap   9  0  31 509 

  56 640   72 942   Betalbar skatt   14  83 035   94 186 

  279 803  297 595   Skyldig off entlige avgifter  354 345   339 632 

  95 000   116 271   Avsatt utbytte   116 271   95 000 

  300 272  274 074   Annen kortsiktig gjeld   387 648  420 120 

  886 454  927 242   Sum kortsiktig gjeld  1 145 001  1 159 147 

         

 1 055 093  1 146 853   SUM GJELD  1 175 991  1 209 733 

         

 1 535 033  1 703 803   SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 842 457  1 771 118 

Egenkapital og gjeld
MORSELSKAP                                                                                                                   KONSERN

Balanse
Pr. 31. desember 2015
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 2014 2015  Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014

          

    Operasjonelle aktiviteter     

 134 341  260 019   Resultat før skattekostnad  308 489   139 839 

  ( 60 818)  ( 56 627)  Periodens betalte skatt   ( 111 922)  ( 95 365)

  (  54)  (  84)  Gevinst / tap ved salg av varige driftsmidler   (  84)  (  54)

  66 618  65 062   Avskrivninger og nedskrivninger   89 871  84 100 

   0   ( 18 725)  Endring i opptjent, ikke fakturert inntekt   ( 7 149)  ( 21 753)

  ( 106 635)  ( 8 403)  Endring i kundefordringer og andre fordringer   8 748  ( 67 800)

  26 376   2 361   Endring i kortsiktig gjeld   ( 29 446)  57 620 

  138 979   ( 1 034)  Endring i pensjonsforpliktelse   ( 2 471)  138 800 

  198 806   242 570   Netto kontantstrøm, operasjonelle akt.   256 036  235 388 

         

    Investeringsaktiviteter     

  ( 72 803)  ( 34 315)  Investeringer i immaterielle eiendeler   ( 9 961)   0 

  ( 24 410)  ( 15 191)  Investeringer i varige driftsmidler   ( 25 988)  ( 37 967)

   464    133   Vederlag ved salg av varige driftsmidler   366  464 

  ( 37 252)  ( 17 697)  Investeringer i fi nansielle eiendeler   ( 19 322)  ( 99 673)

   420  0   Vederlag ved salg av fi nansielle eiendeler    0    0 

   0   ( 14 018)  Netto nye utlån   ( 4 170)   0 

  ( 12 889) 0   Tilbakebetaling av utlån   0  ( 5 355)

  ( 146 470)  ( 81 087)  Netto kontantstrøm, investeringsakt.   ( 59 076)  ( 142 531)

         

    Finansieringsaktiviteter     

  79 315   52 006   Opptak av ny gjeld   0  9 835 

   0   0   Nedbetaling av gjeld  ( 16 850) 0 

   0   14 000   Nedskrivninger av fi nansielle eiendeler   0  0 

  ( 127 500)  ( 95 000)  Utbetalt utbytte  ( 95 090) ( 127 999)

  ( 48 185)  ( 28 994)  Netto kontantstrøm, fi nansieringsakt.   ( 111 940)  ( 118 164)

         

   0  0   Valutaomregning av bankinnskudd   8 560  9 353 

         

  4 152   132 488   NETTO ENDRING I BANKINNSKUDD O.L.   93 580   ( 15 954)

         

  30 630  34 783   Likviditetsbeholdning 01.01   289 267  305 222 

         

  34 783   167 273   LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12   382 847  289 267 

Kontantstrømoppstilling

MORSELSKAP                                                                                                                   KONSERN
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NOTE 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 

1998 og god regnskapsskikk i Norge.    

      

Hovedregel for vurdering og klassifi sering av eiendeler og 

gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi sert som 

anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi sert som omløps-

midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er 

klassifi sert som omløpsmidler. Ved klassifi sering av kortsiktig 

og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Første 

års avdrag på langsiktig gjeld klassifi seres ikke som kortsiktig 

gjeld. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaff elseskost og 

virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaff elseskost, 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.   

    

Immaterielle eiendeler     

Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder 

utgifter til eget utviklingsarbeid, balanseføres når det er sann-

synlig at de eiendelens forventede fremtidige økonomiske 

fordeler vil komme selskapet til gode, anskaff elseskost 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 

anskaff elseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av 

virksomhet, er balanseført til anskaff elseskost 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 goodwillen, 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 anskaff elseskost 

i selskapsregnskapet. Investeringene blir nedskrevet til virkelig 

verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og 

konsernbidrag inntektsføres som fi nansinntekt.    

 

Tilsvarende gjelder for øvrige langsiktige investeringer.   

     

Fordringer      

Kundefordringer består av fordringer oppstått ved fakturering 

samt opptjent kontraktsinntekt fra anleggskontrakter fratrukket 

a konto betalinger og forskudd mottatt fra kunde. Dersom 

forskudd fra kunder overstiger opptjent kontraktsinntekt, 

presenteres det overskytende som kortsiktig gjeld.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til 

pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 

av de enkelte fordringene. 

 

Konsernkontoordning

Norconsult AS og fl ere av datterselskapene inngår i konsernets 

konsernkontoordning, der Norconsult Holding AS er kontrakts-

motpart med banken. Rent juridisk er innskudd og trekk på 

konsernkontoordningen derfor å anse som konsernmellom-

værende med NorconsultHolding AS. Rent praktisk deler

imidlertid ordningen alle karakteristika med ordinært 

bankinnskudd, og selskapene forholder seg til banken som om 

det var bankinnskudd, og ikke mellomværende. Innestående 

på ordningen er derfor presentert på egen linje under 

bankinnskudd i balansen.

Noter til konsernregnskapet for 2015
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Alle selskaper som inngår i ordningen er solidarisk ansvarlig 

overfor banken.  

Garantiarbeider/reklamasjoner     

Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede prosjekter 

vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes 

med utgangspunkt i historiske tall for garantiarbeider korrigert

for forventet avvik på grunn av for eksempel endring i 

kvalitetssikringsrutiner og endring i produktspekter. 

Avsetningen føres opp under “Annen kortsiktig gjeld”, og 

endringen i avsetningen resultatføres.  

    

Pensjonsforpliktelser

Norconsult AS har i 2014 lukket og omdannet selskapets 

ytelsesordninger til innskuddsordninger.  

   

Selskapets kollektive pensjonsordning er innskuddsbasert og 

innebærer at selskapet betaler innskudd til et forsikrings-

selskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse 

etter at innskuddene er betalt. Innskuddene resultatføres som 

lønnskostnad etter hvert som de påløper. 

Forpliktelsen knyttet til de usikrede ordningene er estimert ved 

å ta opptjente rettigheter og neddiskontere til nåverdi. Årets 

opptjening kostnadsføres som pensjonskostnad. Estimatavvik 

resultatføres når de oppstår.

Bruk av estimater      

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever 

bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets 

regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder 

som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, 

høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og 

estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i 

notene.  

Konsolideringsprinsipper  

Konsernregnskapet omfatter Norconsult AS med datter-

selskaper hvor Norconsult AS har bestemmende innfl ytelse som 

følge av juridisk eller faktisk kontroll. Konsernregnskapet er 

utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like 

transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. 

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom 

selskaper i konsernet er eliminert.

Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter 

oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets 

eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, 

og eventuell merpris ut over dette klassifi seres som goodwill. 

For deleide datterselskaper er kun Norconsult AS’ andel av 

goodwill inkludert i balansen.

Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og egen-

kapital er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. 

Valuta      

Norske kroner (NOK) er morselskapets funksjonelle valuta og 

presentasjonvaluta i konsernregnskapet. Pengeposter i uten-

landsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av balanse-

dagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 

funksjonell valuta ved bruk av transaksjonskurs på transaksjons-

tidspunktet. Valutaomregningseff ekter resultatføres.

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.

Omregningsdiff eranse som fremkommer ved omregning av 

nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, føres som 

omregningsdiff eranse direkte mot egenkapitalen.

Driftsinntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på 

vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten leveres. Inntektene 

regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjons-

tidspunktet.
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Anleggskontrakter 

Anleggskontrakter, herunder prosjekter i arbeid og fastpris-

kontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende 

avregnings metode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte 

kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden 

revurderes løpende. For prosjekter som forventes å gi tap, 

kostnadsføres hele det beregnede tapet gjennom avsetninger. 

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode 

som tilhørende inntekt.

Leieavtaler

Leieavtaler vurderes som operasjonell eller fi nansiell etter en 

konkret vurdering av den enkelte avtale. Selskapet har for tiden 

ikke fi nansielle leieavtaler, og all leie kostnadsføres når den er 

påløpt.

Skatt

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat

før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot 

egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og 

endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag 

av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige

og skattemessige verdier, samt eventuelle ligningsmessige 

under-skudd til fremføring. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er 

presentert netto etter utligning i balansen. Netto skattefordeler 

balanseføres kun i den grad den forventes utnyttet ved 

fremtidig inntekt.

Kontantstrømoppstilling 

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte 

metoden. Kontanter og bankinnskudd omfatter kontanter, 

bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med 

gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaff elses-

dato. Innskudd på konsernkontoordningen inngår også i 

bankinnskudd.

NOTE 2 - Salgsinntekter       

MORSELSKAP Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde                   KONSERN 

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014

 23 % 21 % Energi, olje og gass  21 % 22 %
 33 % 33 % Bygg og eiendom  28 % 28 %
 33 % 34 % Samferdsel og infrastruktur  27 % 27 %
 5 % 5 % Industri  4 % 4 %
 1 % 1 % Miljø  3 % 2 %
 0 % 0 % Utleie av personell  9 % 10 %
 0 % 0 % IT  5 % 5 %
 6 % 6 % Annet  3 % 2 %

 100 % 100 % Sum  100 % 100 %

       
       

MORSELSKAP   Salgsinntekter fordelt på geografi sk marked                      KONSERN 
  
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015  2014

 95 % 94 % Norge  79 % 79 %
 0 % 0 % Sverige og Danmark  12 % 13 %
 5 % 6 % Øvrig utland  9 % 8 %

 100 % 100 % Sum  100 % 100 %

 

Salgsinntektene er fordelt geografi sk etter hvor kunden er hjemmehørende.     
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NOTE 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.      

       
MORSELSKAP Spesifi kasjon av lønnskostnader                   KONSERN 
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014

 1 424 019  1 565 499  Lønninger  2 137 185  1 991 978 
  207 287   221 533  Arbeidsgiveravgift  322 707   299 891 
  272 638   110 898  Pensjonskostnader (se note 4)  156 310   319 933 
  80 854   49 591  Andre ytelser  92 005   95 773
 
 1 984 799  1 947 522  Sum lønnskostnader  2 708 207  2 707 575 

       
  1 866   1 933  Gjennomsnittlig antall ansatte:    2 881   2 775 
  1 939   2 068  Antall årsverk sysselsatt pr 31.12.  3 093   2 900 
       
       
   Ytelser til styret og administrerende direktør

        
  Styret Alle tall i 1 000 kroner   Adm. Dir.
 
   1 274  Lønn/bonus og honorar   2 576  
    0  Pensjonsutgifter  412  
    0  Annen godtgjørelse  193
  
   1 274  Sum ytelser  3 181  

Konsernsjefen har, hvis han må fratre sin stilling, avtale om full
grunnlønn i 12 måneder etter utløp av oppsigelsestiden. 
 Dette tilsvarer p.t kr 4 149 000 inkl lønn i ordinær oppsigelsestid. 
Videre er konsernsjefen bonusberettiget i henhold til samme 
prinsipp som for ledergruppen i selskapet for øvrig. 

Konsernsjefen ervervet 20 000 A-aksjer i Norconsult Holding AS 
både i 2014 og 2015, og har rett til å erverve ytterlig 20 000 A-aksjer 
årlig inntil fylte 59 år. Dersom konsernsjefen ett eller fl ere år velger 

ikke å benytte seg av av den årlige retten til å erverve aksjer, 
bortfaller opsjonen for det aktuelle året. 

Ansatte og aksjonærer har lån i selskapet på tilsammen kr 1 493 054 
pr 31.12.2015 (kr 1 766 588 pr 31.12.2014). 

