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Bildetekst forsiden: Norconsult har bidratt med prosjektering av tilnærmet alle fag på rehabiliteringen av MAX-bygget i Trondheim, som har oppnådd høyest
mulig miljøklassifisering med designsertifikatet BREEAM Outstanding. Illustrasjon: Visualis
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Nye E18 Tvedestrand-Arendal er på 22 kilometer og omfatter fire tunneler, 24 bruer og ni kulverter og driftsunderganger. Ny vei har gitt flere minutters
besparelse og åpnet flere måneder før planlagt. Norconsult har prosjektert hele veistrekningen, som har satt en ny standard for BIM og digitalisering.
Bildetekst til venstre: Nye Bodø Lufthavn er blant de største samferdselsprosjektene i Norge. Norconsult har med seg underleverandørene LPO arkitekter
og Archus arkitekter i prosjekteringsoppdraget. Illustrasjon: LPO arkitekter
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Konsernsjefen har ordet
“Samarbeid er en forutsetning for å løse oppdrag sammen med kundene våre, og
vår oppgave er å sørge for at bærekraft og digitalisering står sentralt i de oppdragene
vi er involvert i. Slik skaper vi kundeverdi gjennom den lille store forskjellen.”
2019 ble nok et godt år for Norconsult. I løpet av året ble det gjennom organisk vekst og oppkjøp rekruttert 800 nyutdannede
og erfarne medarbeidere til Norconsult, og ved utgangen av året kunne vi telle 4 300 medarbeidere i konsernet. At vi evner å
tiltrekke oss dyktige kollegaer som bidrar til å skape verdi for våre kunder, er helt avgjørende for å lykkes.

Vi jobber med store og viktige samfunnsoppgaver:
Utfordrende og spennende oppdrag innen skole, helsebygg,
byplanlegging, bane og vei. Oppdrag som krever stadig
høyere, men også spissere kompetanse.
Vi er midt i en strategiperiode der de strategiske temaene
samarbeid, digitalisering og bærekraft reflekterer stort sett alt vi
gjør. Samarbeid er en forutsetning for å løse oppdrag sammen
med kundene våre, og vår oppgave er å sørge for at bærekraft
og digitalisering står sentralt i de oppdragene vi er involvert i.
Slik skaper vi kundeverdi gjennom «den lille store forskjellen».
Norconsult har et mål om lønnsom vekst, og veksten
fortsetter. Fra 2018 til 2019 økte omsetningen med nesten en
milliard kroner, vi kjøpte 13 selskaper og fikk 800 nye
kollegaer. Vi er godt fornøyde med omsetningsveksten og
resultatutviklingen i perioden. Vi leverer tverrfaglig rådgivning i
hele Norge, og vi utvider stadig vårt nordiske fotavtrykk, noe
som er svært gledelig. I tillegg er vi engasjert i flere
spennende prosjekter internasjonalt, særlig innen vannkraft.
I tillegg til våre forretningsmessige mål, har vi satt oss mål
innen likestilling. Nylig besluttet vi en ambisjon om å øke
kvinneandelen i hele konsernet til 40 prosent. I forbindelse
med at vi i 2019 fylte 90 år som selskap, ønsket vi å gi noe
tilbake til samfunnet, og ga en million kroner til CARE sitt
arbeid for kvinners rettigheter i ni utvalgte land.

Viktige oppkjøp
Norconsult vokser organisk, men også oppkjøp bidrar sterkt
til vekst. Tidlig i 2019 kjøpte Norconsult Kjeller Vindteknikk AS,
noe som tilførte oss ledende ekspertise innen vindkraft og
vindanalyser i Norden. Vi styrket vår kompetanse innen
elektroteknikk og prosjektgjennomføring ved oppkjøpet av
ECT AS, og fikk samtidig hele 110 nye medarbeidere på laget.
Gjennom overtakelsen av Øvre Romerike Prosjektering AS og
SK Langeland AS har selskapet ytterligere økt kapasiteten
innen tverrfaglig rådgivning. Vårt datterselskap Technogarden
AS har i 2019 kjøpt Ildne AS i Bergen og Technical Resources
AS i Kristiansand, og i Sverige ble Miljökemigruppen AB og
Bitcon AB en del av Norconsult.
I konsernet teller vi nå nesten 750 arkitekter, noe som gjør
oss til en toneangivende aktør innen arkitektur. I 2019 styrket
vi oss ytterligere innen markedsområdet arkitektur gjennom
oppkjøpene av Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige,
KHS Arkitekter A/S i Danmark, Heyerdahl Arkitekter AS,
SG Arkitektur AS og Borealis Arkitekter AS i Norge. På Island
kjøpte vi arkitektfirmaet Arkthing ehf.
Spennende prosjekter
Vi jobber med tusenvis av prosjekter, og kunne nevnt mange,
men her er et utvalg. I Norge har Norconsult i 2019 jobbet
med en rekke prosjekter av stor samfunnsmessig betydning,
både lokalt og nasjonalt. I Bergen har vi hatt stor aktivitet med

planlegging av Bybanen gjennom sentrum til Åsane nord i
byen. Vi har et godt fotfeste innen vannkraft, og er engasjert i
prosjektering av en rekke vannkraftverk rundt om i landet. Vi
har en sentral rolle i viktige infrastrukturprosjekter som Ny
Lufthavn Bodø, InterCitystrekningen Drammen – Kobbervikdalen, og ikke minst i utbyggingen av E39 Kristiansand vest –
Mandal øst. Innen skolebygg er Norconsult blant annet
engasjert i prosjektering av Eikeli videregående skole i Bærum
samt Midsund skole i Molde kommune. Nylig ble Norconsult
tildelt oppdraget med prosjektering av nytt vannbehandlings
anlegg for Asker og Bærum vannverk. Vi har i 2019 fått en sterk
posisjon innen helse, og har blant annet vært sentral i prosjekteringen av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i
Oslo.
I Danmark har Norconsult et viktig strategisk samarbeid med
København kommune innen skolebygg. En del av prosjektet,
Holberg Skole, ble i 2019 belønnet med prisen «Årets skolebyggeri».
I Sverige vant vi i 2019 et prestisjefylt oppdrag med å prosjektere
akustikk til en internasjonal gjestespill-scene i Stockholm – den
største i sitt slag i Sverige. På Island vant Norconsult en ramme
avtale med Energinet Dk vedrørende høyspentledninger.
I Spania bistår en ekspertgruppe fra Norconsult det globale
energiselskapet Iberdrola med utredning av muligheten for å

bygge et pumpekraftverk. Målet er å realisere store besparelser
ved å bruke norsk vannkraftdesign, som synes svært velegnet.
Et bærekraftig og robust Norconsult
Norconsult er summen av mange års organisk vekst og
oppkjøp, men i bunnen ligger en felles kulturplattform som
binder oss sammen. Vi har gått fra å være en middels stor
bedrift med voksesmerter, til et velfungerende konsern med
virksomhet i mange land. I takt med veksten har ledelse blitt
stadig viktigere, og en viktig oppgave for meg har vært å bidra
til å skape en organisasjon som lar seg lede.
God ledelse går ikke ut på dato; vi må se og snakke med våre
medarbeidere, skape forståelse for hvor vi skal og hvordan vi
skal komme dit. En viktig årsak til Norconsults suksess de siste
årene er at vi har ledere og medarbeidere som tar ansvar og
vil prestere. Norconsults ledere balanserer omsorg for
medarbeidere med sunn forretningsdrift, struktur og et ønske
om å bygge selskapet sterkere. Våre medarbeidere bidrar
med sin kompetanse, og sammen med våre kunder skaper vi
et mer verdifullt samfunn.
I skrivende stund står vi midt i en usikker situasjon med
koronaviruset. Det som er sikkert er at hverdagen på sikt vil
normalisere seg, men på veien dit kreves det at vi alle henter ut
det beste i oss, noe jeg ser at vi klarer. Situasjonen viser oss
hvor viktig det er at vi er rustet til å takle lynrask endring og

omstilling. Hverdagen i dag er ikke den samme som hverdagen
var i går. I Norconsult har vi heldigvis gode strukturer, tydelig
ansvarslinjer, gode lederteam og engasjerte medarbeidere.
Dette bidrar til å skape en robust organisasjon som lykkes både
i med- og motgang.
Økt usikkerhet, globalisering, digitalisering og klimautfordringer
stiller krav til nytenkning og innovasjon. Vi opplever prispress,
sterk konkurranse og høyt aktivitetsnivå, og fremover blir det
enda viktigere å vinne de rette prosjektene. Det skal vi klare.
Mot slutten av 2019 sa jeg fra til styret at jeg ønsket avløsning
som konsernsjef mot slutten av 2020. Dette blir mest
sannsynlig min siste leder i en årsrapport fra Norconsult. Jeg
er stolt av å ha vært med på reisen så langt, stolt av at jeg har
fått lov til å påvirke retningen, jobbe sammen med fantastiske
folk og bidratt til å legge grunnlag for videre utvikling av et
robust og bærekraftig Norconsult.
Jeg er sikker på at Norconsult vil lykkes også i årene som
kommer.

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef
Konsernsjef i Norconsult Per Kristian Jacobsen. Foto: Thomas Brun / NTB
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I Norconsult er vi er opptatt av at det i vår rådgivning og valg
av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi
bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet
og beredskap for kundene våre, i konsernets ideelle sam
arbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.
Våre tjenester omfatter planlegging og rådgivning i alle faser
av et prosjekt - fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Våre kunder er offentlige og private kunder
i inn- og utland.

Forretningsidé: Norconsult sikrer optimal kvalitet i
kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende
rådgivningstjenester.
Visjon: Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene.
Misjon: Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn.
Årlig er Norconsult engasjert i over 20 000 prosjekter for
offentlige og private kunder innen arkitektur, bygg og
eiendom, energi, industri, IT, miljø, olje og gass, plan,
samferdsel, sikkerhet og vann og avløp. Flere av disse er store
og langvarige prosjekter der flerfaglig laginnsats dominerer,
mens andre kan være små, kortvarige studier og forprosjekter
der spisskompetanse og rådgivererfaring er dominerende
innsatsfaktorer.
Organisasjon
Norconsult hadde ved inngangen av 2020 cirka 4 300
medarbeidere, hvorav cirka 3 200 arbeider i Norge. Selskapet
har bred geografisk tilstedeværelse med over 100 kontorer,
hvorav over 60 kontorer i Norge, over 30 kontorer i Sverige,
seks kontorer i Danmark, to kontorer på Island, ett i Finland
og ett kontor i Polen. I tillegg har selskapet en begrenset
internasjonal virksomhet, samt prosjektkontorer som
opprettes etter behov.
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Hammerfest

Norconsult er eid av egne medarbeidere og hovedkontoret
ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Norconsults konsernledergruppe fra venstre: Janicke P. Garmann, konserndirektør Norge/Regioner, Per Kristian Jacobsen,
konsernsjef/CEO, Fride A. Hærem, konserndirektør Stab, Egil Gossé, konserndirektør Norden, Christian B. Nilsen, konserndirektør
Økonomi/CFO og Bård S. Hernes, konserndirektør Norge/Hovedkontor. Foto: Johnny Syversen

|

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

Vadsø
Lakselv

Alta

Tromsø

Kirkenes

Harstad
Narvik

Bodø

Fauske

Mo i Rana
Mosjøen

Konsernledelsen
Konsernledelsen holder til ved hovedkontoret i Sandvika.
Det er to stabsenheter ledet av hver sin konserndirektør med
ansvar for henholdsvis IT, HR, Marked og Kommunikasjon og
for Økonomi og Kontorstøtte.

Reykjavik

Luleå

Kópavogur
Namsos
Kristiansund
Molde
Ulsteinvik

Sogndal
Bergen

Trondheim

Skellefteå

Steinkjer
Verdal
Levanger
Stjørdal

Ålesund

Umeå
Östersund

Os

Sandane

Førde

Konserndirektør Norge/Region har ansvar for den regionale
virksomheten i Norge som er delt inn i fem regioner med
hver sin regionsdirektør; Region Nord, Region Midt, Region
Sør-Øst, Region Innlandet og Region Vest.

Sundsvall

Otta

Årdal

Örnsköldsvik

Voss
Eidfjord
Odda

Hudiksvall

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

Konserndirektør Norge/Hovedkontor har ansvar for åtte
divisjoner ved hovedkontoret i Sandvika: Bygg og anlegg,
Energi, Informasjonsteknologi, Miljø og sikkerhet, Samferdsel,
Tekniske systemer, Vann og avløp, og Plan, arkitektur og
landskap. Internasjonal virksomhet er organisert under
divisjon Energi.

Varberg

Ålborg

Halmstad

Viborg
Århus

Konserndirektør Norden har ansvar for datterselskaper i
Norden, i tillegg til Technogarden.