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

MORSELSKAP Spesifi kasjon av honorar til revisor                  KONSERN 

 2014 2015 Alle tall i 1.000 kroner  2015 2014

 721 463   883 073  Honorar for lovpålagt revisjon  3 715 733  2 527 036 
   0    0  Honorar for revisjon til andre enn konsernrevisor  478 274   495 850 
   0    0  Honorar for andre attestasjonstjenester  300 513    0 
  18 715    0  Honorar for skatterådgivning  201 251   76 435 
  211 298   244 326  Honorar for andre tjenester   108 352   628 752 

  951 476  1 127 399  Sum honorar til revisor  4 804 123  3 728 073 
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NOTE 4 - Pensjonskostnader

Norconsult AS hadde kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i 
DnB Liv inntil 18. desember 2014. Den kollektive pensjonsordningen 
bestod av en ytelesesbasert og en innskuddsbasert ordning. Den 
ytelsesbaserte ordningen ble lukket 31. desember 2004 og 
omdannet til innskuddsordning pr 31.desember 2014. Totale 
avviklingskostnader ble beregnet til TNOK 167 500, hvilket ble 
kostnadsført i 2014.

Norconsults pensjonsordninger oppfyller lovens minimumskrav til 
pensjonsordninger.

Det er i 2015 etablert en egen pensjonsordning for ledergruppen 
som fi nansieres over driften. Nåværende konsernsjef inngår i leder-
gruppens nye pensjonordning. Tidligere administerende direktør har 
en egen pensjonsordning som også er fi nansiert over drift. Forplikt-
elsen knyttet til begge disse ordningene er aktuarmessig beregnet.

Forpliktelsen knyttet til de usikrede ordningene er estimert ved å 
beregne opptjente rettigheter og neddiskontere til nåverdi. Årets 
opptjening og endring i diskonteringseff ekt, kostnadsføres som 
pensjonskostnad. Estimatavvik resultatføres når de oppstår.  
     

MORSELSKAP Spesifi kasjon av pensjonskostnader                          KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014 

  218 010   ( 4 482) Pensjonskostnader, ytelsesordninger over driften  5 920)  218 010 
  54 270   114 366  Pensjonskostnader, innskuddsordninger  161 216   101 565 
   358   1 014  Pensjonskostnader over drift (usikret)  014    358

  272 638   110 898  Sum pensjonskostnader  156 310   319 933 

       

MORSELSKAP   Antall personer som omfattes av ordningene                              KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
  
 1 901   2 100  Ansatte, innskuddsordninger  3 018    0 
   1    11  Ansatte, ytelsesordninger over driften  11    1 
       

MORSELSKAP   Pensjonsforpliktelser over driften                      KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
  
 13 172   12 138  Beregnede, usikrede pensjonsforpliktelser  13 726   16 197 
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NOTE 5 - Immaterielle eiendeler           

MORSELSKAP

Alle tall i 1 000 kroner

     Goodwill Totalt

Anskaff elseskost per 01.01.2015    413 308   413 308 
Årets tilganger     34 315   34 315 
Anskaff elseskost per 31.12.2015   447 623   447 623 

       
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2015  ( 176 127)  ( 176 127)
Årets avskrivninger    ( 51 829)  ( 51 829)
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2015   ( 227 956)  ( 227 956)

       

 Balanseført verdi per 31.12.2015   219 666   219 666 

       
Avskrivningsplan    Lineær 
Økonomisk levetid    3-10 år 

KONSERN       
       
Alle tall i 1 000 kroner      
 
     Lisenser og 
     programvare Goodwill Totalt

Anskaff elseskost per 01.01.2015    17 819   504 386   522 205 
Årets tilganger     9 961   17 688   27 649 
Årets avganger      622    0    622 
Valutaomregningseff ekter    1 570   7 032   8 602 
Anskaff elseskost per 31.12.2015   29 972   529 106   559 078 

       
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2015  ( 14 142)  ( 211 354)  ( 225 496)
Årets avskrivninger     ( 2 103)  ( 64 556)  ( 66 659)
Årets nedskrivninger    0    0    0 
Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp   (  173)  ( 30 674)  ( 30 847)
Avgang akk. avskrivninger ved salg    (  173)   0   (  173)
Valutaomregningseff ekter     ( 1 242)  ( 3 377)  ( 4 619)
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2015  ( 17 833)  ( 309 962)  ( 327 794)

       

 Balanseført verdi per 31.12.2015   12 137   219 143   231 284 

       
Avskrivningsplan    Lineær Lineær 
Økonomisk levetid    10 år 3-10 år 
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NOTE 6 - Varige driftsmidler

MORSELSKAP

Alle tall i 1 000 kroner  

    Tomter, bygg og  Driftsløsøre,
    annen fast inventar, 
    eiendom kontormaskiner Totalt
       
 Anskaff elseskost per 01.01.2015    6 821   75 605   82 426 
Årets tilganger     0   15 191   15 191 
Årets avganger      0   (  133)  (  133)
Anskaff elseskost per 31.12.2015  6 821   90 663   97 484 

       
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2015 0   ( 42 322)  ( 42 322)
Årets avskrivninger   0   ( 13 233)  ( 13 233)
Årets nedskrivninger   0    0    0 
Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp  0    0    0 
Avgang akk. avskrivninger ved salg  0    84    84 
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2015  0   ( 55 471)  ( 55 471)

       

 Balanseført verdi per 31.12.2015  6 821   35 192   42 013 

       

Avskrivningsplan   Lineær Lineær 
Økonomisk levetid   3-10 år 3-10 år 
       

KONSERN       
       
Alle tall i 1 000 kroner      
 
    Tomter, bygg og  Driftsløsøre,
    annen fast inventar, 
    eiendom kontormaskiner Totalt
       
Anskaff elseskost per 01.01.2015    11 870   163 380   175 250 
Årets tilganger     0   25 988   25 988 
Årets avganger    ( 2 859)  (  170)  ( 3 029)
Valutaomregningseff ekter    (  39)  3 348   3 309 
Anskaff elseskost per 31.12.2015  8 972   192 546   201 519 

       
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2015  (  691)  ( 104 324)  ( 105 015)
Årets avskrivninger    (  176)  ( 23 036)  ( 23 212)
Årets nedskrivninger   0    0    0 
Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp  0   (  135)  (  135)
Avgang akk. avskrivninger ved salg  (  32)  ( 2 907)  ( 2 939)
Valutaomregningseff ekter   (  2)  ( 1 742)  ( 1 744)
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2015 (  901)  ( 132 145)  ( 133 046)

       

 Balanseført verdi per 31.12.2015  8 071   60 401   68 473 

       
Avskrivningsplan   Lineær Lineær 
Økonomisk levetid   3-10 år 3-10 år 
       
Årlig leie av ikke balanseførte eiendeler   10 134  
Gjennomsnittlig gjenværende varighet (ant år)  3  
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NOTE 7 - Datterselskaper       

       

Datterselskap i Norconsult AS pr 31.12.2015:         
      
Alle tall i 1 000 kroner       
  
  Forretnings- Stemme- og Stemme- og Resultat Egenkapital Balanseført-
  kontor eierand.2014 eierand.2015 2015 2015 verdi

       
Byggcon AS *) Sandvika 100 % 100 %  9 231   51 633   43 004 
Norconsult International AS  Sandvika 100 % 100 %  1 023   46 224   28 684 
Norfi n AS  Sandvika 100 % 100 %   700   17 551   17 211 
Technogarden Holding AS *) Sandvika 100 % 100 %  7 623   2 885   3 023 
Norconsult LNG AS  Sandvika 88 % 100 %  (  534)  2 009   2 189 
Norconsult        
Informasjonssystemer AS *) Sandvika 100 % 100 %  18 715   36 925   1 075 
Norconsult Hydropower AS  Sandvika 100 % 100 %  (  6)   89    149 
Techno Consult AS  Sandvika 100 % 100 %   76   1 607    100 
Norconsult Utvikling AS  Sandvika 100 % 100 %   11   1 850    100 
Solem Arkitektur AS  Trondheim 100 % 100 %  19 580   31 077   37 252 
Norconsult AB  Gøteborg 100 % 100 %  5 007   64 606   73 851 
Norconsult Danmark A/S  København 100 % 100 %  15 128   24 271   55 418 
Norconsult Andina S.A  Santiago 100 % 100 %  ( 7 993)  ( 11 742)  9 759 
Norconsult Peru SAC  Lima 100 % 100 %  6 551   17 990   1 114 
Norconsult Africa (PtY) Ltd *) Johannesb. 100 % 100 %   665   11 180   30 873 
SAL CDS   Maputo 95 % 95 %  1 006   ( 9 413)  3 734 
Norconsult Mozambique Ltd.  Maputo 100 % 100 %  ( 1 538)  4 171    0 
Norpower Sdn Bhd  Kuching 100 % 100 %  5 628   16 876    950 
Norconsult Man. Serv. Phil Ltd.  Manila 100 % 100 %  1 067   6 692    127 
Norconsult Laos Ltd.  Laos 100 % 100 %  (  639)  (  956)   71 

  Sum        308 683 

       

       

 Datterselskap i Byggcon AS pr 31.12.2015:        

       
Alle tall i 1 000 kroner       
  
  Forretnings- Stemme- og Stemme- og Resultat Egenkapital Balanseført-
  kontor eierand.2014 eierand.2015 2015 2015 verdi

Solvang og Fredheim AS   Os i Østerdalen 100 % 100 %  2 203   18 432   18 412   
     
Datterselskap i Norconsult Informasjonssystemer AS pr 31.12.2015:        

       

Norconsult Astando AB  Stockholm 100 % 100 %  1 348   1 734   19 866 
       

 Datterselskap i Technogarden Holding AS pr 31.12.2015:        

        
 Technogarden Human Resources AS Sandvika 100 % 100 %   3   1 532    98 
Technogarden Engineering Resources AS* Sandvika 100 % 100 %  9 386   44 692   2 007 
Technogarden Engineering Resources AB Gøteborg 100 % 100 %   207   15 013    918 
Technogarden Astra North Holding AS* Stavanger  100 % 100 %  (  24)  2 414   21 231 
Technogarden Albatross Prosjektledelse AS Sandvika 0 % 100 %  2 318   7 778   21 000 
Technogarden Magellan AS  Sandvika 0 % 100 %   135   (  220)   500 
       
* Technogarden Engineering Resources AS er morselskapet til Technogarden Astra North Holding AS.     
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 Datterselskap i Norconsult Africa (PtY) Ltd. pr 31.12.2015:       

 

Alle tall i 1 000 kroner       
 
  Forretnings- Stemme- og Stemme- og Resultat Egenkapital Balanseført-
  kontor eierand.2014 eierand.2015 2015 2015 verdi

Norconsult Iyanda (Pty) Ltd  Johannesburg  67,5 % 67,5 %  ( 3 119)  2 368   25 939 
       

       
I tillegg eier Norconsult AS aksjer i følgende selskap:        

Norconsult Botswana (Pty) Ltd - 100 %        
Norconsult Zambia Ltd - 100 %        
Norconsult Tanzania Ltd - 100 %        
HR-NOR AS - 50 %  

Basert på en konkret vurdering knyttet til at selskapene ikke har hatt 
virksomhet i 2015 og at balansepostene ikke har vesentlig innvirkning 
på konsernet, er de ikke konsolidert inn i konsernet. Regnskap for 

disse selskapene er på tidspunktet for avleggelsen av konsernregn-
skapet ikke mottatt. Følgelig er opplysning om periodens resultat og 
egenkapital ikke medtatt. 

NOTE 8 - Investeringer i aksjer og andeler       
       
Alle tall i 1 000 kroner       
 
 Eierandel Anskaff . kost Balanseført verdi Markedsverdi

       
Top E 8,5 %   34    34    34 
NorCiv Engineering Co. Ltd (Thailand) 8,6 %   186    186    186 
Team-T AS 25,0 %   255    255    255 
Team-T3 AS 30,0 %   306    306    306 

 Sum Norconsult AS  781    781    781 

       
NorCiv Engineering Co. Ltd 24,5 %   365    265    265 
Aksjer i Consulting Abaris AS 20,0 %   20    20    20 
Andre mindre poster i datterselskaper   1 849   1 576   1 576 

 Sum Norconsult konsern  3 014   2 642   2 643 
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NOTE 9 - Transaksjoner og mellomværender med nærstående parter
      
MORSELSKAP Spesifi kasjon av konserninterne driftsposter               KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014 
 
  211 923   189 535  Viderefaktuerte kostnader og andre inntekter  0    0 
  79 345   44 785  Prosjektkostnader fra selskap i samme konsern  0    0 
  32 278   32 920  Husleie (Norconsult Eiendom AS)  32 920   32 278 
  7 496   8 289  Annen driftskostnad fra selskap i samme konsern  0    0 

Norconsult AS og fl ere av selskapene i konsernet har ansatte som 
deltar på prosjekter der et annet selskap i konsernet har oppdrags-
ansvaret og avtalen med kunden. Slike tjenesteleveranser på tvers av 

konsernet prises og faktureres på ordinære markedsmessige vilkår. 
I tillegg faktureres husleie og enkelte administrative tjenester mellom 
selskapene. 