Lyngby

Kalundborg
København

Botswana

Sterk bedriftskultur
At Norconsult er eid av egne medarbeidere preger bedriftskulturen, og bidrar sterkt til den positive ånden og innsats
viljen som Norconsults kunder opplever. Medeierskapet bidrar
til at vi er en nøytral og uavhengig rådgiver, hvor habilitet
overfor offentlige og private kunder er sentralt. Bedrifts
kulturen er mangfoldig, delende og basert på gjensidig
respekt. Organisasjonsstrukturen er forholdsvis flat og lite
formalistisk. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser at
vi er stolte av arbeidsplassen og at vi trives godt. Vi har høyt
engasjement og god etisk bevissthet. Våre ledere skårer
generelt høyt.

Piteå

Sør-Afrika

Zambia

Helsingborg

Espoo

Växjö
Kalmar

Filippinene

Karlskrona

Lund
Malmö

Polen

Thailand

Malaysia

New Zealand

Mosambik

Norconsults hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo.
Oversikt per 1.5.2020

LiVE Norconsult, vår kulturplattform, er godt innarbeidet i
konsernet. Våre holdninger til ledelse, verdier og etikk preger
hele virksomheten, fra hvordan vi samarbeider med kollegaer,
til kundedialog og hvordan vi driver forsvarlig, lønnsom
forretningsvirksomhet.

LiVE Norconsult representerer ti prinsipper for ledelse, verdier
og etikk som er felles for alle i konsernet. De består av fem
prinsipper for godt lederskap, fire verdier og en tommel
fingerregel for etikk som skal bidra til å fremme de holdning
ene vi ønsker skal kjennetegne bedriftskulturen vår. LiVE skal
kjennetegne alt vi gjør og hjelpe alle medarbeidere til å ta valg
og løse dilemmaer i det daglige arbeidet.
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Berdal Strømme
AS skiftet navn til
Norconsult AS
► Norconsult Management Services
Phil. Inc.
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►

90

1929
► Ing. A.B. Berdal

1956
► Norconsultants

1980
Norconsult
Mozambique Lda.

►

1994
► NorCiv Engineering
Co. Ltd
► Tron Horn AS

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

8

- Redelig
- Inkluderende
- Kompetent
- Engasjert

Etikk

- Alt vi gjør skal tåle
offentlighetens lys

2005
Garmann & Co
► Urheim AS
►

2007
► GF Konsult AB,
Gøteborg skiftet
navn til
Norconsult AB

Utvalgte prosjekter

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

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

2013
► RG-prosjekt
► Wessberg A/S
► Astando AB
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2018
Fundator AS
► Nordic – Office of Architecture AS
► Arkitekthuset Monarken AB
► KAAI - Kærsgaard & Andersen A / S
►

2016
Norconsult
New Zealand Ltd

►

år
1939
Sivilingeniør
Elliot Strømme AS

►

1964
Norconsult AS

►

1989
Berdal Strømme AS
(Fusjon)

►

Oversikten viser et utvalg av selskapsetableringer og oppkjøp som
har formet Norconsult til det selskapet det er i dag.

Verdier
		
		
		

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

|

1997
Norconsult
International AS

►

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

2004
Technogarden
Engineering
Resources AB
► Byggcon AS
►

Betydelig vekst de siste 20 årene
Norconsult har hatt en betydelig vekst de siste 20 årene, både
organisk og gjennom oppkjøp. Bare de siste ti årene er antall
medarbeidere mer enn tredoblet. Årlig ansetter vi over flere
hundre nye medarbeidere og arbeider kontinuerlig med
målrettede rekrutteringsaktiviteter for å sikre oss de beste
kandidatene. Norconsult anses å være blant de aller mest
attraktive arbeidsgiverne i vår bransje.

På relativt kort tid har vi også lykkes med å bygge opp et av
Nordens største arkitektmiljøer, med 740 medarbeidere som
arbeider innen arkitektur, landskap, interiør, lysdesign og
urbanisme. I 2018 ble Nordic – Office of Architecture, Norges
største arkitektkontor, en del av Norconsult-konsernet. Med
en eierandel i Nordic på over 90 prosent har Norconsult
posisjonert seg som en av de store, toneangivende aktørene
innen arkitektur i Norden, i tillegg til ingeniørfagene.

Norconsult har et sterkt nordisk fotavtrykk. Selskapet er ledende i
Norge og har gradvis bygget seg opp til å bli en betydelig
utfordrer i det svenske og danske markedet. N
 orconsult har
også jobbet med internasjonale prosjekter i mer enn 50 år og i
150 land, særlig innen markedsområdet energi.

Strategiperioden 2019-2021
Å skape kundeverdi gjennom «den lille store forskjellen» er
det overordnede budskapet for strategiperioden. Dette gjør vi
med utgangspunkt i tre strategiske hovedtemaer: Samarbeid,
digitalisering og bærekraft.

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

2010
Norconsult
Peru SAC
► Techno
Consult Møre
►

2012
NorPower Sdn Bhd,
Malaysia

►

Fundamentet er en solid bedriftskultur tuftet på vår felles
kulturplattform LiVE. I tillegg bruker vi de enkle, håndgripelige
og forståelige prinsippene i LiVE PRO for å fremme vår evne
til å løse oppgaver på nye og enda bedre måter. Der LiVE
beskriver kulturen vår, beskriver LiVE PRO hvordan vi jobber i
oppdrag. LiVE PRO handler om å forstå kunden, bygge team,
ta styring og skape flyt i oppdragene.
Kundeverdi
Vi er dedikerte i vårt ønske om å skape kundeverdi. Først og
fremst handler kundeverdi om å forstå kunden, bygge et tett
og tillitsbasert forhold, kommunisere åpent og tydelig, og
sørge for at vi leverer det kundene har behov for. Alt vi gjør
som medarbeidere i Norconsult skal bidra til den lille store

2014
Solem Arkitektur AS

►

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

I 2019 overtok Norconsult-konsernet 13 selskaper:
Heyerdahl Arkitekter AS, Oslo
► Technical Resources AS, Kristiansand
► Kjeller Vindteknikk AS, Kjeller, Sandnes,
(Technogarden)
► KHS Arkitekter A/S, Danmark
Göteborg, Stockholm, Espoo
► Johnels & Moberg Arkitekter AB, Sverige
► Øvre Romerike Prosjektering AS, Jessheim
► Miljökemigruppen AB, Sverige
► ECT AS, Drammen, Hønefoss, Lysaker,
► Bitcon AB, Sverige
Trondheim, Gol
► Arkthing ehf, Reykjavik (Nordic)
► S.K. Langeland AS, Jørpeland
► Ildne AS, Bergen (Technogarden)
► Borealis Arkitekter AS, Tromsø
►

forskjellen, som gir mer verdi for kunden. Når vi lykkes med
dette, lykkes vi også med å skape lønnsom vekst, og en
arbeidsplass hvor vi som medarbeidere trives.

satt i system. Dette mener vi skaper kundeverdi. Derfor
fokuserer vi særlig på følgende strategiske hovedtemaer
fremover:

Den lille store forskjellen
For å bli best på å skape kundeverdi, tror vi ikke det er én stor
ting vi kan gjøre for å løfte oss. Vi tror heller at det er mange
små og store ting vi gjør som til sammen sørger for at
kundene ser at vi virkelig forstår deres utfordringer og skaper
verdi for dem.

1)
2)
3)
4)

Vi skaper verdi gjennom godt og effektivt samarbeid
Vi er en pådriver for kreative bærekraftige løsninger
Heldigitale leveranser er vårt førstevalg
LiVE og LiVE PRO er grunnlaget for alt vi gjør

Det som kjennetegner de prosjektene våre som går ekstra bra
er nemlig sjelden kun én stor oppdagelse, men heller
summen av mange smarte løsninger og kloke beslutninger,
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Heads for tomorrow
Medarbeiderne utgjør fundamentet i Norconsult. Det er den fremtidsrettede kompetansen og ferdighetene vi samlet besitter som gjør
at vi kan levere den lille store forskjellen som gir merverdi til våre
kunder. I Norconsult legger vi stor vekt på kontinuerlig utvikling av
ledere og medarbeidere.

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

Norconsult skal ha en enhetlig, gjennomsiktig og ensartet
stillingsstruktur som motiverer til prestasjon og utvikling for
alle medarbeidere. I løpet av 2019 etablerte Norconsult
tydeligere interne stillingsstrukturer innenfor dimensjonene
oppdrag, fag, og marked, i tillegg til den eksisterende
stillingsstrukturen i linjeorganisasjonen. Ved inngangen til
2020 gir alle Norconsults medarbeidere innspill til sine
personalansvarlige ledere om hvilken stilling man selv mener
man bør innplasseres i, basert på konkrete krav til kompe
tanse i tilhørende stillingsbeskrivelser.
Vi er særlig opptatt av at yngre medarbeidere skal få mulighet
og støtte til å påta seg spennende utfordringer, og få reelt
ansvar i oppdragene tidlig. I Norconsult AS er det etablert et
Yngres råd som bidrar til en positiv utvikling for selskapet,
basert på de yngres perspektiver og meninger. Yngres råd
rapporterer hvert halvår til konsernledelsen. De kommer med
innspill om hvordan de opplever Norconsult som arbeidsplass
for yngre medarbeidere samt andre aktuelle saker for å sikre
utvikling av selskapet. Yngres råd arrangerer også flere sosiale
arrangementer for yngre medarbeidere i selskapet.

10

Norconsult har stått for prosjektering innen VA og
vassdrag ved etablering av Livsvitenskapsbygget ved
Universitet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal
gi medisinsk og helsefaglig forskning, gode
rammevilkår i fremtiden. Illustrasjon: Statsbygg

Ønsket karriere- og kompetanseutvikling kartlegges for hver
enkelt medarbeider i en årlig utviklingssamtale med personal
ansvarlig leder. Utviklingssamtalen er også en arena for
tilbakemeldinger fra leder på mål og prestasjon. Dette legger
grunnlag for læring, leveranser, forbedring og utvikling. I løpet

av 2019 gjennomførte samtlige medarbeidere i konsernet
utviklingssamtale med sin personalansvarlige leder.

Fremtidsrettet ledelse:
Oppdrag og prosjektering
Norconsults forretningsidé er å sikre optimal kvalitet i
kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende
rådgivningstjenester. Å sikre at vi skaper kundeverdi i
gjennomføringen av alle oppdrag er avgjørende for
Norconsults suksess og utvikling. Vi prioriterer derfor
kompetanseheving og kursvirksomhet innenfor oppdrags
ledelse og oppdragsgjennomføring. De aller fleste kursene i
prosjekteringsledelse, oppdragsledelse og oppdragsgjennomføring utvikles og fasiliteres av konsernets egne rollemodeller
innenfor det å skape kundeverdi og varige relasjoner
gjennom vellykket oppdragsgjennomføring.
På denne måten bidrar opplæringen aktivt til intern kompe
tanseutvikling og erfaringsutveksling mellom kursholdere og
deltagere. Norconsults interne kurstilbud for forskjellige
målgrupper skal sikre at medarbeidere praktiserer en enhetlig
metodikk for oppdragsgjennomføring.
Vi fokuserer på å forstå kunden, bygge team, ta styring og
skape flyt i henhold til Norconsults styringssystem NORMS,
uavhengig av fag og geografi. I tillegg til å fokusere på
kundedialog og å skape kundeverdi, vektlegger også
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 pplæringen hensynet til ivaretakelse av mennesker, miljø og
o
materiell samt teknologi, økonomi og fremdrift.
Alle nyansatte i Norconsult AS deltar på selskapets introduk
sjonsprogram INTRO, som gjennomføres ved hovedkontoret i
Sandvika. INTRO består av e-læringkurset «Nøkkelen til
Norconsult» i oppdragsgjennomføring og BIM, og deretter et
klasseromsbasert kurs hvor deltakerne møter ledelsen og får
innføring i NORMS. I løpet av 2019 gjennomførte 497 medarbeidere INTRO. I Norconsult AS tilbys kurset BASIC til
oppdragsledere for mindre oppdrag med ett eller få fag
involvert. Dette kurset fokuserer på grunnleggende krav til
oppdragsledere i NORMS. I 2019 gjennomførte 115 medarbeidere BASIC som ble avholdt seks ganger på ulike kontorsteder.
Kurset MULTI tilbys i Norconsult AS for oppdrags- og
prosjekteringsledere i mellomstore og tverrfaglige oppdrag.
I kurset får deltakerne bredere innføring i planlegging og
styring av oppdrag i NORMS. I 2019 gjennomførte 180
medarbeidere MULTI.
I løpet av 2019 ble det iverksatt et internt prosjekt for å oppdatere Norconsults oppdragslederutdanning. Dette inkluderer en
revisjon av målgruppene for forskjellige kurstilbud innenfor
oppdrags- og prosjekteringsledelse. Ved utgangen av 2019 var
store deler av oppdragsutdanningen i Norconsult tilgjengelig for
alle konsernets medarbeidere via e-læring. Fra og med 2020
suppleres e-læringen med klasseromskurs for mer spissede
målgrupper innenfor oppdrags- og prosjekteringsledelse.
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For fortsatt å øke kompetansen innenfor Virtual Design and
Construction (VDC) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige
prosjekter, har Norconsult utviklet et internt kurs basert på
pensum og kompetanse fra det amerikanske Stanford-
universitetet. I løpet av 2019 fullførte mer enn 300 medarbeidere VDC-kurset. I tillegg har vi et omfattende kompetanse
utviklingstilbud som understøtter oppdragsgjennomføring,
lovverk, standarder og digitalisering i vår verdikjede. Dette er
tilgjengelig for alle medarbeidere i Norconsult.
Fag
Den faglige karriereveien skal støtte Norconsults oppdrags
virksomhet, og den viktigste læringsarenaen er gjennom arbeid
i oppdrag. Tilrettelegging for medarbeideres faglige utvikling gir
Norconsult et konkurransefortrinn ved at konsernet besitter
spisskompetanse og er faglig i front. Dette er avgjørende for å
kunne løse de vanskeligste oppgavene, og for å finne
bærekraftige løsninger som gir mest verdi for kundene våre.
For å sikre faglig ledelse og utvikling er det etablert interne
nettverk for alle fag i Norconsult AS. Alle medarbeidere er
medlem av de nettverk som arbeider med fagene de selv
leverer råd og tjenester innenfor. Fagnettverkene skal sikre
kompetanseoverføring på tvers av organisasjon og geografi.
Vi har 24 fagnettverk, i tillegg til de fagene som primært
utøves innenfor en organisasjonsenhet. Hvert fagnettverk har
en egen koordinator som sammen med fagansvarlig direktør
er ansvarlig for strategi for – og utvikling av – faget i selskapet.
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Nettverkene organiserer fagsamlinger gjennom Norconsult
Academy, Norconsults kurs- og opplæringsprogram. På
fagsamlingene får medlemmene i fagnettverket mulighet for
faglig påfyll og erfaringsutveksling. Hvert fagnettverk har
etablert egne fagportaler med diskusjonsforum på
Norconsults intranett. Her utveksles faglig informasjon,
eksempler, maler, sjekklister og nyheter. Medlemmene av et
fagnettverk kartlegges med hensyn til kompetanse, slik at
medarbeidere med relevant kompetanse identifiseres på tvers
av selskapets organisasjon og geografi. I fagnettverkene
identifiseres kompetanseelementer og -nivåer, felles opplær
ingsbehov og aktuelle, eksterne kurstilbud. Avdekking av
kompetansekrav og kompetanseelementer innen det enkelte
faget gir grunnlag for kontinuerlig faglig forbedring, både på
selskaps- og medarbeidernivå.

I 2019 lanserte Norconsult lederutviklingsprogrammet
«Heads for Leadership» som tilbys ca. 26 identifiserte
toppledertalenter i konsernet. Programmet går over to år og
består av åtte samlinger i inn- og utland. I tillegg til å gi faglig
påfyll knyttet til ledelse, får deltakerne målrettet individuell
coaching og blir utfordret i å belyse reelle strategiske
problemstillinger for og på vegne av konsernledelsen.
Å være leder i Norconsult innebærer å ha ansvar for medarbeidere, økonomisk resultat og forretningsmessig, strategisk
utvikling av virksomheten. Våre ledere er avgjørende for
gjennomføring av kompetanseutvikling for den enkelte
medarbeider. Alle ledere med personalansvar tilbys kurs i
praktisk ledelse og deltar i det interne lederutviklings
programmet Lederforum for faglig påfyll, nettverksbygging og
erfaringsutveksling.

Organisasjon
Norconsult ønsker å sikre at medarbeidere som er aktive
ambassadører for konsernets kultur, og som har talent og
ambisjoner innenfor selskaps- og personalledelse, skal få
mulighet til å realisere dette. I Norconsult gjennomføres
«Leadership Review», en årlig kartlegging og vurdering av
prestasjon og potensiale for konsernets ledere. Dette gjøres
gjennom dialog i ledergruppene og i forbindelse med den
årlige utviklingssamtalen. Prosessen «Leadership Review»
sikrer at vi identifiserer talenter for toppledelse, har nødvendig
ledelsesberedskap og mobilitet, og er bevisst på talent
utvikling for interne karriereveier.

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
Norconsults kultur er avgjørende for god kvalitet i leveranser,
godt arbeidsmiljø og et solid omdømme. LiVE er grunnmuren
i konsernets kultur, og består av ti prinsipper for ledelse,
verdier og etikk. Disse beskriver hvordan vi samarbeider med
kollegaer og kunder, hvordan vi forholder oss til samfunnet
og hvordan vi lykkes. Vi måler trivsel, engasjement og
etterlevelse av LiVE. Vi kartlegger også medarbeidernes
oppfatning av Norconsult på ulike områder i den årlige
medarbeiderundersøkelsen LiVEing. Resultatene fra under
søkelsen danner grunnlag for videre utvikling av virksomheten
og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. I seks år på rad
har Norconsult målt trivsel, engasjement og ledelse ved hjelp

Bildetekst: Norconsult rehabiliterer Lyngsvatnet dam, hovedmagasin og inntak til Lysebotn II kraftverk.
Oppdragsgiver er Lyse Produksjon AS. Byggemassen gjenbrukes i størst mulig grad for å ivareta landskapet.
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av egne indekser i konsernets selskaper i Norden. I 2019
besvarte 81 prosent av konsernets medarbeidere i Norden
undersøkelsen. Alle indeksene som måles i undersøkelsen
viser at Norconsult jevnt over skårer høyt på arbeidsmiljø.
I 2019 lanserte Norconsult også «Feedback Friday», der
medarbeidere hver fredag får tilbud om å gi tilbakemeldinger
knyttet til trivsel, engasjement og organisasjonens gjennomføringsevne. Ved utgangen av 2019 hadde mer enn 2 000
medarbeidere gitt tilbakemeldinger hver fredag. Personal
ansvarlige ledere har tilgang til resultater for egen enhet
fortløpende, og kan dermed følge utvikling i arbeidsmiljø tett.
Norconsult AS har stabilt lavt sykefravær. Vi jobber systematisk med å redusere sykefraværet, som i 2018 var 3,4
prosent. I 2019 var samlet sykefravær i Norconsult AS 2,8
prosent. Langtidssykefravær var historisk lavt og utgjorde 1,2
prosent. Mange Norconsult-medarbeidere får tilbud om
influensavaksine på arbeidsplassen.
Det arbeides systematisk med å identifisere farer og å
redusere risikomomenter i arbeidssituasjonen. Alle medar
beidere i selskapet har ansvar for å forsikre seg om at risiko i
forbindelse med oppdrag og arbeidsoppgaver blir identifisert,
evaluert og dokumentert. Vårt mål er at ingen skal bli skadet
eller syke i forbindelse med arbeid for Norconsult.
Vi deler bransjens motto om at «alle skal komme trygt hjem».
Ivaretakelse av menneskers sikkerhet og helse er en integrert
del av selskapets ledelsesfilosofi og rutiner. Det arbeides med

Bildetekst: Norconsult har hatt ansvar for utforming av Centrum för Idrott och Kultur, både innvendig og utvendig.
Bygget er et såkalt passivhus, med høye miljøkrav og er ett av tidenes største trehus i Sverige.
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ulike tiltak for å styrke sikkerhetskulturen i selskapet, som
holdningsskapende arbeid og økt bevisstgjøring rundt
sikkerhet ved befaring på og utenfor bygge- og anleggsplass.
Norconsult var en av deltagerne i stiftelsen av initiativet
«Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg», (SfSBA) som ble
etablert i 2019. Selskapet ønsker å delta aktivt i bransjens
arbeid for å redusere antall personskader som følge av våre
aktiviteter, blant annet gjennom SfSBA, Rådgivende
ingeniørers forening (RIF) og andre eksterne fora.
I Norconsult skal alle ha like muligheter og rettigheter
uavhengig av kjønn og andre personlige forhold. Vi jobber
målrettet med å øke både mangfoldet og kvinneandelen i
selskapet, og utviklingen har vært positiv. 36 prosent av de
nyutdannede medarbeiderne vi rekrutterte i Norconsult AS i
2019, var kvinner. Den totale kvinneandelen i Norconsult-
konsernet har økt til 33 prosent. I Nordic Office - of
Architecture er kvinneandelen nær 47 prosent, og i
Norconsult AB utgjør kvinneandelen ca. 40 prosent.
Vi skal fortsette arbeidet med å øke mangfoldet og kvinne
andelen i Norconsult, både på operative enheter og ved
rekruttering av nye ledere. Norconsult har en ambisjon om å
ha minst 40 % kvinner i alle enheter, samt en retningslinje om
å ha minst en kvinnelig kandidat i siste intervjurunde i alle
rekrutteringsprosesser for lederstillinger.
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Med visjonen Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene, er vi avhengige av at vi alltid klarer å tiltrekke og beholde de beste
hodene innen prosjektering, samfunnsplanlegging, tekniske fag og arkitektur. I 2019 begynte 800 nye medarbeidere å skape
kundeverdi for Norconsult.

I Norconsult er vi opptatt av å kombinere det å være faglig i
front med å forstå kundens situasjon og behov. Det krever at
vi tiltrekker oss kompetente medarbeidere som er positive og
nysgjerrige, særlig de som motiveres av å ta initiativ, ansvar
og som bidrar til en god dialog med kundene våre. I
rekrutteringsarbeidet retter vi betydelig innsats mot sosiale og
tradisjonelle medier for å kommunisere med både ny
utdannede og erfarne, potensielle nye medarbeidere.
For å sikre synlighet og kjennskap sørger vi for bred
tilstedeværelse ved utdanningsinstitusjoner og andre
relevante arenaer der vi møter målgruppene. I 2019 presenterte vi de spennende mulighetene Norconsult tilbyr på mer
enn 30 karrieredager, bedriftspresentasjoner og fagdager på
høyskoler og universiteter over hele landet. Vi legger også
vekt på å vise frem vårt gode arbeidsmiljø og kultur. I
Norconsult bidrar studentene til verdiskapingen. Gjennom
sommerjobber, praksisplasser og studentoppgaver har vi i
2019 jobbet med over 100 studenter fra ulike høyskoler og
universiteter i Norge. Disse har lært om hvordan det er å være
rådgiver og å arbeide hos oss.

14

Rekrutteringskampanje – «Sånn er vi»
I rekrutteringskampanjen «Sånn er vi» var målet at studenter
og andre potensielle medarbeidere skulle bli bedre kjent med
menneskene i Norconsult. Høsten 2019 gjennomførte vi en
intern spørreundersøkelse basert på en rekke påstander om
hvem «Norconsultere» er. Disse ble sendt ut i våre sosiale
kanaler og linket videre til våre karrieresider. I løpet av
kampanjeperioden mottok Norconsult nesten 3 000
søknader, hvorav halvparten var fra studenter og
nyutdannede. I 2019 piloterte vi i tillegg en løsning for å legge
inn «stories», filmsnutter med korte intervjuer, i våre stillings
annonser på websiden. Målet var å gi potensielle søkere et
innblikk i vår arbeidshverdag.
UKA-19
Norconsult har vært samarbeidspartner med UKA i Trondheim siden 2015. Hensikten med samarbeidet er å bli kjent
med relevante studenter på tvers av studietrinn og linjer, og
vise Norconsult som en mulig fremtidig arbeidsgiver. Høsten
2019 gjennomførte vi for tredje gang «Dagens bedrift», en
helt egen dag tilegnet Norconsult på NTNU. 20 medarbeidere fra Norconsult sørget for at studentene fikk en innholdsrik og morsom dag, med aktiviteter og konkurranser på stand,
small talk-roulette, lag-konkurranser i «Camp Norconsult»,
bedriftspresentasjon og mingling i vårt lokale på Samfundet i
Trondheim.

Hunger Games
I oktober 2019 arrangerte Norconsult i tillegg rekrutterings
arrangementet «Hunger Games». Opplegget besto av totalt
fire konkurranser over to dager, der én student til slutt stod
igjen som vinneren av fast jobb i Norconsult. Totalt 21
studenter fra NTNU deltok i konkurransen, noe som resulterte
i nyttig nettverksbygging og ansettelse av flere gode
kandidater. Arrangementet ble en stor suksess med gode
tilbakemeldinger fra deltakerne, og blir en ny tradisjon i
rekrutteringssammenheng for Norconsult.
Rekruttering i Sverige
I 2019 lanserte Norconsult AB kvartalskampanjer i sosiale
medier med mål om å publisere innhold og annonser for å
tiltrekke seg nye medarbeidere. De har jobbet både internt og
eksternt for å øke antall følgere og engasjement i sine sosiale
kanaler, samt deltatt på rundt 40 student- og rekrutterings
arrangementer i Sverige.

Bildetekst: Full fart på UKA i Trondheim, tredje plass på Universums
undersøkelse Mest attraktive arbeidsgivere i bransjen og god respons
på Norconsults rekrutteringskampanje, Sånn er vi.
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Gjennom å gi de beste rådene til hvordan kundene kan redusere prosjektets klimafotavtrykk og forbruk av energi, kan vi
påvirke gjennom oppdragene. Av FN’s bærekraftsmål er det ni vi anser som mest relevante for Norconsult.