MORSELSKAP   Spesifi kasjon av konserninterne fi nansposter                 KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014 
 
   1 326   1 672  Renteinntekt fra datterselskap  0   0 
  ( 3 691)  ( 3 863) Rentekostnader til datterselskap  0    0 
   437   1 154  Renteinntekt fra Norconsult Holding AS   1 153  2 580 
  ( 1 215)  (  573) Rentekostnader til Norconsult Holding AS   (  573)  ( 1 409)
   0   14 000  Nedskrivning langsiktig fordring Norconsult Andina Ltd   0    0 

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

MORSELSKAP   Kortsiktige fordringer med selskap i samme konsern      KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
 
 91 348   52 220  Kundefordringer på selskap i samme konsern  0    0 
  74 253   82 443  Andre fordringer på foretak i samme konsern  0  27 627 
  24 332   157 053  Innskudd på konsernkonto  212 447  102 343 
       
       

MORSELSKAP   Langsiktig fordringer med selskap i samme konsern   KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014

  49 641   43 922  Kundefordringer på selskap i samme konsern  0    0   
     

       

MORSELSKAP   Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern   KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014 
 
 44 566   44 980  Leverandørgjeld til selskap i samme konsern  0    0 
  6 686   4 294  Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern   0   31 509   
     

       

MORSELSKAP   Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern   KONSERN
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
 
 140 674   196 612  Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern  0    0 
       

Transaksjoner og lån til ansatte og aksjonærer er omtalt i note 3 
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NOTE 10 - Kortsiktige fordringer

MORSELSKAP   Spesifi kasjon av kundefordringer   KONSERN
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014

  636 648   648 326  Kundefordringer til pålydende  864 447   820 355 
  ( 36 192)  ( 62 079) Avsetning til tap på fordringer   ( 51 096)  ( 39 409)
  600 456   586 247  Kundefordringer   813 350   780 946 
       
       

NOTE 11 - Bankinnskudd og kontanter     
  
MORSELSKAP   Spesifi kasjon av bundne midler   KONSERN
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014

   147    148  Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto  7 520   6 619 
       
Enkelte av selskapene i Norconsult-konsernet har skattetrekkskonto der 
midlene er bundet. Øvrige selskaper har skattetrekksgaranti. Alle selskaper 
har enten innestående eller garanti som overstiger skattetrekksforpliktelsen 
per 31.12.        

       

       

NOTE 12 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon     
  
 Aksjekapitalen i Norconsult AS pr. 31.12.2015 utgjør kr 2 878 153 
og består av 3 942 676 aksjer, pålydende kr 0,73 pr aksje.      
 
       

       
NOTE 13 - Egenkapital       
       
MORSELSKAP       
       
Alle tall i 1 000 kroner      
 
   Aksjekapital Overkurs Annen egenkap. Totalt
       
Egenkapital per 01.01.2015   2 878   50 361    426 701   479 940 
Årets resultat for 2015   0    0    193 267  193 267 
Avsatt utbytte    0    0    ( 116 271)  ( 116 271)
Andre endringer   0    0     14    14 

 Egenkapital per 31.12.2015   2 878   50 361   503 711    556 950 

       

       
KONSERN       
       
Alle tall i 1 000 kroner 
      
   Aksjekapital Overkurs Annen egenkap.  Minoritet Totalt
       
Egenkapital per 01.01.2015  2 878   50 361   506 192    1 954   561 385 
Årets resultat for 2015  0    0   209 582    ( 1 066) 208 515 
Avsatt utbytte     0    0   ( 116 271)    0   ( 116 271)
Valutaomregningseff ekter  0    0   13 169    (  334)  12 835 

 Egenkapital per 31.12.2015  2 878   50 361   612 671     553   666 464 

Alle aksjene er eiet av Norconsult Holding AS og alle aksjene har 
samme rettigheter. 
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NOTE 14 - Skatt

MORSELSKAP   Spesifi kasjon av skattekostnad   KONSERN
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014

   57 411   73 173  Betalbar skatt på årets resultat  107 951   100 989 
   14    0  Skatt fra tidligere år  47   2 073 
  ( 37 317)  ( 6 420) Endring i utsatt skatt  ( 8 024)  ( 46 669)

  20 107   66 753  Skattekostnad i resultatregnskapet   99 974   56 393 

       
       
MORSELSKAP   Spesifi kasjon av betalbar skatt     KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
 
 57 411   73 173  Betalbar skatt på årets resultat   107 951   100 989 
   0    0  Forskuddsbetalt skatt vedr årets resultat  ( 21 747)  ( 5 954)
   0    0  Gjenværende betalbar skatt fra tidligere år   ( 1 877)   0 
  (  771)  (  230) Eff ekt av konsernbidrag   (  425)  (  849)
   0    0  Valutaomregningseff ekter   (  868)   0
 
  56 640   72 942  Betalbar skatt i balansen   83 035   94 186 

       
       
MORSELSKAP   Oversikt, skatteeff ekten av midlert. forskjeller   KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014 

  ( 1 425)  ( 1 225) Goodwill og varige driftsmidler   55 585   55 413 
  (  18)  (  14) Gevinst og tapskonto   ( 51 771)  ( 60 626)
  9 935   10 979  Fakturareserve   595   1 747 
  6 961   14 559  Fordringer   12 576   8 329 
  1 046   1 178  Garantiavsetninger  2 237   3 722 
  5 321   3 605  Netto pensjonsmidler / -forpliktelser  4 002   5 322 
  2 241   1 480  Regnskapsmessig uopptjent inntekt   1 480    612 
  0    0  Underskudd til fremføring   9 573   11 390 
  1 080   1 000  Andre forskjeller   (  6)  (  455)
   0    0  Ikke balanseførte skattefordeler  ( 3 622)  ( 1 794)

  25 141   31 561  Netto utsatt skattefordel (- skatt)  30 646   23 660 

       
  25 141   31 561  Balanseført utsatt skattefordel  42 343   23 660 
   0    0  Balanseført utsatt skatteforpliktelse  ( 11 697)   0 

  25 141   31 561  Netto utsatt skattefordel (- skatt)  30 646   23 660 

       

Utsatt skatt er presentert netto etter utligning i balansen. Utligning gjøres kun for skatteposisjoner innenfor samme skatteregime.    
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MORSELSKAP   Avstemming av endring i utsatt skatt   KONSERN

 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014 

  ( 12 176)  25 141  Netto balanseført utsatt skattefordel per 01.01  23 660   ( 23 009)
  37 317   8 945  Resultatført endring i utsatt skatt  10 582   46 669 
   0   ( 2 525) Endring i utsatt skattefordel pga reduset skattesats  ( 2 558)   0 
   0    0  Endring i utsatt skatt ført mot egenkapitalen   (  230)   0 
   0    0  Utsatt skatt fra oppkjøp / salg av datterselskap   99    0 
   0    0  Valutaomregningseff ekter   (  907)   0
 
  25 141   31 561  Netto balanseført utsatt skatt per 31.12   30 646   23 660 

       
       
MORSELSKAP   Avstemming av nominell til eff ektiv skattesats   KONSERN
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
  
 134 341   260 019  Ordinært resultat før skattekostnad  308 489   139 839 
       
  36 272   70 205  Forventet skattekostnad, nom. skattesats (27 %)  83 292   37 757 
   0    0  Amortisering og nedskrivning av goodwill  17 132   16 468 
   0    0  Ikke fradragsberettigede kostnader  923    0 
  ( 16 806)  ( 10 147) Ikke skattepliktige inntekter   1 139    0 
   0    0  Skattesatsforskjeller mot utlandet   ( 1 156)  (  524)
   14   2 294  Endring i skattesats og tidligere års skatt  2 602    0 
   0    0  Endring i ikke balanseført skattefordel   2 837    0 
   628   4 400  Andre permanente forskjeller   ( 6 797)  2 693
 
  20 107   66 753  Skattekostnad i resultatregnskapet   99 974   56 393 

NOTE 15 - Langsiktig gjeld 

MORSELSKAP   Spesifi kasjon, langsiktig gjeld   KONSERN
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
  
  140 674   196 612  Gjeld til nærstående parter  0    0 
  14 793   10 861  Annen langsiktig gjeld   17 265   34 389
 
  155 467   207 473  Sum langsiktige gjeld  17 265   34 389 

Norconsult AS inngår i konsernkontoordningen hvor Norconsult
Holding AS er lånedebitor. Innvilget kreditt utgjør kr 250 000 000. 
Eiendommen i Vestfj ordgaten 4, Sandvika er stilt som sikkerhet med 
en panteobligasjon på kr 250 000 000 (se note 15). Hjemmelshaver 
er Norconsult Eiendom AS.

Alle deltakere i fl erkontosystemet er solidariske selvskylder-
kausjonister for de forpliktelser inkl renter som fl erkontoinnehaver 
har ovenfor banken til enhver tid. Ansvaret er begrenset til 
kr 250 000 000.      
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NOTE 17 - Oppkjøp i løpet av inneværende regnskapsår

MORSELSKAP

Alle tall i 1 000 kroner

    Andel av stemme-
   Tidspunkt for kjøp berettiget kapital Anskattelses-    
    av virksomhet ervervet kost  Goodwill Levetid 
   
 Ryjord AS Nord*  01.01.2015 100 %  2 738  2 534  3 år 
Provar AS*   01.06.2015 100 %  1 500   1 780  3 år 
Solem Arkitektur AS**  01.10.2015 100 %  30 000   30 000  10 år
       
 Sum       34 238   34 315  

* Ryjord AS Nord og Provar AS er innfusjonert i Byggcon AS til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet i 2015.      
** Aksjene i Solem Arkitektur AS ble formelt kjøpt pr 01.07.2014. Virksomheten ble solgt til Norconsult AS med virkning fra 01.10.2015.  

  

KONSERN

Alle tall i 1 000 kroner

    Andel av stemme-
   Tidspunkt for  berettiget kapital Anskattelses-    
    oppnåelse av kontroll ervervet kost  Goodwill Levetid 
   
Ryjord AS Nord*  01.01.2015 100 %  2 738  1 850  3 år 
Provar AS*   01.06.2015 100 %  1 500   1 300  3 år 
Technogarden Magellan AS  01.09.2015 100 %   500    926  1 år
Technogarden Albatross Prosjektledelse AS 01.09.2015 100 %  21 000   13 173  5 år
Norconsult LNG AS (resterende 20%) 01.11.2015 100 %   439    439  1 år 
       
 Sum       26 177   17 688  

* Ryjord AS Nord og Provar AS er innfusjonert i Byggcon AS til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet i 2015.      

   

NOTE 16 - Ikke balanseførte forpliktelser

MORSELSKAP   Garantiforpliktelser som ikke er balanseført   KONSERN
 
 2014 2015 Alle tall i 1 000 kroner  2015 2014
  
  120 000   120 000  Garanti for skattetrekk  120 000   120 000 
  10 239   68 178  Kontraktsgaranti   68 178   10 239 

  130 239   188 178  Sum garantiforpliktelser som ikke er balanseført   188 178   130 239 
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Med en omsetning på rundt fi re milliarder kroner er Norconsult markedsleder i Norge

og har betydelig virksomhet internasjonalt. Fremover kan vi vente et tøff ere marked. 

Skal vi lykkes med ambisjonen om lønnsomhet, må vi styrke konkurransekraften

og sikre oss god styringsfart i årene som kommer.

Strategi mot 2018: 

Økt konkurransekraft 

I 2015 gjennomførte Norconsult en 

strategiprosess for perioden 2016 til 

2018. I ny strategi står sterkere kunde- 

og markedsfokus, i kombinasjon med 

smartere arbeidsprosesser, sentralt for å 

oppnå økt konkurransekraft og fortsatt 

lønnsom vekst i årene som kommer. 