Økonomisk vekst / Befolkningsvekst / Mobilitet

Lavutslippssamfunn
2050

1990

Rådene vi gir og v
algene vi bidrar til nå, betyr noe for fremtiden

Bærekraft og bærekraftig utvikling i den store sammenhengen
betyr for oss i Norconsult at miljø, sosiale forhold og økonomi
blir prioritert. Bærekraft oppstår i grensesnittet mellom disse tre.
Bærekraft er en av bærebjelke i vår rådgivning. Gjennom kreative
og nyskapende prosesser gir vi råd og utvikler bærekraftige
løsninger som tas i bruk og skaper verdi for kundene og
samfunnet. Vår ambisjon er å bidra til en bærekraftig utvikling av
samfunnet og bremse den negative utviklingen knyttet til
redusert biologisk mangfold og global oppvarming,
Norconsult har vurdert at der vi har vår spisskompetanse, og
dermed kan bidra best i oppdrag, er innenfor miljødelen av
bærekraftbegrepet.
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Vi mener at vår største mulighet for å bidra til en bærekraftig
næring, er gjennom de rådene vi gir til utbyggere av store og
små prosjekter. Vi har identifisert hvordan våre fag og tjenester
i størst mulig grad bidrar til oppnåelse av FN’s bærekraftsmål.
For å bidra til bærekraftige løsninger, vil Norconsult i denne
strategiperioden fokusere spesielt på at kundene får gode råd
om hvordan de kan redusere sitt prosjekts fotavtrykk (klima
gassutslipp/CO2-ekvivalenter) og forbruk av energi (kWt), ved
prosjektering, bygging, vedlikehold, drift, og gjenbruk eller
rivning.
Vi jobber smart og systematisk med kontinuerlig forbedring i
oppdrag og egen virksomhet, og har valgt å sertifisere vårt
styringssystem etter ISO 14001 Ledelsessystemer for Miljø i
både Norge og Sverige, og som Miljøfyrtårn i Norge.

Konkrete mål
Vi har et mål om å ha en rådgiver med miljø- og bærekraftkompetanse i alle oppdrag med en kontraktsverdi på over to
millioner kroner. Dette for å kunne være en premissgiver i
tidlig fase.
Hvert år i strategiperioden skal vi etablere prosjekter som er
banebrytende innen hvert hovedmarkedsområde, og da med
særskilt fokus på bærekraft. Markedsområdene skal sette seg
konkrete mål på forbedring/miljø- og bærekraftsprestasjon
som er relevant for dem.
Vi skal fokusere spesielt på at kundene får gode råd om
hvordan de kan redusere sitt prosjekts fotavtrykk, og vi skal
dokumentere at vi har tenkt bærekraft i oppdragene våre.
Gjennom kontinuerlig forbedring av vår oppdragsgjennomføring og vår egen drift, vil vi også redusere vår egen
miljøpåvirkning.
Bærekraft med drahjelp fra digitalisering og samarbeid
Bærekraft er ett av de tre strategiske temaene i inneværende
strategiperiode, men bærekraft står ikke alene. Digitalisering
vil ofte være en forutsetning for å kunne forme bærekraftige
løsninger på utfordringer der alle aspekter er tatt med. Uten
samarbeid mellom Norconsult, oppdragsgiver og oppdrags
eier vil vi ikke kunne realisere bærekraftige effekter. 

Tverrfaglig samarbeid gir kompetanse til å forstå og
vurdere hvordan valg på ett område kan påvirke andre
områder.
I slike tilfeller er det viktig å ha kompetanse som gjør at
vi forstår hvordan valg av materialer og mengder må
optimaliseres for å få lavest mulig CO2-utslipp i hele
løsningens levetid. Andre vurderinger kan inkludere å
velge små vinduer for å redusere varmetap fra en
bygning, som kan gi dårligere lysforhold innendørs for
de som oppholder seg i bygget. Andre dilemmaer kan
være å balansere hensyn til naturvern opp mot
klimagevinster ved u
 tbygging av vindmølleparker.
Bærekraftsmetodikk i oppdrag
Norconsults rådgivere benytter seg av innovasjons
teknikker og metodikk for å avdekke gode og
gjennomførbare ideer til – og muligheter for –
bærekraftige og miljøriktige løsninger i våre kunders
prosjekter.

FNs Bærekraftmål:
Vi skal være en pådriver for bærekraftig utvikling i vår bransje, og har identifisert hvordan våre fag og tjenester i størst mulig
grad bidrar til oppnåelse av FN’s bærekraftsmål.
Av FNs 17 bærekraftmål har vi valgt ut ni som er mest aktuelle
for Norconsult, fordi det er her vi har vår spisskompetanse og
kan påvirke mest for å bidra til miljøriktige løsninger:
Mål nummer 6: Rent vann og gode santitærforhold
Mål nummer 7: Ren energi for alle
Mål nummer 9: Innovasjon og infrastruktur
Mål nummer 11: Bærekraftige byer og samfunn
Mål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål nummer 13: Stoppe klimaendringene
Mål nummer 14: Liv under vann
Mål nummer 15: Liv på land
Mål nummer 17: Samarbeid

Vi skal gjøre FNs mål for bærekraft til våre egne, og påvirke
kundene til å velge bærekraftige løsninger gjennom kompetansen vår. Vi leverer kvalitet i alt vi gjør på en bærekraftig
og sikker måte, dette gir økt konkurransekraft hos våre
kunder.
Vår kunnskap skal bidra til et mer verdifullt samfunn. Vi vil
sikre bærekraftige løsninger i alle oppdrag, både ved anleggsgjennomføring og i ferdig løsning. Sammen med våre
samarbeidspartnere vil vi alltid søke å utvikle nye løsninger
som tas i bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet.
Gjennom smarte prosesser ønsker vi å bidra til å utvikle og
realisere bærekraftige prosjekter.

I Norconsult AB bruker vi en egenutviklet web
applikasjon, Hållbarhetskollen, internt og sammen med
kunder i oppstart av nye oppdrag. I denne løsningen
får de synliggjort hvordan forskjellige aspekter ved
bærekraft kan settes på agendaen i kundens prosjekt.
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Norconsult har også deltatt i initiativet «Färdplan: Bygg och
anlägningssektorn», en av tretten delplaner som er overlevert
regjeringen i Sverige. I disse planene har bransjen, sammen
med andre selskap, organisasjoner og kommuner beskrevet
konkrete tiltak for hvordan bransjen skal bli klimanøytral.
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Infrastrukturprosjekter

Betong, stål, massetransport (fossilt drivstoff), sprengstoff og
asfaltproduksjon står for mer enn 80 prosent av et samferd-
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selsprosjekts klimagassutslipp. Ved å komme tidlig inn i
prosjektene, kan vi som rådgivere i større grad optimalisere
løsningene ut fra hensynet til klimagassutslipp, og unngå at
det benyttes gamle standardløsninger. For eksempel
reduseres utslippene i prosjektene når det benyttes betong
med redusert karbonutslipp (lavkarbonbetong). Det som ofte
glemmes, er at reduksjon av mengder er vel så effektivt. Blir
betongveggen 20 prosent tynnere, reduseres også utslippene
tilsvarende. For å lykkes med optimalisering av løsninger for
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K

I Norconsult har vi god erfaring med å gjøre
dette ved en styrt idédugnad og evaluering av
tiltak basert på kunnskap om utslipp, effekt og
kostnader - og på den måten sette sammen
tiltakspakker som gir måloppnåelse (f.eks.
innsparing på 20, 30 eller 40 prosent
klimagassutslipp) ved å ta de enklest
gjennomførbare og minst kostnadskrevende
tiltakene først.
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mengder og materialforbruk, må det settes av tilstrekkelig
med tid og ressurser i prosjektene til å gjennomføre
optimaliseringsprosessen.
Norconsult Pluss-metoden
Norconsult Pluss-metoden bygger på Norconsults innova
sjonsmetodikk og har særlig oppmerksomhet på å identifisere muligheter knyttet til klimagass- og energiforbruk.
Gjennom kreative workshops med representanter fra kunde,
samarbeidspartnere og våre egne rådgivere innen forskjellige
fag, kommer prosjektet opp med ideer som kan forbedre
løsningene. Ideene sorteres, rangeres og vurderes med
hensyn til gjennomførbarhet og kostnader, samtidig som de
må ta hensyn til andre vesentlige prosjektmål som ytre
miljø, sikkerhet og mobilitet.

er

Erfaringer fra våre oppdrag innen samferdselssektoren de
siste årene viser at et utslippskutt på 20 prosent er relativt
enkelt å oppnå ved bevisst bruk av materialer og annen
tilpasning av prosjektet. Vi erfarer imidlertid at prosjektene
ikke klarer å oppnå samfunnets målsetting om 40 prosent
utslippsreduksjon uten at alle store og små tiltak
vurderes. I søken etter de nødvendige tiltakene er
det lett å velge «populære» tiltak og ikke nødvendigvis de som gir best kost/nytte. For å finne
tiltak som de enkelte prosjekter kan gjennomføre, må beslutningene baseres på kunnskaps
baserte, tverrfaglige prosesser.
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Norconsult Pluss-metoden er benyttet ved flere
anledninger, som for eksempel i Norconsults oppdrag
for Statens v egvesen og BaneNOR med Felles
prosjektet Ringeriksbanen, E39 Rogfast for Statens
vegvesen og oppdrag for VEAS.

-

Det systematiske arbeidet avdekker nyttige og
lønnsomme forbedringsforslag. Dette viser hvordan
prosjektet kan iverksette tiltak som bidrar til samfunnets
mål om å redusere klimagassutslippene med 40
prosent, sett i forhold til en nullpunkt gitt noen år
tilbake.

Figur: Bygging vil føre til utslipp av klimagasser, både direkte ved bruk av
maskiner og transport samt gjennom forbruk av materialer som betong
og stål. Dette vil kunne utliknes ved at det som bygges er bærekraftig,
og vil kunne redusere fremtidige utslipp.

Bildetekst: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er det største fellesprosjektet for vei og jernbane i Norge, en del av Bane NORs InterCity-satsning,
som skal gi mer effektiv og miljøvennlig transport. Norconsult er en av tre rådgivere sammen med Asplan Viak og Aas-Jakobsen.
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Naturmangfold
Materialer og
ressurser

Alle fag må bygge kompetanse, sjekklister og lignende for
hvordan de, også i samvirke med andre fag, kan bidra til mer
miljøriktige og bærekraftige løsninger.
For å kunne forstå hvor de beste og mest effektive tiltakene
ligger for bærekraftige og miljøriktige råd og løsninger, jobber
vi for at alle oppdrag skal vurdere risiko og muligheter knyttet
til miljøtemaene energibruk, materialer og ressurser,
transport, håndtering av masser og avfall, naturmangfold,
utslipp til jord, luft og vann, støy (lyd og lys) og vibrasjoner.
Norconsult har utviklet et kurs i bærekraftig utvikling for
oppdragsmedarbeidere. Kursarrangører er våre egne
fageksperter med lang erfaring fra temaene i oppdrag. I 2019
har kurset blitt gjennomført med utgangspunkt i vårt desidert
største fagnettverk, konstruksjonsteknikk, men også med
deltagelse fra flere andre fagnettverk når det har vært
gjennomført i Sandvika, Bodø og Trondheim. Totalt deltok
230 medarbeidere på kurset i 2019. I 2020 vil kurset
gjennomføres ved flere av våre kontorsteder og tilpasses
andre fag i selskapet.
Engasjerte medarbeidere
Våre medarbeideres engasjement er stort. Bevissthet om
egen påvirkning er viktig, det gir nødvendig kunnskap om
hvordan egne valg og handlinger påvirker natur, miljø og
utslipp. Samtidig gir det troverdighet overfor kunder, medarbeidere og samfunnet ved at det er samsvar mellom hva vi
gjør i hverdagen og de råd vi gir i våre oppdrag.

#headsforresponsibility
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Utvalgte prosjekter

Det er etablert lokale arbeidsgrupper for
Miljøfyrtårn på alle kontorer i Norge, som
gjennomfører små og store miljøtiltak. I tillegg
har kontorene i Trondheim og Bodø etablert
egne bærekraftsgrupper - «team bærekraft» - for
å løfte frem det strategiske temaet, utarbeide
lokale handlingsplaner og ha medarbeidere som
er pådrivere for å få en helhetlig tilnærming til
bærekraft på agendaen i oppdrag, fag og egen
virksomhet.
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Egen virksomhet
Vår virksomhet er primært kontorrelatert, og
driften forårsaker dermed ikke vesentlige utslipp
til vann eller luft. Selv om for eksempel klimagassbesparelser i ett enkelt prosjekt kan utgjøre
mer enn de totale utslippene fra vår egen drift, har
vi også som mål å minimere vårt eget fotavtrykk.