En bedre organisasjon

Norconsult har en forholdsvis fl at 

organisasjon, hvor ledere på alle nivåer er 

tett på den daglige virksomheten. Det er 

både en stor fordel for en organisasjon

som vår, samtidig som det byr på noen 

utfordringer. 

Arbeidet med å utvikle en ny organisas-

jon ble påbegynt i 2015. Ny organisering 

utvikles og implementeres i 2016. Den 

nye organiseringen av Norconsult skal 

sikre oss både nødvendig styringskraft og 

gjennomføringsevne. Vi ønsker å skape 

et selskap med utstrakt delegering, hvor 

ansvaret for resultatene er tydelig plassert. 

Alle ledere i Norconsult skal ha et nært 

forhold til den daglige driften og verdi-

skapingen, samtidig er det viktig å skape 

et best mulig rom for strategisk ledelse og 

ikke minst god personalledelse. 

LiVE Norconsult

Vår bedriftskultur er med oss inn i ny 

strategiperiode og skal fortsette å om-

fatte alt vi holder på med, fra hvordan 

vi samarbeider med kollegaene våre, til 

kundedialog og hvordan vi driver lønnsom 

business.

Lønnsom vekst i Norge og 

internasjonalt

Norconsult skal fortsette å vokse i Norge, 

først og fremst organisk, men også 

gjennom utvalgte strategiske oppkjøp. 

I Sverige og Danmark skal virksomheten 

utvikles og forbedres etter de linjer som 

Norconsult har arbeidet etter de siste 

årene. Norconsult er representert i fi re 

verdensdeler. I den kommende strategi-

perioden skal vi sikre fotavtrykket vårt 

innen vannkraftprosjekter i sørlige Afrika, 

Sør-Amerika og Sørøst-Asia.  

Styrke nummer-én posisjonen 

I strategiperioden 2016-2018 skal vi

levere lønnsom vekst og øke avstanden 

til konkurrentene våre. Vi skal styrke 

nummer-én posisjonen som samfunns-

bygger i det norske markedet og fortsette 

å utfordre internasjonalt.

det er det store spennet som gjør det så spennende

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene. Som å planlegge og prosjektere fl yplasser eller kartlegge
bestanden av fl aggermus langs vei 535 utenfor Gøteborg i forbindelse med utbyggingsabeider.
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Selskapet følger “Norsk anbefaling for 

eierstyring og selskapsledelse” (ved NUES) 

så langt anbefalingen anses relevant for 

Norconsults virksomhet. 

NORMS som styringssystem

Risikostyring og internkontroll er i 

Norconsultkonsernet regulert gjennom

konsernets styringssystem NORMS 

(Norconsult Management System). Styret 

har det overordnede ansvaret for å påse 

at styringssystemet ivaretar kontroller for 

å redusere uønsket risiko, etterlevelse av 

de etiske retningslinjene, overholdelse av 

lover og regler, og sørge for korrekt 

fi nansiell rapportering. 

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring i konsernet fokuserer særlig 

på selskapsrisiko, fi nansiell risiko, risiko 

i det enkelte oppdrag og risiko for tap 

av omdømme. Status innenfor de ulike 

risikoområdene rapporteres løpende til 

styret og konsernets ledergruppe. 

Selskapet arbeider kontinuerlig med å 

utvikle og overvåke systemet for risiko-

styring og internkontroll i alle datter-

selskapene for å unngå uønskede 

hendelser. Datterselskapene har imple-

mentert en eff ektiv internkontroll innenfor 

den fi nansielle rapporteringen. Internkon-

trollen skal oppfylle kravene i konsernets 

styringssystem og sørge for å redusere 

risikoen for underslag, korrupsjon, vesent-

lige feil i regnskapet eller tap av penger. 

Medarbeidereiet

Norconsult er eid av egne medarbeidere. 

Selskapet har to aksjeklasser (A- og B-

aksjer). Alle aksjer har lik stemmerett med 

unntak av egne aksjer samt et begrenset 

antall aksjer eiet av pensjonister. All 

omsetning av aksjer i selskapet skjer via 

selskapet iht. gjeldende aksjonæravtale. 

Aksjene er ikke fritt omsettelige og må 

selges tilbake til selskapet når medar-

beidere slutter eller går av ved oppnådd 

aldersgrense. 

Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen i 

Norconsult Holding AS utøver eierne den 

øverste myndighet i konsernet. Styret skal 

tilrettelegge for at så mange aksjonærer 

som mulig kan delta på generalforsam-

lingen, og for at generalforsamlingen blir 

et eff ektivt møtested mellom styre og 

aksjonærer. 

Valgkomitéen

Valgkomitéen for Norconsult Holding AS 

er konsernets valgkomité. Medlemmene 

av valgkomiteen i Norconsult AS skal til  

enhver tid være de samme som i 

Norconsult Holding AS.

Styret

Styret i Norconsult Holding AS er kon-

sernets styre. Konsernets styre skal følge 

aksjelovens krav om å forvalte verdier i 

konsernets selskaper på vegne av eierne. 

Styret består av tre eksterne styremedlem

mer, tre aksjonærvalgte styremedlemmer 

og tre styremedlemmer valgt av de 

ansatte. Norconsult har ikke bedrifts-

forsamling. Begrunnelsen er den brede 

deltakelse i styret fra de ansatte gjennom 

tre ansattvalgte representanter.

Eierstyring og selskapsledelse

Norconsults formål er å drive rådgivende ingeniørvirksomhet herunder kjøp 

og salg av fast eiendom, forskning og utvikling, samt å interessere 

seg i andre selskaper ved aksjeinnskudd eller på annen måte.



38

Utvikling av oppdragskompetanse

Norconsult Academy er overbygningen 

for alle kurs- og opplæringsprogram 

som tilbys medarbeidere i Norconsult. 

Flere av opplæringstiltakene er obligato-

riske for å kunne fylle formelle krav til 

roller i oppdragsgjennomføring. De aller 

fl este kurs er utviklet av medarbeidere 

internt og holdes av disse, slik at vi gjen-

nom opplæringen aktivt bidrar til intern 

kompetanseutveksling og læring mellom 

kursholdere og deltagere. 

Norconsult Academy inkluderer blant 

annet et to-dagers introduksjonskurs for 

nyansatte (INTRO), oppdragsleder-

utdanning, (BASIC, MULTI og SENIOR), 

lederforum for linjeledere, årlig etikk 

e-læring, samt en mengde kurs for å 

ivareta spesielle roller i oppdrag, kurs 

i lovverk og standarder og kurs i data-

programmer.

I 2015 ferdigstilte vi «Oppdragstrappen» 

for kompetanseutvikling innenfor 

Norconsults kjernevirksomhet, med opp-

dragsgjennomføring og oppdragsledelse. 

Med oppdragstrappen sikrer selskapet 

at medarbeidere praktiserer en enhetlig 

metodikk for oppdragsgjennomføring 

basert på Norconsults styringssystem 

(NORMS).  

E-læringskurs i oppdragsgjennomføring 

og BIM; «Nøkkelen til Norconsult», ble 

lansert høsten 2015 som en del av 

selskapets introduksjonskurs for 

nyansatte. E-læringskurset gjennomgår 

sentrale elementer i oppdragsgjennom-

føring ved hjelp av 15 korte leksjoner. De 

fem siste leksjonene fokuserer på BIM-

prosess som skal eff ektivisere samhan-

dling i tverrfaglige prosjekter. Som en del 

av lanseringen ble alle medarbeidere 

i Norconsult AS tilbudt å gjennomføre 

e-læringskurset. 

Fra 2015 tilbyr Norconsult medarbeidere 

et bedriftstilpasset prosjektlederkurs i 

samarbeid med NTNU. Dette gir medar-

beidere en mer teoretisk innføring i faget 

prosjektledelse. Gjennomført kurs gir 

deltakerne 7,5 studiepoeng. 

Faglig ledelse, utvikling og 

samhandling

For å sikre faglig ledelse og utvikling, er

det etablert fagnettverk for fag Norcon-

sult leverer rådgivning og tjenester innen. 

Hovedhensikten med fagnettverkene er 

kompetanseoverføring mellom medar-

beidere, på tvers av organisasjon og geo-

grafi . For tiden har vi etablert 24 fagnett-

verk, i tillegg til de fagene som primært 

utøves innen én organisasjonsenhet. 

Alle medarbeidere er medlem av fagnett-

verk som omfatter det/de fag den enkelte

skal arbeide med og levere råd og 

tjenester innen. 

Hvert fagområde har sin fagkoordinator

som rapporterer til en fagansvarlig 

direktør. Fagkoordinator har som ansvar å 

legge til rette for kontinuerlig oppdatering 

og forbedring av kompetansen innen sitt 

fagområde. Dette inkluderer oppsyn med 

nye og endrede lover, forskrifter, 

standarder mm. som påvirker faget og 

dermed våre kunder. I tillegg skal de sikre 

faglig enhetlig kvalitet i alle våre oppdrag, 

uavhengig av geografi sk lokalisering.

Norconsult har sentral godkjenning for 

ansvarsrett for tiltaksklasse 3 i alle

relevante fag i henhold til Plan- og 

bygningsloven. Den sentrale godkjennin-

gen ble fornyet i desember 2015.

Kompetanse

Norconsult er en kompetansebedrift der våre medarbeidere er selve 

fundamentet for virksomheten. Forvaltning og utvikling av medarbeidernes 

individuelle kompetanse og den samlede kompetansebasen er 

derfor essensielt for vår virksomhet. 

Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn.
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Bygningsinformasjonsmodeller 

(BIM)

BIM-modeller er avanserte 3D-modeller som inne-

holder den totale informasjonen som samtlige fag og 

aktører trenger for å prosjektere og gjennomføre et 

prosjekt. Fordi BIM gjør det mulig å ha én sentral kilde 

til informasjon for alle involverte aktører - både bygg-

herre, entreprenør og prosjekterende -  gir BIM alle 

parter en helhetlig og umiddelbar forståelse for

prosjektet. Dette reduserer faren for feilkilder og mis-

forståelser dramatisk, og resulterer i et bedre koordinert 

produkt av høy kvalitet. I tillegg gir det gevinst i form av 

enklere og mer eff ektiv kommunikasjon i prosjektet.

Stiller krav til samarbeid

Skal man lykkes med BIM, nytter det ikke å være konge 

på egen haug, prinsippene om samarbeid og deling er 

grunnleggende. For å kunne høste de store gevinstene 

ved BIM, er man derfor nødt til å endre arbeidsmeto-

dikk. Involverte aktører må jobbe integrert sammen 

gjennom hele prosjektet, og i felleskap skape de gode 

løsningene. På bakgrunn av dette har Norconsult tatt i 

bruk nye arbeidsmetoder. Et eksempel på dette er 

samtidig prosjektering, eller ICE (Integrated Concurrent 

Engineering) - en møtemetodikk basert på Lean-

prinsipper. Alle relevante aktører og beslutningstakere 

samles fysisk i et «Big-Room» der de i fellesskap 

kommer frem til de beste tverrfaglige løsningene. 

Live-oppdatering av BIM-modellene gir direkte innsyn 

i alternativene som vurderes, og lar deltakerne se 

hvordan én endring påvirker helheten i prosjektet. 

Omforente beslutninger fattes i felleskap med bakgrunn 

i modellen. 

Erfaringene med denne metodikken er at man sparer 

mye tid på prosjektering, og får løsninger av høyere 

tverrfaglig kvalitet som bedre samsvarer med kundens 

forventninger.

Tegningsløse leveranser

I Norconsult har vi også god erfaring med tegningsløse 

leveranser, der entreprenøren bygger direkte ut fra BIM-

modeller. På den måten unngår man dobbeltarbeidet

som oppstår når man må skape og dokumentere den 

samme informasjonen fl ere ganger. Denne bruken 

av BIM gjennomføres i disse dager på utvidelsen av 

Vamma kraftverk i Østfold. 

Norconsults målrettede satsning på innovasjon, intern 

opplæring, utvikling av ny teknologi og optimalisering

av arbeidsprosesser, i nært samarbeid med de ulike 

aktørene i bransjen, har gitt oss en fremtredende 

bransjeposisjon innen BIM. Vi ser frem til den videre 

utviklingen.

BIM brukes på utvidelsen av Vamma kraftverk i Østfold.

«Å arbeide med BIM har
vært standard metodikk i
Norconsult siden 2012. 
I dag jobber vi med BIM

innen alle våre
markedsområder.»
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I 2015 inngikk Norconsult en fornyet 

samarbeidsavtale med organisasjonen 

MOT.  

Norconsult verdsetter høyt fi losofi en 

til MOT, som i hovedsak handler om at 

ungdom skal våge å vise mot, bry seg 

om andre og å ta egne valg. Norconsult  

benytter derfor MOT sin kompetanse og 

dyktige foredragsholdere i introduksjons-

kursene for nyansatte.

Norconsult har siden 2014 hatt et 

samarbeid med Ingeniører uten grenser 

(IUG), en interesseorganisasjon for 

ingeniørfaglig bistandsarbeid. Avtalen 

innebærer  økonomisk støtte til IUGs 

virksomhet. Samarbeidet gir også god 

mulighet for aktiv deltakelse for inter-

esserte medarbeidere i Norconsult, 

gjennom blant annet kurs, foredrag og 

internasjonale oppdrag. I 2015 reiste en 

medarbeider fra Norconsult til Zambia 

for å bistå med å utvikle et solcelledrevet 

anlegg for lagring av medisiner.

Norconsult AS valgte i 2015, i likhet med 

i 2014, å gi julegave til samfunnsnyttige 

formål. Alle medarbeidere i selskapet ble 

invitert til å nominere og deretter stemme 

frem ulike formål de ønsket skulle motta 

gaven. Resultatet av avstemmingen ble 

til slutt fem fl otte formål som til sammen 

mottok 500 000 kroner. Disse var 

Kreftforeningen, Leger uten grenser, 

Barnekreftforeningen, Flyktninghjelpen og 

SOS Barnebyer.    

Jordskjelvet i Nepal våren 2015 traff  

Norconsult nært siden selskapet har lang

tids tilstedeværelse i dette landet. Vi 

ønsket å hjelpe landet og befolkningen, 

og støttet derfor Leger Uten Grensers 

nødhjelpsinnsats i Nepal. 

Norconsult inngikk i desember i 2015 en

toårig samarbeidsavtale med Stabæk 

Fotballs «Del Drømmen-prosjekt», som 

er deres satsning innen samfunnsansvar. 

Prosjektet omfatter fl ere initiativer som 

har fokus på å lette hverdagen til særlig 

barn og unge, som på ulike måter møter 

tøff e utfordringer. Norconsult støtter 

prosjektet økonomisk, slik at «Del Drøm-

men» kan fortsette med fl ere fl otte tiltak.

I store deler av 2015 var mediebildet 

preget blant annet av lidelsene i Syria.

Norconsult AB i Sverige valgte å vise sin 

medfølelse ved å gjennomføre en inn-

samlingsaksjon til Røde Kors’ arbeid med 

å hjelpe syriske fl yktninger. 

Norconsult Management Services på 

Filippinene donerte i 2015 barnebøker og 

kortspill til en stiftelse som heter Bridge-

builder. Stiftelsen gjør samfunnsarbeid 

som er spesielt rettet mot gatebarn. De 

fokuserer på å gi utdanningsmuligheter 

og alternativ kompetansebygging 

gjennom kunst og musikk for ungdommer

som er utenfor skolesystemet. I tillegg

donerte Norconsult på Filippinene

materiell til et rehabiliteringssenter som 

hjelper mennesker med nedsatt funksjons-

evne til å bli selvhjulpne og produktive 

medlemmer av samfunnet igjen.  

Norconsult Mozambique har i 17 år gitt

en årlig donasjon til stiftelsen Halima. 

Stiftelsen er et barnehjem som har til 

formål å gi foreldreløse barn og barn av 

HIV/AIDS-smittede foreldre, trygge 

rammer med yrkesrettet opplæring, 

gode helsetilbud, ernæring og sosial 

velferd. 

Samfunnsengasjement

I tråd med Norconsults strategi for sosialt ansvar tar virksomheten 

samfunnsansvar innenfor kategoriene kompetanse, barn og ungdom og 

lokal støttespiller. 
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Høy trivsel

Siden 2013 har vi gjennomført en årlig 

medarbeiderundersøkelse i Norconsult i

Norge, og siden 2014 i Norconsult i 

Skandinavia. 

Medarbeiderundersøkelsen har til hensikt 

å kartlegge medarbeidernes oppfatning 

av Norconsult på ulike områder. Kartlegg-

ingen skal danne grunnlag for videre 

utvikling av vår virksomhet, med fokus på 

blant annet ledelse, trivsel, arbeidsmiljø, 

engasjement, etikk og kultur. En høy 

svarprosent i alle de nordiske landene 

vitner om et bra engasjement for under-

søkelsen. 

Indeksene viser at Norconsult fremdeles

skårer høyt både på trivsel og engasje-

ment. Trivselindeksen økte fra 2014 i alle 

selskapene i Skandinavia. Totalt sett er 

Norconsult blant de 10 prosent beste 

bedriftene som TNS Gallup sammenligner 

oss med i Norge og Europa. 

På engasjementskalaen skårer Norconsult 

helt i toppskiktet målt mot sammenlign-

bare selskaper. Det samme gjelder for 

lederkommunikasjonsindeksen, hvor vi 

totalt sett også skårer svært høyt.

Attraktivt arbeidssted

Norconsult er helt avhengig av å tiltrekke, 

rekruttere og beholde de beste medar-

beiderne. I 2015 ble Norconsult i Norge 

rangert som nummer én på Karriere-

barometeret, og best i bransjen i

Universum Professional survey. 

Arbeidsmiljø

Redelig, kompetent, inkluderende og engasjert er kjerneverdiene

som påvirker våre medarbeideres holdninger og atferd.

Norconsult er opptatt av å arbeide aktivt med forbedring av

arbeidsmiljøet, slik at våre medarbeidere trives og presterer godt på jobb. 
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Våre marked

Norconsult har organisert sine tjenester i områdene 

Bygg og eiendom, Samferdsel, Energi, Vann og avløp, 

Industri, Miljø, Olje og gass, Sikkerhet, Plan, Arkitektur 

og design og IT. De tre førstnevnte er de største om-

rådene med mer enn to tredjedeler av omsetningen. 

Norconsults oppdragsvirksomhet omfatter plan-

legging og rådgivning i alle faser av et prosjekt, som 

behovsbeskrivelser, forstudier, prosjektering, 

anskaff elsesprosesser og oppfølging i byggetiden 

samt drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Dam Sønstevatn ble tildelt hedersprisen Damkrona for 2015.
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Norconsult med på årets Bygg 2015-nominerte Gullhella omsorgsboliger.

Bygg og eiendom
Norconsult dekker samtlige fagområder 

innen rådgivning og prosjektering av 

nybygg, anlegg og rehabiliteringsoppdrag. 

Vi besitter også en betydelig kompetanse 

innen teknisk integrering, tilstandskontroll 

samt drifts- og vedlikeholdsplanlegging. 

Derfor kan vi levere et komplett tjeneste-

tilbud i hele livsfasen av et oppdrag.

Vi videreutvikler kontinuerlig vår kompe-

tanse innen prosjektering av kompliserte 

bygg. I tillegg har vi i de senere årene i 

økende grad bidratt med kompetanse og 

rådgivning innen tidlige prosjektfaser samt 

overtagelse og drift.

Bygg og eiendom er representert med 

sterke tverrfaglige miljøer i de fl este av 

Norconsults lokalkontorer. Dermed er vi 

i stand til å betjene hele landet med vår 

lokale kompetanse og kapasitet. 

Energi
I mer enn 80 år har Norconsult vært med

på gjennomføringen av fornybar energi-

utbygging og -forsyning over hele verden. 

Vi har deltatt i prosjektering og oppfølging 

av en stor andel av norsk vannkraft- og 

fj ernvarmeproduksjon med tilhørende 

overføringsanlegg. I løpet av alle disse 

årene har vi utviklet våre spesialtjenester 

til det beste for samfunnet og våre kunder. 

Vår tverrfaglige kompetanse bidrar til at 

vi har både dybde- og breddeinnsikt i 

hele energisystemet; fra produksjon, via 

overføringsnettet, til forbruker.

Våre tjenester spenner fra rådgivning i 

tidligfase og mulighetsstudier, via 

anskaff elsesassistanse, detaljprosjektering, 

miljøutredninger, byggeledelse, system-

utprøving og igangkjøring, til driftsfasen 

med miljøoppfølging, målinger, analyser 

og revurderinger.

Vi legger stor vekt på sikring og 

oppgradering av allerede utbygde anlegg.

Vår ekspertise på enkeltkomponenter, 

kombinert med kjennskap til produksjons-

leddene gjennom alle faser, gjør oss til en 

foretrukket rådgiver på området.

Vann og avløp
I Norconsult har vi kompetansen som 

sørger for sikker vannforsyning, gir miljø-

tilpassede og eff ektive avløpsløsninger, 

og som tar høyde for fremtidige klima-

endringer.

Vann er en vital ressurs som skaper 

grunnlag for liv og utfoldelse, derfor må 

vannressursene utnyttes på en bærekraftig 

måte slik at de er sikret også for fremtidige

generasjoner. Norconsult har Norges 

største rådgivermiljøet innen vann og 

avløp. Vi har spesialisert oss på å levere 

tekniske løsninger av høy kvalitet og lang 

levetid for ledningssystemer og 

behandlingsanlegg.

I byområder har våre medarbeidere lang 

erfaring med samordning av tung teknisk 

infrastruktur, som vann- og avløpsanlegg, 

kabelføringsanlegg, fj ernvarme/-kjøling og 

søppelsug. I tillegg har vi spesialkompe-

tanse på blågrønne verdier som lokal 

overvannshåndtering, bekkeåpninger og 

naturbasert rensing av overvann.
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Johan Sverdrup, strømforsyning fra Kårstø. 
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Plan
Bærekraftig utvikling for et samfunn med 

høy endringstakt: Norconsult tilbyr et 

komplett, fagsterkt og engasjert planmiljø.

Vi har et av landets ledende fagmiljøer

innen planlegging og byutvikling.  Våre 

medarbeidere er samfunnsvitere, geo-

grafer, arkitekter, landskapsarkitekter og

ingeniører som ønsker å bidra til å skape 

livskraftige og levende byer og steder. 

Vår solide erfaring gjør oss i stand til å 

analysere, forstå og formgi fysiske om-

givelser. Med smarte, fremtidsrettede og 

bærekraftige løsninger bidrar vi både

innen overordnet og lokal planlegging. 

Vår arbeidsform tilrettelegger for inklu-

derende prosesser, dialog og samspill. 

God kommunikasjon og involvering er 

vesentlig for å oppnå høy kvalitet, og 

legge til rette for byliv og trivsel. Vi legger 

stor vekt på å tilby rett tjeneste til rett tid, 

og strekker oss langt for å levere et godt 

sluttprodukt med vekt på presentasjon, 

visuell og skriftlig formidling.

Vår tverrfaglighet og geografi ske spred-

ning gjør oss fl eksible med hensyn til type 

oppdrag, størrelse og geografi sk

beliggenhet. 

Industri
Norconsult har bistått en rekke industri-

selskaper og vært en verdifull medspiller 

i realiseringen av større investerings- og 

utbyggingsprosjekter. Felles for mange av 

oppdragene har vært bærekraft i form av 

utslippsreduksjoner og bedre ressurs– og 

energiutnyttelse.

Gjennom mange år i bransjen har vi 

opparbeidet oss bred kunnskap om 

industriens prosesser, logistikk og ulike 

funksjonskrav. Vi har erfaring fra, og 

kunnskap om, de fl este industribransjer, 

noe som gjør oss til en eff ektiv medspiller.

God teoretisk kompetanse, kombinert 

med solid praktisk erfaring, gir oss 

forutsetningen for å kunne levere 

rådgivnings- og prosjekteringstjenester til 

ulike industrivirksomheter. Vi deltar i alle 

faser av et prosjekt, fra idéutvikling til drift.

Vi kan tilby enhver industrikunde et bredt 

spekter av tjenester.