Nedbør
Flom

BUD

ER

SJE

TT

Biologi
Vind

Samfunnsplanlegging

Temperatur

KULTUR

Skred
Muligheter

Transportløsninger

Flom
Konseptvalg

Årsberetning 2019

Fordrøyning

Flomvei

|

Konsernregnskap

Norconsult arbeider systematisk for å
redusere miljø- og klimapåvirkningen av egen
drift, og for å engasjere våre medarbeidere i
forbedringstiltak. Gjennom kartlegging,
reduksjon av vårt eget fotavtrykk, og hvordan
vi faktisk håndterer interne prosesser, vil
selskapet og medarbeiderne få konkrete
eksempler på hvordan vi gjennom vår adferd
og handlinger i jobbsammenheng, kan
redusere vårt
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CO2-utslipp og energiforbruk. Økt bevissthet
hos ledere og medarbeidere bidrar til økt
kompetanse og styrker oss i hvordan vi skal
integrere bærekraft i oppdragene.

Vann

KLIMAKUNNSKAP
Utslipp

Havnivå

Naturfare

ENERGI

Havnivå

Gjennom Miljøfyrtårnordningen rapporterer Norconsult
AS årlig data på områdene arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp og transport. Fra 2018 har vi etablert et
internt klimagassregnskap for å identifisere vår vesentligste
klimapåvirkning og sette inn virksomme tiltak for å redusere
disse.
Fra 2019 har vi satt som mål at vi skal ha fem prosent
effektivitetsforbedring for CO2-utslipp fra egen drift.
Det betyr at veksten i klimagassutslipp i form av CO2 skal
være lavere enn veksten i selskapets verdiskaping. Norconsult
har etablert et klimagassregnskap for egen drift basert på
informasjon om tjenestereiser, energi til lys og oppvarming av
kontorer og avfall fra kontordriften. Norconsult AB har satt
seg som mål å være klimanøytrale innen 2045.
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LIPP

Energibruk

klimagassutslipp, hvordan vi i planarbeid kan tilrettelegge for
at byutvikling balanserer naturmangfold og klimapåvirkning,
diskuteres flittig i våre fagmiljøer.
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I 2019 oppnådde Norconsult høyest mulig klassifisering
med designsertifikatet BREEAM Outstanding for rehabiliteringen av MAX-bygget i Trondheim. Prosjektet viser at
det er mulig å ha høye ambisjoner også for eksisterende
kontorbygg. Bygget ble rehabilitert til passivhusstandard,
og en forretningsdel til lavenergistandard.

Utslipp til jord,
luft og vann

#headsforenvironment
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BREEAM som standardisert metode for å oppnå
bærekraftsmål i bygg er godt etablert i markedet. Det er
en egnet metodikk for å sette fokus og konkrete
ytelseskrav på bærekraftig design og bygging, men også
på utvikling av eksisterende bygningsmasse.
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Et eksempel er prosjektet O2-bygget i Steinkjer. O2-bygget er
I tillegg har alle fagnettverk og fagkoordinatorer hatt fokus på
en kombinasjon av betong og tre, der dekkene fra kjeller til
hvordan slike hensyn kan ivaretas i det enkelte fag og i
annen etasje er betong, mens resten er massivtre. Utstrakt
oppdrag. Problemstillinger som valg av materialer og
bruk av tre og betong med lavkarbonklasse A, er noen av
grunnene til den oppnådde reduksjonen i klimagass
utslipp. Underveis har prosjektet også vurdert ulike
Transport, håndtering
Støy (lyd og lys),
alternativer for materialer og produkter mot hverandre
av masser og avfall
vibrasjoner
basert på deres klimagassutslipp. Reduksjonen i klimagassutslipp på dette bygget er nær målet om 30 prosent
reduksjon.

#headsforrecruitment
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Kompetanseheving gir økt bærekraft i prosjekter
Som rådgivende ingeniører og arkitekter, er det viktig å gi vårt
bidrag til bærekraftig utvikling. Vår mest vesentlige påvirkning
kommer gjennom de råd vi gir og løsninger vi foreslår for
våre kunder i oppdragene. Det er viktig at vi synliggjør
muligheter som kan bidra til å gjøre kundenes prosjekter mer
bærekraftige og miljøriktige. Våre råd skal være kunnskaps
baserte, og vi har derfor integrert hensyn til mennesker, miljø
og klima i våre interne kurs.
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Livsløpsvurderinger av bygge- og anleggsprosjekter
Norconsults fagmiljø har god erfaring med å utarbeide
klimagassbudsjett og -regnskap for bygninger og forskjellige
typer anlegg. Klimagassberegninger og sammenstilling i et
klimagassbudsjett, som kan følge et bygg eller anlegg
gjennom hele livsløpet, er et viktig og nyttig hjelpemiddel.
Det vil bidra til å identifisere vesentlige bidrag til klimagass
utslipp og kunne bestemme og foreslå de riktige tiltakene i
det enkelte prosjekt.
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Figur: Klimatreet, Norconsults klima- og miljørelaterte fag og tjenester

Norconsult har innarbeidet rutiner for å ivareta
ytre miljø på linje med andre hensyn i våre
oppdrag og egen virksomhet. I 2019 ble
styringssystemet i Norge sertifisert i henhold til
ISO 14001 Miljøledelsessystemer, den samme
sertifiseringen som styringssystemet til selskapet i
Sverige har hatt i mange år.
Norconsult i Norge har lenge vært sertifisert etter
Miljøfyrtårnordningen, og i 2019 ble selskapet
re-sertifisert etter ordningens nye kriterier for bransje
rådgivende ingeniører og arkitekter. Sertifiseringene
bekrefter at vi har etablert rutiner og klarer å etterleve
disse i hele organisasjonen. Samtidig gir sertifiseringene
selskapet nyttig trykk på de interne forbedrings
prosessene gjennom årlige, periodiske eksterne
revisjoner.

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

Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys
Norconsult jobber aktivt med å sikre at vi ikke bryter inter
nasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til
menneske- og arbeidstakerrettigheter samt korrupsjon.
Norconsult har en varslingskanal der alle skal varsle kritikk
verdige forhold og eventuelle brudd på de etiske retnings
linjene. Alle medarbeidere gjennomfører årlig e-læringskurs i
etikk. I kurset må medarbeiderne ta stilling til etiske dilemmaer
som er relevante for Norconsults virksomhet. Alle medar
beidere i konsernet bekrefter årlig elektronisk at de har lest,
forstått og vil etterleve konsernets etiske retningslinjer. Vårt
prinsipp for etikk er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys.
I land med høy korrupsjonsrisiko gjennomfører Norconsult
systematisk forhåndsvurderinger av avtalepartnere med hensyn
til integritet og etikk (Integrity Due Diligence). I vår virksomhet i
Norden gjennomføres leverandøroppfølging knyttet til etikk
ved at vesentlige leverandører og forretningspartnere signerer
konsernets prinsipper for, og erklæring om, etiske standarder
for forretningspartnere.
Sosialt ansvar
Norconsults strategi for sosialt ansvar ble opprinnelig lansert
med tre stolper; barn og ungdom, kompetanse og lokal
støttespiller. Med bakgrunn i ny strategiperiode fra og med 2019,
besluttet vi å inkludere en fjerde stolpe; likestilling og mangfold.

22

I Norconsult jobber vi målrettet med å øke både mangfold og
kvinneandelen. Vi skal derfor være en pådriver for dette, og
støtte organisasjoner og tiltak som fremmer mangfold.
CARE og TV-aksjonen
I forbindelse med Norconsults 90-års jubileum i 2019, ønsket vi
å feire ved å gi tilbake til samfunnet. Med bakgrunn i oppdatert
strategi for sosialt ansvar, valgte vi å støtte NRK TV-aksjonen
med én million kroner.
TV-aksjonens formål var i 2019 organisasjonen CARE, under
navnet «Nå er det hennes tur». CARE er en global bistands
organisasjon som jobber for kvinners rettigheter i utviklings
land. Organisasjonen jobber etter tre tiltak som skal gi kvinner
muligheter til å skape sin egen arbeidsplass, delta i låne- og
sparegrupper, ha rett til å bestemme over egen kropp og til å
delta i beslutninger som angår kvinner selv.
Totalt mottok CARE over 220 millioner gjennom årets
TV-aksjon. Pengene skal hjelpe over 400 000 kvinner i ni land
de neste årene. Disse er Niger, Mali, Den demokratiske
republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan,
Jordan og Palestina. I tillegg til at Norconsult som selskap ga
penger til TV-aksjonen, mobiliserte medarbeidere seg ved å
delta på ringedugnader i sitt lokalmiljø, og ved å gå med bøsse
på aksjonsdagen 20. oktober.
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Norconsult har fortsatt samarbeidet med pasient- og like
mannsorganisasjonen Sarkomer i 2019. Vi engasjerte to
medarbeidere som mentorer for personer rammet av kreft
formen sarkom. Disse bidrar med veiledning og støtte
underveis eller i etterkant av behandling.

Samarbeidsavtaler
I 2019 fortsatte vårt mangeårige samarbeid med organisa
sjonen MOT, som jobber for å utvikle robust ungdom i et
samfunn som inkluderer alle. MOT er et fast innslag i våre kurs
for nyansatte, INTRO.
Norconsult i Norge har siden 2014 samarbeidet med
organisasjonen Ingeniører uten grenser (IUG), en interesse
organisasjon som formidler ingeniørkompetanse til norske
bistandsorganisasjoner. Avtalen gir blant annet våre medar
beidere mulighet til å reise på utenlandsoppdrag for å bidra
med kompetanse i utsatte land og områder. Norconsult i
Sverige har inngått en egen avtale med Ingenjörer utan
gränser, og våre arkitekter i Nordic samarbeider med Arkitekter
uten grenser (AUG), som er en tilsvarende organisasjon for
arkitekter. I 2019 reiste fire medarbeidere fra Norge på oppdrag
med IUG, blant annet til Nepal, Uganda og Kenya.
I 2019 har vi fortsatt vårt samarbeid med Norges realfags
gymnas, NRG, som er landets eneste godkjente videregående
profilskole med dybdelæring innen matematikk, naturfag og
teknologi. Målet med avtalen er å bidra til økt engasjement for
realfag fra ungdomsskolealder.
Norconsult har et treårig samarbeid med langrennslaget Team
Norconsult, et seniorlag som satser på unge utøvere. Team
Norconsult er det første seniorteamet innen langrenn i Asker
og Bærum. Sammen ønsker vi å bidra til å skape enda mer
idrettsglede for unge i den lokale breddeidretten ved å beholde
gode rollemodeller i lokalmiljøet.

Bildetekst: Norconsult ga TV-aksjonen 2019 med organisasjonen CARE én million kroner. Team Norconsult markerte seg sterkt også i nasjonale mesterskap.
Norconsult-medarbeider Alise Hjellbrekke reiste i oktober 2019 til Nepal med Ingeniører uten grenser for å kvalitetssikre solcelleanlegg på en skolebygning.

Julegaven 2019 ble gitt til 10 veldedige formål stemt frem av
våre medarbeidere i Norge. Totalbeløpet på 500 000 kroner
ble fordelt på disse organisasjonene: Kreftforeningen, Barne
kreftforeningen, Sykehusklovnene, WWF, Leger uten grenser,
SOS Barnebyer, Rain Edge, Ettbarn, Midlands Children Hope
Project og AHEAD Moldova.
Norconsults datterselskaper i Norden viser samfunnsansvar
gjennom flere tiltak og initiativer. Arkitektene i Nordic har initiert
prosjektet «Foten innenfor», hvor de inviterte nyoppstartede
arkitektkontorer til å være med på noen av deres prosjekter.
Dette for at de skal kunne opparbeide seg gode referanser til å
være konkurransedyktige i fremtidige arkitektkonkurranser.
Norconsult AB støtter flere initiativer i Gøteborg-området, blant
annet «Göteborgsgirots cykelskola», «Göteborgsvarvet» og
«Giving People». Medarbeidere ved Gøteborgskontoret samlet i
2019 inn julegaver til «Stadsmissionens julklappsvagn», i tillegg
kunne medarbeidere gi sin julegave til «Barncanserfonden».
Norconsult AB gir midler til tidsskriftet Faktum, de hjemløses
tidsskrift i byen, og et trafikksikkerhetsprosjekt for de yngste
skolebarna. Selskapet støtter også Norconsult-medarbeider
Frida Åkerström, som er kulestøter og satser frem mot neste OL.
Norconsult i Danmark støttet igjen i 2019 den landsomfattende
kampanjen «Danmarks Innsamling», som fremmer FNs
verdensmål for en bærekraftig global utvikling. Dette er en årlig
begivenhet arrangert av DR og 12 humanitære organisasjoner
som jobber for å hjelpe land ut av fattigdom og hjelpe de mest
utsatte menneskene til en bedre fremtid. Fokuset i 2019 var på
verdens sårbare jenter. Med 12 prosjekter i 12 land og på tvers
av tre kontinenter, ble jentene styrket med trygghetsskapende
tiltak, legehjelp og utdanning. Det ble samlet inn over 70
millioner danske kroner til dette formålet.
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Den lille store forskjellen
Norconsult skal sikre solide leveranser og levere oppdrag som skaper
ekstra verdi for kundene. Dette krever forståelse, god kommunika
sjon og topp kompetanse hos våre medarbeidere. Kundeverdi er ikke
noe vi definerer selv, men noe kundene opplever. Samarbeid, digitali
sering og bærekraft er viktige suksessfaktorer som skal kjennetegne
det vi leverer, og bidra til den lille store forskjellen.