Olje og gass  
Norconsults erfarne medarbeidere er, med 

sin brede fagkompetanse, en uavhengig 

leverandør av ingeniørtjenester innen olje 

og gass. 

Vi har lang erfaring fra alle faser av et opp-

drag. Våre medarbeidere har kompetanse 

fra de tidligste mulighetsstudier, via 

planlegging og design, anbudsarbeid og 

byggeledelse, til drift og vedlikehold. Våre 

tjenester inkluderer både off shore- og 

onshorearbeid i alle prosjektfaser.

Olje- og gassoppdrag krever høy grad av 

tverrfaglig samarbeid, stor kapasitet og 

relevant erfaring fra gjennomføring av 

komplekse oppdrag med mange involv-

erte parter og korte tidsfrister.

Prosjektering med fokus på HMS, god 

planlegging og tilrettelegging for sikker 

byggeplassgjennomføring, er avgjørende 

for et vellykket oppdrag.  

Norconsult har de siste årene opparbeidet 

og utviklet et kompetansesenter innenfor 

produksjon og lagring av LNG. 

Miljø
Norconsult har spesialkompetanse og et 

av landets mest tverrfaglige kompetanse-

miljøer innen ytre miljø. Vi har medar-

beidere med erfaring fra anleggsbransjen, 

og bred kompetanse på gjennomførbare 

og eff ektive løsninger. 

Nytt skateanlegg, Lillehammer.
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Rogfast, verdens lengste og dypeste veitunnel. Tunnelboring, Ulrikken.

For oss er det avgjørende at vi har med-

arbeidere med inngående kunnskap om 

forvaltning og de til enhver tid gjeldende 

regler, standarder og off entlige veiled-

ninger. Dette gjør oss i stand til å kunne 

levere optimale resultater til våre off entlige 

og private kunder.

Vi tilbyr tilpassede produkter, bredde- 

og spisskompetanse innen ytre miljø. 

Våre lokale ressurser kan eff ektivt levere 

miljøtjenester over hele landet. Kreative 

prosesser er en naturlig del av vår 

arbeidsmetodikk. Vi jobber kreativt med 

oppdragsgivere (Co-Creation). Gjennom 

dette, og vårt eget program for forskning 

og utvikling, fi nner vi frem til og etablerer 

nye metoder for fremtidens miljøløsninger.

Samferdsel
I Norconsult har vi bred tverrfaglig 

kompetanse innen alle områder knyttet til 

samferdsel, og lang erfaring med plan-

legging og prosjektering av samferdsels-

anlegg i både Norge og utlandet. Dette 

gjør oss i stand til å arbeide med alt fra 

gang- og sykkelveier, til de største og 

mest komplekse oppdragene innen 

motorveier, jernbaner, sporveier, havner, 

fl yplasser og tunneler.

 Våre medarbeidere har en solid faglig 

bakgrunn og kan vise til variert teoretisk 

og praktisk erfaring fra plan- og prosjekt-

eringsoppdrag samt deltakelse på mange 

typer anlegg. Det gjør at vårt tverrfaglige 

samferdselsmiljø leverer gode løsninger 

som er tilpasset både miljø og landskap.

Sikkerhet
Vi har spesialkunnskap og bred erfaring 

med sikkerhetsanalyser og aktiv risiko-

styring for off entlige og private aktører.

Norconsult er den største norskeide 

aktøren som dekker alle krav til utred-

ning innen sikkerhet. Spesialkunnskapen 

og den tverrfaglige erfaringen som vårt 

prosjekteringsmiljø innehar, gjør oss 

meget godt kvalifi sert til å kunne vur-

dere sikkerhet innen et bredt spekter av 

oppdrag. Analyse av risiko, sårbarhet og 

dimensjonering av beredskap er krevende 

tverrfaglige utfordringer. En uavhengig 

vurdering av uønskede hendelser, trusler 

og sårbarhet i egen virksomhet er viktig 

for å redusere risiko.

Norconsult kan bidra til å redusere 

virksomhetens risiko gjennom etablering 

og utvikling av en god sikkerhetskultur, 

styringssystemer, kompetansebygging 

samt forebyggende tiltak og beredskap. 

IT
Vi har samlet våre IT-løsninger i datter-

selskapet Norconsult Informasjonssys-

temer (NoIS) som er et av landets største 

programvarehus. NoIS utvikler, markeds-

fører og leverer helhetlige IT-løsninger 

for prosjektering, bygging og forvaltning 

av infrastruktur og eiendom. Vår styrke 

ligger i at vi kombinerer fagkunnskap med 

moderne teknologi i brukervennlige og 

eff ektive IT-løsninger.

NoIS er en ledende leverandør av

programvare innen Geografi ske Informa-

sjonssystemer (GIS/NIS), eiendomsgebyr, 

renovasjon og kundeinformasjon for 

kommunale virksomheter samt eiendoms-

forvaltning og teknisk FDV. Selskapet tilbyr 

også markedsledende løsninger innen 

prosjektstyring, digitale anbudsprosesser, 

kostnadskalkyler, LCC, byggeteknisk kon-

struksjon og BIM.

Våre løsninger er samlet under et felles 

merkenavn, ISY, som symboliserer bruker-

vennlige kunnskapssystemer, og benyttes 

av over 30 000 brukere i Norden.
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Vår målsetting er å skape gode fysiske miljøer i et bærekraftig

perspektiv. Estetiske verdier, samspill, kvalitet og miljø er nøkkelord

for fremtidens byggverk og omgivelser. 

Utviklingen av fremtidens bygg krever 

ressurseff ektive helhetsløsninger, som 

holder høy kvalitet og tar vare både på 

ytre og indre miljø. Bransjen stiller stadig 

større krav til tverrfaglighet, kapasitet og 

teknisk og miljømessig kompetanse, og 

markedet etterspør komplette plan-

leggingstjenester og mer integrert 

prosjektering. Norconsult har opp-

arbeidet et stort og stadig voksende

arkitektur- og designmiljø i Norden. 

Sammen med den store bredden av 

ingeniørfag er dette miljøet en del av 

selskapets kreative og innovative styrke. 

Formgivere er sentrale i de fl este av 

Norconsults oppdrag. Dette gir en god 

bredde i vår kompetanse og erfaring.

God kommunikasjon mellom kunden, 

brukere, rådgivere og myndigheter er en

viktig premiss for en vellykket prosjekter-

ingsprosess. Vi jobber med store, 

komplekse oppgaver og tilegner oss 

spesialkunnskap der det er nødvendig. 

I tverrfaglige oppdrag tar vi gjerne ansvar 

for prosjekteringsledelsen.

Vårt prosjekteringsarbeid baserer seg på 

helhetstenkning gjennom hele prosessen. 

Vi har god kompetanse på prosjektering

på alle nivåer, fra programmering og 

mulighetsstudier, til detaljprosjektering

og oppfølging på byggeplass.

Blant Norges største arkitektmiljøer

Nærmere 180 medarbeidere i Norge

innenfor arkitektur, landskap, interiør, 

lysdesign og urbanisme plasserer 

Norconsult som ett av de største 

arkitektmiljøene i landet. Arkitektmiljøet 

er spredt over hele Norge, med de største 

avdelingene i Trondheim, Sandvika, 

Bergen og Bodø. 

Vi arbeider innen ulike markedsområder 

som bygg og eiendom, samferdsel, energi

og industri. Og vi prosjekterer alt fra 

jernbanestasjoner til boliger, kontorer, 

barnehager, sykehjem og omsorgsboliger, 

parker, gater og byrom, kjøpesentre, kirker 

og kirkegårder. 

Havstein Kirkegård: Trondheim kommunes byggeskikkpris 2015

Arkitektur og design
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Priser, vinnerutkast, nominasjoner i 2015:

•  Sikt høyt: 1. premie i design-

 konkurranse, sentrumsutvikling Stjørdal

• Havstein Kirkegård: Trondheim   

 kommunes byggeskikkpris 2015 (LARK)

• Gullhella: Nominert til årets bygg 2015  

 (LARK)

• Hersleb skole: Nominert til Oslo bys  

 arkitekturpris 2015 (LARK)

Vekst også i Sverige og Danmark

I tillegg til det store arkitektmiljøet i 

Norge, er det nærmere 50 arkitekter i 

Sverige og Danmark som samarbeider på 

tvers av landegrensene.

Arkitektmiljøet i Sverige består av nær-

mere 80 arkitekter, landskapsarkitekter, 

planarkitekter, interiørarkitekter og 

bygningsingeniører som sammen utgjør 

en kunnskapsrik og stabil arkitektavdeling, 

med lang erfaring fra planleggings- og 

prosjekteringsoppdrag. Vi har kontorer i 

Gøteborg og Stockholm og utfører 

oppdrag rundt om i hele Sverige.

Vårt arkitektteam har gjennom årene

opparbeidet en bred og variert prosjekt-

portefølje innen boliger, skoler, kultur-

bygg, omsorgsboliger, kontorbygg, kjøpe-

sentre, industri, kirkebygg m.m. 

For tiden arbeider vi med prosjekteringen 

av den totale ombyggingen av Sollentuna 

sykehus på ca. 30 000 kvm i Stockholm 

fylke. Dette er vårt største arkitektoppdrag 

i Sverige til nå, med involvering av både 

interiørarkitekter, ingeniører, akustikere 

og landskapsarkitekter. De siste årene har 

vi også jobbet mye Sjöängens skole og 

kulturhus i Askersund kommune.

Sammen med øvrige fag kan Norconsult 

i Sverige fra 2015 tilby helhetsløsninger 

innen badeanlegg, og jobber med å øke 

kompetansen ytterligere innenfor områ-

det.

Vi arbeider for tiden parallelt med tre av 

Sveriges store badeanlegg. 

Arkitektmiljøet i Danmark ble etablert i 

2014 og består av fem arkitekter og 

I Danmark opplever Norconsult at stadig 

fl ere kunder etterspør å kunne samar-

beide med kun én rådgiver om et opp-

drag. Å tilby kundene tverrfaglige tjenester 

med arkitekt og ingeniør på ett sted, er 

relativt nytt i Danmark. 

Teamet har arbeidet med ulike oppdrag 

i varierende størrelse, blant annet har vi 

vært involvert i utviklingen av Herlev 

Bymidte. Oppdraget inkluderer utvikling 

av boliger og handelsbygg, og vil være 

med på å sette avtrykk i fremtidens Herlev. 

Her ivaretar vi prosjekteringsledelsen og 

en stor del av det administrative arkitekt-

arbeidet. Vi har også ferdigstilt et boligfelt 

i Herlev som består av 36 rekkehus og 12 

leiligheter. 

Sikt høyt: 1. premie i designkonkurranse, sentrumsutvikling Stjørdal

Sjöängen Kunnskaps- og kultursenter, SverigeByparken, Bodø

«Vi former samfunnets 
omgivelser – en oppgave 

vi har respekt for og som vi 
er stolte av.»

Klausdalshave i Herlev, Danmark
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Norconsult sikrer optimal kvalitet i kundenes 

plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende 

rådgivningstjenester. Årlig utfører konsernet over 

10 000 store og små oppdrag for off entlige og 

private kunder i Norge og internasjonalt. 

Virksomheten bidrar til et bærekraftig samfunn 

gjennom nyskapende og målrettede rådgivnings-

tjenester. Norconsult er opptatt av at det i valg av 

løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, 

og har betydelig kompetanse innenfor miljø,

sikkerhet/risiko og beredskap. 

Utvalgte oppdrag 

fra 2015

Teglverksdammen. Norconsult har bistått med prosjekteringsledelse og oppfølging i byggetiden. 
Fra venstre: Alexander L. Aronsson: Fagansvarlig teknisk infrastruktur/overvann og Terje Hoel
Oppdragsleder prosjekteringsteam. 
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Fornebuporten består av to store kontor-

bygg bygget i prefabrikert betong. 

Byggene består av fem lameller på 

seks og syv etasjer, som krager ut over 

bakkenivå.  De fronter hverandre rundt 

et stort granitt-lagt torg, der to brede 

trappeløp fører ned til et 700 kvm stort 

atrium. 

Bredt servicetilbud

Fornebuporten er utviklet med et bredt 

servicetilbud og er godt tilrettelagt for 

besøkende. I atriet er det inngang til 

næringsarealer, treningssenter, service-

senter, sykkelrom, tekniske rom og 

parkering. Atriet og de to første-etasjene 

er tilgjengelige for alle, med blant annet 

mat- og serveringstilbud, dagligvare og 

frisør.