24

Barkarbystaden, den nye bydelen som vokser frem i Stockholm,
har fokus på bærekraftig utvikling med reduksjon av biltrafikk,
biologisk mangfold, 17 parker og torg som skal tilrettelegges. Her bidrar Norconsult med planarbeid på alle
nivåer. llustrasjon: Tovatt Architects and planners
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Fokus: Sykehus

Konsernregnskap

Foto: Bård Gudim

Tegningsløst
Norconsult har vært ansvarlig for BIM-modellen, og bygging
ble gjennomført på grunnlag av den digitale modellen.
Vamma 12 var et banebrytende prosjekt på BIM. Kontrakten
med entreprenøren forutsatte allerede i 2015 at det ikke
skulle lages detaljtegninger å bygge etter, kun digitale
modeller. Norconsult tok en ledende rolle i BIM, og fikk et
godt samarbeid med entreprenør, byggeledelse og til og med
store programvareleverandører som tilpasset produktene for
at prosjektet skulle lykkes med BIM.

Vamma 12 kraftverk:

Heldigital prosjektering av Norges
største elvekraftverk
I september 2019 var det offisiell åpning av Vamma 12 kraftverk. Norconsults team har vært ansvarlig for prosjekteringen
av kraftstasjonen. Kraftverket har en slukeevne på 500 kubikkmeter per sekund.

Hva: Norges største elvekraftverk
Sted: Glomma, Askim og Skiptvet i Viken fylke
Kunde: Hafslund Produksjon / E-CO
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Vamma 12 er det 12. aggregatet i Vamma kraftverk, bygget
som en egen kraftstasjon med inntak i samme magasin.
Kraftverket har en slukeevne på 500 kubikkmeter i sekundet
og 127 MW installert effekt.

Årlig løser vi rundt 20 000 store og små oppdrag. I tråd med vår
strategi er vi stadig mer engasjert i oppdrag som krever kompetanse
og erfaring innen samarbeid, digitalisering og bærekraft. I alle våre
prosjekter legger vi mye innsats i å levere den lille store forskjellen –
det som gir økt kundeverdi for våre kunder. Vi søker hele tiden å være
en pådriver for bærekraftige løsninger.

Lamellene for solavskjerming på MAX-bygget i
Trondheim tar energi fra soloppvarming og
reduserer behovet for kjøling betydelig.

Årsberetning 2019

Vamma ligger ved Glomma i Norge, 18 km nedenfor Øyeren.
Før utbyggingen gikk mye vann tapt gjennom flomløpet. Med
den nye kraftstasjonen, som samkjøres med de gamle
aggregatene, blir vannet utnyttet bedre og mye mindre vann
går tapt gjennom flomløpet.

Utvalgte prosjekter 2019

Her kommer en beskrivelse av ni prosjekter vi har jobbet med i 2019,
og som bidrar til et mer verdifullt samfunn.

|

Oppdragsperiode: 2011–2020

Norconsults leveranse:
Skisse- og forprosjekt, konsekvensutredninger
og myndighetssøknader, anbudsdokumenter for
10 entrepriser, detaljprosjektering, oppfølging i
byggeperiode og oppfølging og av de om
fattende elektrotekniske leveransene

Miljøpositivt kraftverk i tett samarbeid med kunden
Under bygging ble det ikke foretatt nye vassdragsinngrep,
samtidig som det produseres mye ny fornybar kraft ved
kraftstasjonen. Stein fra tunnelbygging kunne deponeres i
umiddelbar nærhet. Dermed medførte prosjektet minimal
anleggstrafikk. Årlig produksjon på 1,6 TWh i hele Vamma
kraftverk utgjør over en prosent av Norges forbruk.
Turbinens løpehjul på Vamma 12 har en diameter på ca. åtte
meter og effekten på 127 MW tilsvarer 170 000 hestekrefter.
Det er sprengt ut 250.000 m3 fjell og støpt 35.000 m3
betong. Vamma 12 er høyere enn Oslo rådhus.

Norconsults fag omfatter:
Arkitektur, BIM, byggeteknikk, CFD og strømningsteknikk – energi, eektroteknikk, geoteknikk,
ingeniørgeologi og bergteknikk, konsekvens
utredninger, landskapsarkitektur, risikoanalyser,
brann- og eksplosjonssikkerhet, tunneler og

fjellanlegg, vannveisdynamikk og turbinreguleringsteknikk
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Bodøtunnelen Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset:

Rehabilitering med BREEAM
Outstanding som resultat

Detaljprosjekterer Norges
mest moderne veitunnel

Norconsult har oppnådd høyest mulig klassifisering med designsertifikatet BREEAM
Outstanding for MAX-bygget i Trondheim. Det er kun fire andre bygg i Norge som har nådd
samme nivå.

Da Bodøtunnelen åpnet i april 2019 var det en viktig begivenhet for Norconsult og byens
innbyggere. Norges mest moderne veitunnel vil redusere køproblemene til og fra arbeid for
17 000 bilister under Bodø by.

Bakgrunnen for prosjektet var KLP sin
intensjon om å revitalisere MAX-bygget som
områdets nærsenter, samlingspunkt og
signalbygg. Norconsult har bidratt med
prosjektering av tilnærmet alle fag, inkludert
arkitektur, energirådgiving, VVS, BREEAM AP
og BREEAM revisor under rehabiliteringen av
MAX-bygget i Tempeveien i Trondheim.

Prosjektet er en del av Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø, og skal gi bedre
fremkommelighet for trafikanter og bedre
bomiljø langs eksisterende vei. Norconsult
har vært leverandør av planlegging og
prosjektering fra 2011 og frem åpning av
tunnelen. Tekniske løsninger er prosjektert i
3D og det ble utarbeidet tverrfaglige
BIM-modeller for alle fag. Norconsult har
hatt ansvaret for 40 fag.

Fasadene er totalt renovert, med et enkelt
utformet klimaskille, og stående perforerte
lameller for solavskjerming montert på
utsiden. Lamellene tar den meste energien
fra soloppvarmingen og reduserer behovet
for kjøling betydelig. Resultatet ble både
solavskjerming og en spennende fasade.
Byggherre KLP har fortalt at de underveis i
prosjektet fikk en utfordring fra Norconsult
om å stramme ytterligere til og gå for
BREEAM Outstanding, noe som skjedde, og
som ble en positiv overraskelse for KLP.
Prosjektet har ellers vært preget av tett
samarbeid mellom Norconsult, totalentreprenør og byggherre gjennom samspillsfasen og under videre gjennomføring.

Illustrasjon: Visualis

Kunde: Veidekke Entreprenør AS

#headsforresponsibility

MAX-Bygget:

Rehabilitering bedre enn nybygg
Prosjektet viser at det er mulig å ha høye
ambisjoner for eksisterende bygg, hvor man
har rehabilitert et kontorbygg til nær
nullenergistandard. Rehabilitering er svært
bærekraftig i seg selv, med 59 prosent
reduksjon i klimagassutslipp fra materialer
sammenlignet med et referansebygg. Det
viser også at rehabiliteringsprosjekter kan
oppnå høyere kvalitetskrav enn nybygg.

Hva: Rehabilitering av kombinert kontor/
forretning/boligbygg

|

Norconsults leveranse:
Samspill med totalentreprenør. Tilbudsfase,
samspillsfasen, detaljprosjektering og byggefase

Norconsults fag omfatter:
Akustikk, arkitektur, BIM, brannsikkerhet,
BREEAM, byggeteknikk, bygningsfysikk, energi
og miljø i bygninger, geoteknikk, landskaps
arkitektur, interiørarkitektur, Vann og avløp,
VDC, VVS- og klimateknikk, ITB-koordinator

Prosjektet ble løst ved å erstatte eksisterende
3-felts vei på Rv. 80 med en 2,8 km lang
2-løpstunnel (Bodøtunnelen) på strekningen
Hunstadmoen-Bodøelv.

Høy sikkerhet
Tunnelen har systemer som ivaretar sikkerhet
ved normaldrift og hendelser. Normalt vil f.eks.
belysningen variere gjennom døgnet, og
automatisk tilpasses dagslys slik at innkjøringssonene får ekstra sterk belysning ved sterkt
sollys. Kamera utenfor tunnelen registrerer
mengde dagslys. Signalene føres videre til
regulering av lysanlegget. Radio, nødstasjoner,
bommer og skilt er automatisk styrt og kan
også fjernstyres fra veitrafikksentralen. I tilfelle
hendelser vil forhåndsprogrammerte tiltak
iverksettes og tunnelen stenges. I slike
situasjoner er det tilrettelagt for at nødetatene
skal ha tilgang til anlegget.

Etterlengtet prosjekt
Anlegget er svært godt mottatt, både pga.
stor tidsbesparelse ved bruk av tunnelen og
pga. utforming av gang- og sykkelveier,
parkanlegget og økt fremkommelighet for
biltrafikk generelt. Det er tatt hensyn til
ørretbestanden i Bodøelva både i driftsfasen
og etter ferdigstillelse.

Videoovervåkning med automatisk hendelsesdetektering utløser alarm til veitrafikksentralen
hvis noe unormalt inntreffer. Kjørefeltsignaler
vil kunne tennes automatisk ved behov for
stengning av kjørefelter. Prosjektet er styrt og
ledet fra Norconsult i Bodø, men med bidrag
fra Norconsults medarbeidere i Mo i Rana,
Sandvika og Trondheim.

Hva: Bodøtunnelen

Kunde: Statens vegvesen region Nord

Sted: Bodø

Oppdragsperiode: 2011–2019
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Foto: Statens vegvesen

Norconsults leveranse:
Detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden

Norconsults fag omfatter:
Vei, vann og avløp, elektro, landskap, jernbane, tunnel, konstruksjoner, ytre miljø og
geomatikk-fag.
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Fokus: Sykehus

Menneskelig tilnærming til bærekraft
Norconsult og Nordic har valgt å videreføre stedsidentiteten.
Sykehuset på Bragernes har jobbet med helse 100 år. I dag er
omgivelsene preget av faktorer som ikke bidrar til god
folkehelse. Utenfor sykehuset er det mye biltrafikk, og få
steder for sosial interaksjon.

Bragernes 2.0, sunt liv mellom marka og elva:

Transformasjon med fokus på helse
og bærekraft
I 2024-25 skal Drammen sykehus flytte til Brakerøya, og dagens sykehusområde på Bragernes utvikles. Gjennom et
parallelloppdrag har Norconsult i samarbeid med våre arkitekter i Nordic – Office of Architecture, utviklet et forslag
om å transformere bydelen til et sunt, bærekraftig og livlig område.

Hva: Parallelloppdrag for utvikling av
sykehusområdet på Bragernes i Drammen
Sted: Drammen
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Kunde: Drammen kommune
Oppdragsperiode: 2019

Forslaget er godt mottatt, mye takket være at teamets
konkretisering og oversettelse av bærekraftige byutviklings
prinsipper til konkrete tiltak for utvikling. Utgangspunktet var
en menneskelig tilnærming til bærekraft, og prosjektet er et
resultat av et inspirerende og intenst samarbeid mellom
Nordic og Norconsult. Prosjektet skal være et forbildeprosjekt
for FutureBuilt.

Norconsults leveranse:
Parallelloppdrag – utarbeidelse av helhetlig
utviklingskonsept for sykehusområdet

Norconsults og Nordics fag omfatter:
Plan

Årsberetning 2019
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Løses gjennom tett samarbeid
Kjernen i prosjektet er å etablere en samarbeidsarena for å
løse håndtering av overskuddsmasser på best mulig måte
sammen med en rekke aktører og interessenter. På
samarbeidsarenaen utveksles erfaringer, og utfordringer løses
i fellesskap, det er laget en masseoversikt fra alle utbyggingsprosjektene. Dette for å kunne se synergier mellom prosjekt
ene, finne arealer for masseforvaltning, vurdere behandlings
metoder for å oppnå optimal massebalanse og utarbeide
klima- og økonomimodeller for optimalisert massetransport.

Teamet mener at folkehelse gir gode klimagevinster og
merverdier for samfunnet. Teamet hadde et spesielt fokus på
bærekraft, med en menneskelig tilnærming. Planen vil bidra
til aktivitet, sosial interaksjon og avkobling hos de som skal
leve og jobbe der. Det foreslås tiltak for å gjøre området
tryggere og mer attraktiv for alle, spesielt barn og unge.
Fire strategier
Teamet hadde fire områdestrategier for å bidra til sunne,
friske mennesker og en sunn og frisk planet. Ett forslag var en
aktivitetsloop som binder området sammen og stimulerer til
aktivitet, sosial interaksjon og avkobling. Det var en helhetlig
mobilitetsstrategi med fokus på å gå, sykle og reise kollektivt;
bilfrie gater med oppholds- og bokvaliteter, og forslag om å
transformere eksiterende høyblokk til et møtested.

|

Fremover vil Ringeriksbanen, utbygging av E16 og E18,
Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i
Asker og Bærum gi enormt overskudd av masser – ca. 21
millioner m3 - mesteparten steinmasser. Målet er økt
gjenbruk og bedre ressursutnyttelse av overskuddsmassene.
Norconsult har vært innleid for prosjekt- og prosessledelse til
prosjekteier Bærum kommune.