Arealene under bakken utgjør ca. 30 000 

kvm. Det planlegges også for en eventuell 

underjordisk t-banestasjon for Fornebu-

banen, med oppgang i atriet. 

Fornebuporten er et prosjekt med

spennende arkitektur. Det innebærer 

kreative og ofte krevende løsninger 

der arkitektur skal møte forskriftskrav. 

Norconsult har samarbeidet tett med 

DARK arkitekter og oppdragsgiver HENT 

Entreprenør.

Enklere prosjektering med BIM

Norconsult har benyttet prosess- og 

modelleringsverktøyet BIM for å sikre 

dynamisk og fl eksibel prosjektering. 

Kunde: Hent AS, Caverion og Oras 

Byggherre: Aker ASA

Fornebuporten 

Ved siden av Telenor Arena på Fornebu i Bærum ble det 53 000 kvadratmeter

store kontorprosjektet Fornebuporten ferdigstilt i 2015. Norconsult har bistått med 

rådgivning knyttet til geoteknikk, ingeniørgeologi, byggeteknikk, akustikk, brann, 

bygningsfysikk, VVS, elektro og landskapsarkitektur. 

Foto øverst til høyre:
Fra venstre Kjetil Espedal Landskapsarkitekt,
Marek Klukowski og Siri Hansen Weydahl 
Byggeteknikk,Terje Børsum Oppdragsleder,
Anette Monsen Londalen Landskapsarkitekt. 

Foto: Thomas Brun NTB produksjon. 

Øvrige foto: NTB scanpix.
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I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) 

2014 – 2023 skal det bygges et sammen-

hengende dobbeltspor mellom Oslo og 

Tønsberg innen 2024.

Drammen – Kobbervikdalen

Korridor anbefalt i konseptvalgutrednin-

gen for InterCity-strekningene (KVU IC) 

for Drammen – Kobbervikdalen, har en 

total lengde på ca. ni kilometer. Det meste 

av tiltaket ligger i tunnel og omfatter 

nytt dobbeltspor fra Drammen stasjon 

til eksisterende dobbeltspor i Kobbervik-

dalen. Det er en forutsetning at Drammen 

stasjon skal ha seks spor til plattform samt 

at avgreningen mellom Vestfoldbanen og 

Sørlandsbanen skal være planskilt. Det er 

en forutsetning at banestrekningen

Drammen stasjon til Gulskogen får en 

kapasitetssterk og fl eksibel sporplan som 

kan håndtere den framtidige trafi kkøknin-

gen innenfor planområdet. Det er utredet 

fi re korridorer for nytt dobbeltspor mellom 

Drammen og Kobbervikdalen. 

Tønsberg – Larvik og Porsgrunn – Skien

Korridoren går fra eksisterende dobbelt-

spor nord for Tønsberg stasjon til 

Farriseidet i Larvik, og er ca. 40 km. Anbe-

falt løsning fra KVU går i nedsenket løsning 

gjennom Tønsberg og videre i ulike former 

for tunnelløsning under kanalen, nordre 

del av Nøtterøy, under Vestfj orden og 

frem til Stokke sentrum, forbi Torp fl yplass, 

gjennom Sandefj ord, gjennom Larvik, til 

sammenslutning med nytt dobbeltspor 

i Martineåsen vest for Larvik. I arbeidet 

med kommunedelplan/teknisk hovedplan 

vurderes det fl ere ulike korridorer i tillegg 

til anbefalingen fra KVU. 

Traséen mellom Porsgrunn og Skien

følger eksisterende spor, og vil være en 

kombinasjon av dagsone og tunnel

avhengig av linjeføring og stasjons-

lokalisering. Strekningen omfatter stasjo-

nene i Porsgrunn og Skien. 

InterCity, Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av Jernbaneverkets InterCity-satsing

på Østlandet. Norconsult har vunnet to InterCity-parseller på Vestfoldbanen. 

Oppdraget innebærer planlegging av over 50 km ny jernbane og en rekke stasjoner 

og knutepunkter, som Tønsberg, Sandefj ord og Larvik.

F
o

to
: 
V

G



51

Utredningen er gjennomført på oppdrag 

fra Samferdselsdepartementet, Oslo kom-

mune og Akershus fylkeskommune. 

Konseptvalgutredningen for økt transport-

kapasitet inn mot, og gjennom Oslo (KVU 

Oslo-Navet), har hatt som hovedoppgave 

å belyse hvilket kollektivt transporttilbud 

som må utvikles for at veksten i person-

trafi kken fortsetter med kollektivtrafi kk, 

sykling og gåing. 

Utredningen fokuserte på viktige mål som:

• Befolkningen skal sikres god mobilitet

• Veksten i persontransporten skal skje  

 med kollektivtrafi kk, sykling og gåing

• Kapasiteten i kollektivtrafi kken skal  

 dekke behovet

• God fremkommelighet for nærings- 

 transport på vei

Det ble utredet løsninger for sykling, gåing, 

buss, trikk, T-bane (metro) og tog, og som 

en del av dette også vurdert behov for ny 

T-banetunnel og ny jernbanetunnel under 

Oslo sentrum. 

Rollefordelingen mellom transportmidlene 

ble grundig analysert. Basert på utred-

ningens slagord «Fra nav til nettverk» 

tilrettelegger anbefalt konseptløsning for 

fl ere tverrforbindelser, tettere nettverk og 

hyppigere avganger.

Sluttbrukeren i sentrum

En konseptvalgutredning tar for seg 

prinsipielle og konseptuelle løsninger,

og vurderer gjennomførbarheten av 

konseptene som foreslås. Det spesielle 

med KVU-metodikken er at den setter 

sluttbrukeren i sentrum, noe som betyr at 

det er den reisendes perspektiv som settes 

høyest når behovene skal avklares. Det er 

den sømløse reisen fra dør til dør som skal 

være hovedfokuset.

KVU Oslo-Navet

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet fram mot 2060. For å møte

denne utviklingen la Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i november 2015 frem en samlet 

anbefaling om å utvikle et kollektivnettverk med fl ere tverrforbindelser, tettere nettverk og hyppigere 

avganger i Oslo-området. Norconsult har vært hovedrådgiver i samarbeid med KVU-staben. 

Visualisering Norconsult.
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Målsettingen med prosjektet var å åpne

opp Hovinbekken og forbedre vann-

kvaliteten før bekken ledes inn i Ensjøbyen. 

Området ved Hovinbekken er et friområde, 

og vannet i dammen måtte derfor ha en 

kvalitet som gjorde det egnet til rekrea-

sjonsformål.

Kjemikaliefritt

Hovedutfordringen var høyt innhold av 

spillvannsbaserte forurensninger i overvan-

net. For å oppnå estetisk tilfreds-

stillende vannkvalitet og god økologisk 

tilstand var det nødvendig å etablere en 

rensedam på Teglverkstomta. Løsningen 

ble forbehandling i en liten dam som 

skiller ut grove sedimenter, fl ytestoff er 

og eventuelle oljespill samt en rensebekk 

med våtmarksfi lter. Dammen er et kunstig, 

naturbasert renseanlegg. Ingen kjemikalier 

eller tilsetninger er i bruk, kun steinfi lter, 

siv, vannplanter og åpne vannspeil fi ltrerer 

vannet, sedimenterer partikler og bryter 

ned forurensning slik at vannkvaliteten 

bedres. 

Området er i dag gjort om til et blågrønt 

friområde og parkanlegg med benker, 

beplanting, gang- og sykkelstier og 

belysning. 

Prosjektet har vært ledet av Vann- og 

avløpsetaten med Bymiljøetaten som en 

vesentlig bidragsyter. I tillegg har 

Undervisningsbygg og Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten bidratt. 

Teglverksdammen

Teglverksdammen er et viktig område for Oslo kommune i forbindelse med bærekraft-

prosjektet «Vann i by». Norconsult har bistått kommunen med prosjekteringsledelse, 

blant annet knyttet til forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggetiden. 
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Begge stasjonene er universelt utformet 

og skal gi reisende en positiv og trygg 

opplevelse. Det er installert et eget 

snøsmelteanlegg på plattformene basert 

på jordvarme. Godt lys og oversiktlige 

områder har vært sentralt i det arkitek-

toniske arbeidet. 

Stabekk stasjon

På oppdraget med fornyelsen av Stabekk 

stasjon har Norconsult prosjektert alle fag 

unntatt jernbaneteknikk, som Jernbane-

verket selv har hatt ansvaret for. Stasjonen 

har fått ny mellomplattform og kulvert 

med nye adkomster fra Stabekk sentrum 

på nordsiden av sporene og parkerings-

plassene på sydsiden. Det er bygget nytt 

tak til plattformene og installert heis.

Høvik stasjon

Norconsult har vært prosjektrådgiver 

for detalj- og byggeplan for oppdraget 

med ny stasjon på Høvik. Stasjonen har 

fått sidestilte 220 meter lange platt-

former som tidligere var midtstilte, samt 

tre vende- og hensettingsspor med 

innkjøring fra øst. Det er laget inn-

fartsparkering på sørsiden av stasjonen, 

sykkelparkering fl ere steder og fra vei-

bruen er det bygget to trapp- og heishus 

til plattformene.

Med bidrag fra Jernbaneverket, Norcon-

sult og Birger Heyerdahl har Halvor Næss 

Belysningsdesigner AS i kategorien «Beste 

utendørs prosjekt» mottatt Lysprisen 2015 

for Høvik stasjon.

Høvik og Stabekk stasjoner

I desember 2015 åpnet Jernbaneverket tre oppgraderte stasjoner på strekningen 

Lysaker-Sandvika på Drammenbanen. Norconsult har vært engasjert i fornyelsen 

av Stabekk stasjon og prosjekteringen av nye Høvik stasjon i Bærum.

Fornyelse Stabekk stasjon.  
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Botswana Power Company (BPC) har 

ansvar for kraftproduksjon, overføring og 

distribusjon i Botswana.  Med økt tilgang 

til kraft, er det også et behov for å styrke 

kraftsystemet for å sikre forsyning av kraft 

til regionale lastsentre og vekstområder. 

Prosjektene i nord bidrar blant annet med 

kraftforsyning til et stort vannoverførings-

prosjekt fra Chobe og Zambezi, som også 

sikrer utvikling av landbrukssektoren.

Gjennomføringen

Norconsults rolle er å sikre god teknisk og 

administrativ gjennomføring av kraftover-

føringsprosjektene. Norconsult har ansvar 

for miljøutredninger, vurderinger av arealer 

for transformatorstasjoner, valg av linje-

traséer, design, kontrahering av entre-

prenør samt oppfølging av byggear-

beidene. Det forventes at disse prosjektene 

ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Et viktig element i Norconsults strategi 

for forretningsutvikling i sørlige Afrika, er 

å bygge opp Norconsults lokale tilstede-

værelse gjennom rekruttering lokalt og i 

regionen. Prosjektene i Botswana styres fra 

vårt kontor i Gaborone som er bemannet 

med både lokale og regionale spesialister 

innen kraftoverføring.

Botswana kraftoverføringsprosjekter

FAKTA:

Pandamatenga-Kazungula

• 100 km 220 kV kraftledninger 

• 15 km 66 kV kraftledninger 

• Utvidelse av Pandamatenga og   

 Kasane transformatorstasjoner 

• Nye transformatorstasjoner  

 Agro Substation, Lesoma, Kazungula   

 og Nye Kasane 

Rakola-Mesimotlhabe

• 10 km 132 kV kraftledning

• Ny Mesimotlhabe transformator-  

 stasjon 

Isang-Rakola samt oppgradering Isang 

transformatorstasjon

• 80 km 220 kV kraftledninger

• Ny Rakola transformatorstasjon

• Utvidelser av Isang transformator-  

 stasjon 

Maun reaktiv kompensering

• Implementering av reaktiv kompen-

 sering i Maun transformatorstasjon

Botswana Power Company (BPC) har blant annet som målsetting å øke 

kraftproduksjonen for å bli mer selvforsynt, bedre forsyningssikkerheten 

samt minske behovet for import av kraft til Botswana. I den forbindelse 

har Norconsult blitt engasjert i fl ere kraftoverføringsprosjekter både i den 

sørlige og nordvestre regionen.
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En forutsetning i byggeprosjektet er at 

det bærende skjelettet i eksisterende 

bygg, også skal utgjøre skjelettet i den 

nye bygningen. Eksisterende arealer 

skal gjennomgå en omfattende riving av 

yttertak, fasader, innvendige lettvegger 

samt hoveddelen av alle installasjoner. En 

annen utfordring er å sikre nok naturlig 

lys i bygget, gitt byggens eksisterende 

dimensjoner. 

Prinsipper for utforming

Konseptet for det nye bygget har vært å 

åpne opp bygningen. Det fi nnes i dag fi re 

likeverdige innganger, men ingen tydelig 

hovedinngang. Det mangler en samlende 

vertikal forbindelse mellom etasjene 

utover de eksisterende fi re trappe-

rommene som er jevnt fordelt i bygget.

En ny, utvidet hovedinngang er derfor 

plassert sentralt i bygningen, i koblingen 

mellom auditoriet og skolebygget. Fra 

denne kommer man inn i et generøst 

areal med resepsjon, foajé, kafé, scene og 

studieplasser. En ny sentral trapp leder til 

et lyst og åpent område på øverste plan. 

Mellom etasjene skapes stor åpning i 

bjelkelaget for å bringe mer dagslys til inn-

gangsplanet. Store taklamper på øverste 

plan bidrar også til bedre lysforhold.

Skolebygningen består av to etasjer som 

dekker et areal på ca. 9 200 kvm, samt 

kjeller med lokaler for drift, vedlikehold og 

lagring, i tillegg til tilfl uktsrom på ca. 

2 150 kvm. Tilknyttet skolebygningen 

fi nnes også et auditorium på ca. 800 kvm 

og kjeller på ca. 200 kvm.

’’Miljöbyggnad, nivå Guld’’

Sävehuset har blitt sertifi sert i henhold 

til ’’Miljöbyggnad, nivå Guld’’, et sertifi -

seringssystem for bygninger basert på 

svenske regler og byggepraksis. Dette er 

oppnådd blant annet gjennom valg av 

miljøvennlige materialer, men også ved 

å oppfylle kravene om et godt innemiljø 

og energieff ektivisering. Sertifi seringen 

er foreløpig, og vil bli verifi sert når bygget 

har vært i drift i minst ett år.

Sävehuset

Sävehuset tilhører Visby videregående skole i Sverige og er bygget på 70-tallet. Bygget 

hadde et så omfattende rehabiliteringsbehov, at tiltakene ble å betrakte som for et nybygg 

på eksisterende bærende konstruksjoner. Norconsult er engasjert med arkitekter og 

landskapsarkitekter i forbindelse med planlegging, bygging og ferdigstillelse.

Visualisering: Norconsult AB
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KONTORER & ADRESSER

Kontorer i Norge

Norconsult AS hovedkontor
Sandvika
P.b. 626, 1303 Sandvika
Vestfj ordgaten 4, 1338 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00, 
Fax +47 67 54 45 76

Alta
P.b. 1010, 9503 Alta
Løkkeveien 4a, 9510 Alta
Tel. +47 78 45 70 70

Askim
Trøgstadveien 4B, 1807 Askim
Tel. +47 69 00 17 80

Bergen
P.b.1199 - Sentrum, 5811 Bergen 
Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen
Tel. +47 55 37 55 00

Bodø
P.b 234, 8001 Bodø 
Konrad Klausens vei 8, 
8003 Bodø
Tel. +47 75 40 45 00

Eidfj ord 
P.b. 85, 5786 Eidfj ord
Lægreidsvegen 2, 5783 Eidfj ord
Tel. +47 53 64 70 88

Fauske
Sjøgata 74, 8200 Fauske
Tel. +47 75 64 46 30

Fredrikstad
Dikeveien 34, 1661 Rolvsøy
Tel. +47 69 00 30 00

Førde
P.b. 514, 6803 Førde 
Firdavegen 6, 6800 Førde
Tel. +47 57 82 94 40

Gjøvik
Studievegen 2, 2815 Gjøvik
Tel. +47 61 13 03 30

Hamar
Torggata 22, 2317 Hamar
Tel. +47 62 02 52 00

Hammerfest
Brenneriveien 30,
9600 Hammerfest
Tel. +47 78 60 85 00

Harstad
Skoleveien 1, 9407 Harstad 
Tel. +47 77 00 11 33

Haugesund
P.b. 458, 5501 Haugesund
Smedasundet 66, 
5528 Haugesund
Tel. +47 52 86 51 00

Horten
P.b. 110, 3191 Horten
Apotekergata 14, 3187 Horten
Tel. +47 33 02 04 10

Hønefoss
P.b. 258, 3502 Hønefoss
Fossveien 7/9, 3510 Hønefoss
Tel. +47 32 10 99 60

Jessheim
Storgata 3, 2050 Jessheim
Tel. +47 67 57 10 00

Kirkenes
Kielland Torkildsens gate 1, 
9900 Kirkenes
Tel. +47 78 59 80 00

Kjøllefj ord
P.b. 128, 9790 Kjøllefj ord
Fiksekaia, 9790 Kjøllefj ord
Tel. +47 78 59 80 00

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

Kristiansund
Kongens Plass 5, 
6509 Kristiansund N
Tel. +47 71 56 60 50

Lakselv
P.b. 279, 9711 Lakselv
Kirkeveien 5, 9700 Lakselv
Tel. +47 78 46 08 88

Larvik
P.b. 35 - Fritzøe Brygge, 
3285 Larvik
Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik
Tel. +47 33 14 14 00

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

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

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

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

Mo i Rana
P.b. 237, 8601 Mo i Rana
Halvor Heyerdahlsv. 4, 
8626 Mo i Rana
Tel. +47 75 12 93 80

Molde
Gotfred Lies plass 2, 6413 Molde
Tel. +47 71 24 04 60

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

Namsos
Havnegata 14, 7800 Namsos
Tel. +47 74 21 90 50

Narvik
Teknologiveien 10, 8517 Narvik,
Tel. +47 76 96 78 60

Odda 
Eitrheimvegen 10, 5750 Odda 
Tel. +47 53 64 70 88

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

Otta
Skansen 2E, 2670 Otta
Tel. +47 40 10 16 66

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

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

Sogndal
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Tel. +47 57 62 79 00

Stavanger
P.b. 130, 4065 Stavanger
Jåttåvågveien 18, 4020 Stavanger
Tel. +47 51 90 53 00

Steinkjer
Kongens gate 27, 7713 Steinkjer
Tel. +47 74 13 41 80

Stjørdal
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
Tel. +47 74 08 55 80

Tromsø 
P.b. 228, 9253 Tromsø
Stortorget 2, 9008 Tromsø
Tel. +47 77 66 70 80

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

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

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

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

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

Ålesund
Retirovegen 4, 6019 Ålesund
Tel. +47 70 17 05 00

Årdal
P.b. 149, 6881 Årdalstangen
Meierigt 2, 6885 Årdalstangen
Tel. +47 67 57 10 00
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Datterselskap i Norge

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

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

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

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

Datterselskap i Sverige
 
Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11, 
417 55 Göteborg
Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46 31 50 70 00

Norconsult Fältgeoteknik AB
Theres Svenssons gata 11, 
417 55 Göteborg
Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46 31 50 70 00

Technogarden Engineering 
Resources AB
Theres Svenssons gata 11, 
417 55 Göteborg
Tel. +46 735 14 10 00
 
Norconsult Astando AB
Kungsbroplan 2, 6 tr, 
112 27 Stockholm
Tel. +46 08 452 21 90
Fax +46 031 50 70 10

Datterselskap i Danmark

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

Datterselskap utenfor
Norden

SOUTH AFRICA 
Norconsult Africa (Pty) Ltd 
The Business Centre,
First Floor, Offi  ce Suite 60, 
1st Floor Quadrum 1,
Quadrum Offi  ce Park,
50 Constantia Boulevard, 
Constantia Kloof Ext 28,
1709, Johannesburg
Tel. +27 11 675 0303
Fax +27 11 675 1758

Norconsult Iyanda (Pty) Ltd
The Business Centre,
First Floor, Offi  ce Suite 60, 
1st Floor Quadrum 1, Quadrum
Offi  ce Park, 50 Constantia 
Boulevard, Constantia Kloof
Ext 28, 1709, Johannesburg
Tel. +27 11 675 0303
Fax +27 11 675 1758

MOZAMBIQUE
Norconsult Mozambique Lda. 
Caixa Postal 2722, Av. Armando 
Tivane 1853, Maputo
Tel. +258 21 48 50 58 
Fax +258 21 48 50 57

SAL CDS Lda 
(Consultoria em
Desenvolvimento Social)
Av. Armando Tivane 1853 
Caixa Postal 978,
Sommerschield, Maputo
Tel. +258 21 48 50 58 / 9 
Fax +258 21 48 50 57 

LAO PDR
Norconsult (Laos) Co. Ltd.
Souphanouvong Avenue, 
B. Khounta,
P.O. Box 9148, Vientiane
Tel. +856 21 313 560

PHILIPPINES
Norconsult Management 
Services (Phil), Inc.
Tektite Towers, Exchange Road, 
Pasig, 1605 Metro Manila 
Tel. +63 2 635 3819 
Fax +63 2 635 3820

THAILAND
NorCiv Engineering Co Ltd. 
121/91 RS Tower, 32th fl oor, 
Ratchadaphisek Road,
Din Daeng, Khet Din Daeng
Bangkok 10400
Tel. +662 642 2450/2 
Fax +662 248 6821

MALAYSIA
NorPower Sdn Bhd 
1st Floor, Reddi Building, 
393 Jalan Datuk Abang Abdul 
Rahim, 93450 Kuching, Sarawak
Tel. +6 082 482888  
Fax +6 082 480088

CHILE
Norconsult Andina S.A. 
Avenida Apoquindo 4700, piso 9, 
Las Condes, Santiago de Chile
Tel. +56 2 2306 3800

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

Manila
Vientiane

Bangkok
København

Maputo
Johannesburg

Santiago

Lima

Göteborg

Sandvika

Kuching
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For mange teknologibedrifter er en av de største utfordringene å rekruttere 

kvalifi serte medarbeidere. Norconsult jobber målrettet for å få fl ere med på laget. 

Høsten 2015 var Norconsults rekrutteringskampanje “Det er vi som løser de 

vanskeligste oppgavene” et godt synlig element både i medier og på høyskoler.

det er det store spennet

som gjør det så spennendesom

det er det store spennet

som gjør det så spennende

«Det er vi som løser de 

vanskeligste oppgavene.» 

det er det store spennet

som gjør det så spennende

Et spenn er en bærende konstruksjon mellom to 
faste punkter. Den bærende konstruksjonen i 
Norconsult er innovasjon, tuftet på solid kompe-
tanse og krevende utfordringer. Som å planlegge 
og prosjektere fl yplasser eller kartlegge bestanden 
av fl aggermus langs vei 535 utenfor Gøteborg i 
forbindelse med utbyggingsarbeider.

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene

norconsult.no/karriere

Et spenn er en bærende konstruksjon mellom to 
faste punkter. Den bærende konstruksjonen i 
Norconsult er innovasjon, tuftet på solid kompe-
tanse og krevende utfordringer. Som å jobbe med 
Norges mest berømte hoppbakke eller foreta konse-
kvensutredninger i forbindelse med livet til froskene 
på Munkerud Næringsområde på Nesodden.

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene

norconsult.no/karriere

Et spenn er en bærende konstruksjon mellom to 
faste punkter. Den bærende konstruksjonen i 
Norconsult er innovasjon, tuftet på solid kompe-
tanse og krevende utfordringer. Som å jobbe med 
akustikken i Malmö Konserthus eller foreta konse-
kvensutredninger i forbindelse med fuglelivet i 
Mulvika ved Holmestrand.

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene

norconsult.no/karriere
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OM NORCONSULT 
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen

samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er engasjert i prosjekter innen arkitektur, 
bygg og eiendom, energi, vann og avløp, industri, IT, olje og gass, miljø, plan, samferdsel og sikkerhet. 

Av selskapets 3 000 medarbeidere arbeider 2 200 i Norge. Norconsult har 79 kontorer i Norge
og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Selskapet er eid av medarbeiderne.