Foto: Bærum kommune

Illustrasjon: Team Nordic Norconsult

Når Drammen sykehus flytter fra Bragernes, skal eiendommene selges og bidra til finansiering av nytt sykehus. Målet
med parallelloppdraget er å utforske innovative, fremtids
rettede, bærekraftige og samtidig realistiske løsninger for
utvikling og etterbruk av området.

|

Det har vært sentralt å redusere avstanden mellom forvaltning, byggherrer og entreprenører, og det krever dialog på
alle nivå i forvaltningen. Prosjektet har bidratt til etablering av
to løsningsgrupper, på departement- og direktoratsnivå og på
fylkeskommunalt nivå. Målet er å tilrettelegge for mer
bærekraftig massehåndtering regionalt og nasjonalt.
Prosjektet har bidratt til at lovverk for massehåndtering er i
ferd med å endres.

Bærum ressursbank:

Bærekraftig håndtering av overskuddsmasser i Bærum og omegn
Omfattende anleggsvirksomhet vil skape enorme overskuddsmasser i Bærum og omegn de neste årene.
I prosjektet Bærum ressursbank bidrar Norconsult til at massene blir håndtert og utnyttet på en bærekraftig måte.

Hva: Håndtering av overskuddsmasser fra
anleggsvirksomhet i Bærum og omegn
Sted: Bærum m/ omegn

Kunde: Bærum kommune
Oppdragsperiode: 2017–dd

Norconsults leveranse:
Prosjekt- og prosessledelse

Sanntidsmåler miljøeffekter av massehåndteringen
Massehåndteringen fordrer god oppfølging av miljøeffekter,
noe som krever bedre og raskere målesystemer enn hva som
finnes i dag. Norconsult har også vært innleid for prosjekt- og
prosessledelse i et eget spinn off-prosjekt hvor et sanntidsmålingssystem for å måle miljøeffekt av massehåndteringen
skal utvikles. Prosjektet gjennomføres som en innovativ
anskaffelse. Interessen i markedet har vært stor i dialogfasen.

Norconsults fag omfatter:
Massehåndtering, klima, avfall og ressurser,
miljø, innovasjonsledelse, logistikk og areal
planlegging
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Hovinbyen – prosjektering av kommunal infrastruktur:

Mörbylånga Vattenverk:

Fra løse fragmenter til helhetlig
byrom med landskapspreg

Løser vannforsyningen i
Mörbylånga kommune

Som Oslos største utviklingsområde vil Hovinbyen romme 27 000 nye boliger og 2,5
millioner kvadratmeter næring, selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud.
Norconsult er sentral i utformingen av offentlige by- og gaterom.

Varmere somre kombinert med mangel på regn og snø har ført til rekordlavt nivå for
grunnvann i Sverige, noe som gir utfordringer med tilgang til drikkevann. I Mörbylånga
kommune på Öland har Norconsult bidratt til å løse problemet.

Hovinbyen kan binde Groruddalen og indre
by sammen. Prosjektet kan strekke seg til
2050 og er en omfattende transformasjon.
I takt med private utbygging vil kommunen
sikre gode gatestrukturer, rekreasjonsområder og helhetlig byroms- og landskapsgrep. Gjennomføring av byutviklingen følger
«Ensjømodellen».
Sammen med underleverandør Bjørbekk og
Lindheim landskapsarkitekter bistår
Norconsult Oslo kommune med gjennomføring av offentlige tiltak som ligger i planene
for offentlige rom. Det er arbeid knyttet til
trafikkområder, teknisk infrastruktur, samt
plasser, torg, parker og parkdrag.

Ensjømodellen
I utviklingen av Hovinbyen brukes det en
modell fra tidligere gjennomførte utviklings
arbeider på Ensjø i Oslo, hvor Norconsult og
Bjørbekk og Lindheim var engasjert fra
2007-2014. Gjennomføringen tilpasses
utbyggingstakt og finansiering ihht.
utbyggingsavtaler mellom kommunen og
private utbyggere.
Gjenåpner Hovinbekken
Oslo kommune vil gjenåpne bekker og elver,
og et sentralt grep i utviklingen av Hovinbyen
er å gjenåpne Hovinbekken. Samtidig skal
man redusere utslipp fra spillvann og
forurenset overvann til bekken slik at den blir
en del av grønt- og rekreasjonsarealene.
I prosjektet bidrar Norconsult til gode
gaterom og grønne parker i byområder
preget av industri og næring. Utstrakt bruk av
blå-grønne løsninger gir områdene ny
vitalitet og grobunn for livskvalitet.

For å løse problemet fikk Norconsult i
oppdrag å identifisere ferskvannskilder og se
på andre metoder for å finne vann. Det
fantes ikke andre kilder, så det ble startet
undersøkelser for å se om det kunne tas inn
brakkvann fra Kalmarsund og avsalte ved
såkalt omvendt osmose. Vannet i sundet ble
dessverre for varmt om sommeren. For å få
god kvalitet på vannet måtte det avkjøles,
noe som er en kostbar prosess. Derfor måtte
andre vannkilder identifiseres.
Fra industrivann til drikkevann
Det ble funnet store mengder brakkvann i
grunnen, med god temperatur året rundt.
Løsningen ble å rense prosessvannet fra
næringsmiddelindustrien. Gjennom å blande
brakkvannet med vannet fra næringsmiddel
industrien, forsøkte man å redusere salt
innholdet, og på den måten redusere
energibruken under renseprosessen.
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Fremtidig og bærekraftig drikkevannsforsyning
Etter testing ble det i 2017 klart at løsningen
vil utgjøre en viktig del av Mörbylångas
fremtidige drikkevannsforsyning.
Omvendt osmose ble brukt for å avsalte
brakkvann og rense vannet fra industrien i
området slik det blir drikkevannskvalitet. Det
er unikt, og ikke minst bærekraftig. Før
industrivannet når vannverket blir det renset i
et separat forbehandlingsverk, som også er
en del av prosjektet.
Prosjektet ble tildelt prestisjeprisen «Water
Reuse Europe Innovation Prize 2019», som
deles ut til innovative prosjekter innen
gjenbruk av vann i Europa.

Illustrasjon: xxxx

Hva: Utvikling av Oslos største
byutviklingsområde
Sted: Oslo, Norge
Kunde: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Oppdragsperiode: 2014–pågår
32

Norconsults leveranse:
Konseptvalgutredninger, skisse-/forprosjekter,
detaljreguleringer, premissdokumenter for private
utbyggingsaktører samt detaljerte byggeplaner
med konkurranse- og arbeidsgrunnlag, samt
byggesøknader og oppfølging i byggefasen

Norconsults fag omfatter:
Plan, gater, byrom og byliv, landskapsarkitektur,
overvannshåndtering og flomvurderinger, VA,
kabelføringsanlegg, samordning av teknisk
infrastruktur, konstruksjonsteknikk, geoteknikk,
grunnundersøkelser, miljøtekniske grunn

undersøkelser, miljøoppfølging, hydrologi/
grunnvann, SØK og SHA

Hva: Løse problemet med vannforsyning i
Mörbylånga kommun
Sted: Mörbylånga, Sverige
Kunde: Mörbylånga kommune
Oppdragsperiode: 2016–2019

Norconsults leveranse:
Prosjektering av prosess, lokaliseringsutredning
med risikoanalyse, volumstudie og design
bygg, forstudie prosess, vanntilgang- og
uttak, søknadsprosess vannuttak, vannkvalitet,
mikrobiologiske analyser/risikoanalyser, pilot-

forsøk og testing, arkitektur, bygg, grunnarbeid,
VVS-teknikk

Norconsults fag omfatter:
Drikkevannsrensing, VA-process, vannressursforvaltning, miljøtekniske grunnundersøkelser,
tilstandssøknader, hydrogeologi, arkitektur,
anleggskonstruksjon, drifts- og vedlikeholds
instruksjoner, EL/automasjon
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Stiller store krav til innovasjon og samarbeid
Prosjektet har sine utfordringer med komplekse problem
stillinger i et storbymiljø, noe som stiller store krav til innovasjon og samarbeid. Prosjektet krever tett samarbeid med både
kunde og Trafikverket gjennom hele prosjektløpet.

#headsforresponsibility

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Sykehus

Årsberetning 2019

|

Konsernregnskap

Omtrent en tredjedel av leilighetene skal være boliger
tilpasset spesielle behov. Leilighetene skal kunne huse alle,
uansett funksjonshemming. De fleste av disse boligene er
etablert i leilighetene med tilgang fra bakkeplan. Det er også
heis i to av byggene med tre etasjer, slik at det er et variert
tilbud av leiligheter med universell utforming.

Viktige suksessfaktorer er tydelige mål i de ulike fasene samt
struktur og orden. God kommunikasjon med de 18 lednings
eierne, vil også være sentralt – ikke minst for å finne den mest
kostnadseffektive måten å gjennomføre på.

Tett samarbeid med borettslaget
I forbindelse med byggeprosessen har det vært tett og godt
samarbeid med borettslaget og deres styre. Norconsult har
bred erfaring med helhetsplaner og og totalrenovering av
boligbygg, og kjenner viktigheten av god dialog med
beboerne.

I Sverige er dette et av de største prosjektene Norconsult har
vunnet. En avgjørende faktor for at Norconsult vant
oppdraget, var selskapets prosess for tverrfaglig samarbeid og
selskapets standardiserte innovasjonsprosess, som kan brukes
for å løse flere ulike problemstillinger og finne best mulige
løsninger.

Mälarbanan utvider kapasiteten:

Totalrenovering av Grønnegården:

Øker togkapasiteten ut fra Stockholm

Ny fremtid for boligbebyggelsen
Grønnegården

For å øke togkapasiteten ut fra Stockholm vest, er Trafikverket i gang med å bygge ut Mälarbanan med flere spor.
Norconsult er nå i gang med å prosjektere de omkringliggende arbeidene på strekningen Huvudsta – Spånga.

|

Byggenes fysiske tilstand var for dårlig i forhold til dagens
standard. Renoveringen av bygningsmassen gir en attraktiv og
bærekraftig boligbebyggelse med varierede boligtilbud. Etter
renoveringen lever standarden opp til til fremtidens krav for
energibruk, samtidig som det fremstår med flott arkitektur og
identitet - både i bebyggelsen og mot omgivelsene.

Foto: Visco - David Gubler, bahnbilder.ch

Foto: Trafikverket

Sporområdet skal overdekkes for å frigjøre areal til byutvikling.
Norconsults oppdrag omfatter projektering av VA-omlegging
av 500 ledningsobjekter langs strekningen samt planlegging
og prosjektering av trafikktiltak knyttet til bil, sykkel og
gangveier. Oppdraget omfatter alle fasene i prosjektet.

|

Energioptimalisering
Et viktig byggeteknisk element i prosjektet har vært å sikre
energioptimalisering og en markant forbedring av inneklimaforholdene. Alle yttervegger er etterisolert og utført med en
ny fasademur, noe som tilfører bebyggelsen et markant
arkitektonisk løft.
Bebyggelsens gangstier og veier samt fellesarealene er
bearbeidet. Med bruk av flotte og massive materialer er det
skapt et samspill mellom boligene og uteområdene som
utgjør en helhet, og som er inspirerende både for barn og
voksne.

Boligbebyggelsen Grønnegården med cirka 450 boliger er et tidstypisk eksempel på et boligbygg fra 1970-årene.
Originalt består byggene av to og tre etasjer i betongelementer med minimal isolering.

Hva: Utvidelse av kapasiteten på Mälarbanan ut
fra Stockholm vest
Sted: Stockholm, Sverige
Kunde: Trafikverket
Oppdragsperiode: 2018–dd
34

Norconsults leveranse:
Detaljprosjektering og produksjon av tegningsgrunnlag / byggedokumenter, teknisk støtte
under bygging samt produksjon av tegningsgrunnlag av relasjonshandlinger som gjelder
ledningsomlegginger og andra tiltak på lednings-

nettet langs Mälarbanan mellan Huvudsta och
Spånga samt i Järfälla kommune.

Norconsults fag omfatter:
VA-prosjektering, miljø, vei og gate, prosjektering av grunn, konstruksjon, geoteknikk, fjell,
hydrogeologi, geodesi og trafikkplanlegging.

Hva: Totalrenovering av boligbebyggelse

Kunde: Hasseris Boligselskab

Sted: Aalborg, Danmark

Oppdragsperiode: 2013–2019

Norconsults leveranse:
Arkitektur og ingeniørrådgivning, alle faser
arkitektur, bygg, grunnarbeid, VVS-teknikk

Norconsults fag omfatter:
Arkitektur, bygg, energi og miljø, tekniske
installasjoner, byggeledelse
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Våre markedsområder
Norconsults tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging,
prosjektering og arkitektur. Vi leverer tjenester innen planlegging
og rådgivning i alle faser av oppdragene; fra idéfase og overordnede
planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi løser våre oppdrag
gjennom våre elleve markedsområder; Samferdsel, Bygg og eiendom,
Energi, Vann og avløp, Industri, Olje og gass, Miljø, Sikkerhet,
Plan, Arkitektur – og IT.

Norconsult har vært involvert i konseptutredning av Bjørnafjorden flytebru. Flytebrua vil bli verdens lengste av sitt slag med en totallengde på 5440 m.

Samferdsel

Bygg og eiendom

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

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

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

Bygg og eiendom er representert med sterke tverrfaglige miljøer ved de fleste av Norconsults
kontorer. Vi kan derfor betjene hele Skandinavia med vår lokale kompetanse og kapasitet.
Våre spesialistmiljøer sikrer at vi er blant de ledende rådgivermiljøene innen markedssegmenter
som næringsbygg, skole, sykehus, omsorgsbygg, boliger og idrettsanlegg.
Gjennom stadig utvikling tilpasser vi oss kundebehov og markedsendringer. Vi arbeider
kontinuerlig med utvikling av metodikk innen prosjekteringsledelse, digital samhandling
og BIM.

I forbindelse med utbyggingen av ferjefri E39 planlegges
det å bygge bru over Bjørnafjorden. En slik bru blir over
fem km lang, og med ekstreme fjorddybder er
fundamentering underveis uaktuelt.
36
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Norconsult har bistått med utredning og prosjektering av nytt overføringsanlegg med høydebasseng for drikkevann til Holmenkollen-Voksenåsen.
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Kretsløpspark Gålåsholmen er en gjenvinningsstasjon med mottak for farlig avfall. Norconsult har hatt ansvar for prosjektering. Illustrasjon: StudioNSW AS (Line Oustad)

Energi

Vann og avløp

Industri

Olje og gass

I mer enn 90 år har Norconsult vært involvert i gjennomføringen av fornybar energi
utbygging og -forsyning over hele verden. Vi har deltatt i prosjektering og oppfølging av en
stor andel norsk vannkraft-, vindkraft- og fjernvarmeproduksjon med tilhørende overførings
anlegg. Vi har utviklet våre spesialtjenester til det beste for samfunnet og våre kunder. Fordi
vår kompetanse er tverrfaglig, har vi både dybde- og breddeinnsikt i hele energisystemet; fra
produksjon, via overføringsnettet og til forbruker.

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

Norconsult er en viktig bidragsyter for å realisere store investerings- og utbyggingsprosjekter
for en rekke industriselskaper, både i Norge og internasjonalt. Bærekraft i form av utslipps
reduksjoner og bedre ressurs- og energiutnyttelse, er et viktig bidrag i mange av våre
industrioppdrag. Med lang bransjeerfaring har vi opparbeidet oss inngående kunnskap om
industriens prosesser, behov, logistikk og ulike funksjonskrav. Fordi vi har erfaring fra - og
kunnskap om - de fleste bransjer innen industrien, er vi en effektiv tverrfaglig medspiller.

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

Solid teoretisk kompetanse, kombinert med mer enn 80 års praktisk erfaring, gir oss de
beste forutsetningene for å kunne levere et bredt spekter av rådgivnings- og prosjekterings
tjenester til industrivirksomheter. Det gjelder alt fra tidlige mulighetsstudier, via planlegging,
design, anbudsarbeid til oppfølging, byggeledelse og verifikasjon. Vi bidrar også i driftsfase
med vedlikehold og produksjonsoptimaliseringer.

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

Våre tjenester spenner fra rådgivning i tidligfase og mulighetsstudier, via anskaffelses
assistanse, detaljprosjektering, miljøutredninger, byggeledelse, systemutprøving og igang
kjøring til driftsfasen med miljøoppfølging, målinger, analyser og revurderinger. Vi legger stor
vekt på sikring og oppgradering av allerede utbygde anlegg.

38
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På samme måte lar vi vannet stå i sentrum når vi deltar i store byutviklingsprosjekter.
Her kombinerer vi kompetansen innenfor teknisk infrastruktur med høy kunnskap innen fag
som hydrologi, hydraulikk og simulering for å lage gode overvannsløsninger.
Vi er dyktige på blå-grønne løsninger. Oppgavene våre spenner fra løsninger for eiendomsprosjekter til omfattende byutvikling. Med høy fagkunnskap prosjekterer vi lokal overvanns
håndtering, bekkeåpninger og naturbasert rensing av overvann – vi lar vannet få plass i byen
med løsninger som sikrer både vannressursene og byen.

Norconsults medarbeidere har lang erfaring fra de tidlige mulighetsstudier, via planlegging,
design og forespørsel/kontraktsdokumenter/byggeledelse, til drift, vedlikeholdsplaner for det
ferdige anlegg og sanering av anlegg.
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Norconsult AS utarbeider hovedplan, detaljplan og byggeplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen (UDK) og har siden prosjektstart bistått Bane NOR innen fagområdet RAMS (Reliabilty, Availability, Maintainability and
Safety / Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet). Illustrasjon: Bane NOR/ Norconsult/ Baezeni
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Norconsults avdelinger i Trondheim, Steinkjer og Kristiansund samarbeidet med Rodeo arkitekter om parallelloppdraget, som skal danne grunnlag for videre utvikling av Tingvollvågen som et levende og attraktivt kommunesenter
med landsbykvaliteter, både for innbyggerne, næringsliv og besøkende.

Miljø

Sikkerhet

Plan

Arkitektur

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

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

Norconsult har et av Norges ledende fagmiljøer innen samfunnsplanlegging og byutvikling.
Hos oss jobber samfunnsøkonomer, geografer, arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører
for å skape livskraftige og levende byer og steder. Vi brenner for bærekraftig utvikling i et
samfunn i stadig endring. Vi analyserer, forstår og formgir fysiske omgivelser. Med smarte,
fremtidsrettede og bærekraftige løsninger bidrar vi innen både overordnet og lokal plan
legging.

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

Våre planleggere er bevisste på å se plan og mobilitet i sammenheng, for å utvikle fremtidsrettede transportløsninger og gode bo- og bymiljøer. Mennesket som premissgiver er
gjennomgående i våre prosjekter. Vi kombinerer sterk faglig kompetanse med kreativitet
og begeistring, og tilrettelegger for inkluderende arbeidsprosesser, dialog og samspill. Våre
medarbeidere legger stor vekt på presentasjon, visuell og skriftlig formidling.

Arkitektur skal bidra til å styrke hele Norconsults virksomhet. Med oppkjøpet av Nordic – Office
of Architecture i 2018 og en rekke arkitektselskaper i 2019, bekreftet Norconsult sin sterke satsing på arkitekturfagene. Med våre store miljøer innenfor alle arkitekturdisipliner, kan vi ha høye
ambisjoner og idealer som arkitekter. Det er inspirerende å koble dette mot Norconsults brede
erfaring og styrke innen ingeniørfagene. Vi tar fatt på alle oppgaver med tverrfaglig og helhetlig
tilnærming med stor troverdighet. Vårt fokus på varig arkitektur, varig skjønnhet og varig liv
sikrer både kvalitet, innovasjon og fremtidsrettede valg. Derfor kaller vi oss for fremtidens
arkitektkontor.

Gode løsninger innen klima, miljø og bærekraft er ofte utslagsgivende for å øke merverdi
for kunden og samfunnet. Det er vår jobb å forstå og løse kundens behov og forventning.
Våre rådgivere jobber tett sammen gjennom landsdekkende nettverk for å trekke ut synergier på tvers av fag og gjøre oss i stand til å se muligheter, tydeliggjøre grensesnitt, utarbeide
gjennomførbare og effektive løsninger, samt synliggjøre effekter i prosjektene. Kreative
prosesser og samarbeid med kunder er en naturlig del av vår arbeidsmetodikk (Co-Creation).
Gjennom dette og vårt eget program for forskning og utvikling, etablerer vi nye metoder for
fremtidens miljøløsninger.
Norconsult har et av landets ledende tverrfaglige rådgivermiljøer innen ytre miljø, klima og
bærekraft. Våre medarbeidere leverer tilpassede produkter og kostnadseffektive løsninger
innenfor rammene av regelverket.

40
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Risikostyring, dimensjonering av beredskap og gjennomføring av analyser er krevende tverr
faglige prosesser. En uavhengig vurdering av uønskede hendelser, trusler og sårbarhet er viktig
for å redusere risiko. Norconsult kan bidra til å redusere risiko gjennom etablering og utvikling
av god sikkerhetskultur, styringssystemer, kompetansebygging, samt forebyggende tiltak og
beredskap.

Vår tverrfaglighet og geografiske spredning gjør oss fleksible når det gjelder type oppdrag,
størrelse og geografisk beliggenhet.
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Norconsult Informasjonssystemer avdeling Fundator (NoIS) har levert utviklingstjenester, prosjektledelse og rådgivning for Kystverket i prosjektet SafeSeaNet, et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige
ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

IT
Norconsults IT-løsninger er samlet i datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer
(NoIS), et av Norges største programvarehus. NoIS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Vår
styrke ligger i at vi kombinerer fagkunnskap med moderne teknologi i brukervennlige og
effektive IT-løsninger.
NoIS er en ledende leverandør av programvare innen Geografiske Informasjonssystemer
(GIS/NIS), eiendomsgebyr, renovasjon og kundeinformasjon for kommunale virksomheter, samt eiendomsforvaltning og teknisk FDV. Selskapet tilbyr også markedsledende
løsninger innen prosjektstyring, digitale anbudsprosesser, kostnadskalkyler, LCC, byggteknisk
konstruksjon og BIM.
Våre løsninger er samlet under et felles merkenavn, ISY, som symboliserer brukervennlige
kunnskapssystemer, og benyttes av over 30 000 brukere i Norden. Selskapet har også en
betydelig virksomhet knyttet til leveranse av konsulenttjenester innen IT-prosjektledelse, IT-råd
givning, IT-arkitektur, systemutvikling, systemintegrasjon, maskinlæring og AI (kunstig intelligens).
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Bildetekst: Norconsult har prosjektert Nedre Foss Bypark som ligger langs Akerselva i Oslo.
Målet med prosjektet var å fylle området med gode fellesrom og aktiviteter for å gi det tilbake
til byens befolkning. DOGA-merket for god design og arktitektur ble i 2020 tildelt Bymiljøetaten
Oslo kommune og Norconsult for arbeidet med Nedre Foss bypark. Foto: Tomasz Majewski
43

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

Heads for tomorrow

u

#headsforcareer

|

#headsforrecruitment

|

#headsforenvironment

|

#headsforresponsibility

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Sykehus

|

Årsberetning 2019

|

Konsernregnskap

Sykehuskompetanse i verdensklasse
I dag har Norconsult en ledende posisjon innen sykehussektoren og er involvert i flere av de store sykehusprosjektene som planlegges og bygges i Norge: Sykehusene i Førde, Drammen,
Narvik, Hammerfest og Kirkenes, Martina Hansens Hospital i Bærum og nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo.

Det nye klinikk- og protonbygget vil blant annet huse Norges første protonterapisenter. Protonterapi er en helt ny og mer
skånsom kreftbehandlingsform sammenlignet med dagens behandlingstilbud, og dette er ett av to protonterapisentre som
bygges i Norge.

På få år har Norconsult opparbeidet seg en solid posisjon i
sykehusmarkedet, helt i tråd med våre ambisjoner.

Norconsult har bidratt med arkitekt- og rådgivende ingeniør
tjenester for utarbeidelse av forprosjektet, og er av Helse
Sør-Øst RHF tildelt oppdraget med detaljprosjekteringen av
det nye klinikk- og protonbygget der Norconsult er hoved
leverandør på alle fag.

Dette er noen av de viktige suksesskriteriene for den sterke
veksten Norconsult har opplevd innen sykehussektoren de
siste årene. Oppkjøpet av Nordic – Office of Architecture i
2018, et arkitektselskap med en allerede solid sykehus
portefølje, har gitt sterke synergier og bidratt til ytterligere
vekst og styrket posisjonering. Summen av det målrettede
arbeidet har gitt positive resultater.

Suksessoppskriften
En klar strategi med tydelige mål og konkrete tiltaksplaner
for tilbuds- og markedsarbeid, kompetanseutvikling og
prosjektgjennomføring.
En solid forankring av satsningen hos ledelsen.
Målrettet arbeid med å styrke og utvikle kompetanse både
lokalt og regionalt i Norge, og rekruttering av personer med
spisskompetanse innen bruk av digitale verktøy som BIM.

Samarbeid
Tverrfaglig prosjektering krever samhandling. Flere byggherrer
stiller derfor krav til samlokalisering i sykehusprosjektene.

Fremtidsrettet, heldigitalt prosjekt
Helse Sør-Øst RHF og Norconsult legger til grunn at prosjektet
skal gjennomføres som et heldigitalt prosjekt med fullintegrert
BIM-løsning. Tradisjonelle tegninger erstattes av et heldigitalt
arbeidsunderlag, der BIM-modellen knytter alt relevant
prosjekterings- og produksjonsunderlag sammen.

Første spadetak blir tatt våren 2020, og forventet ferdigstilling
av klinikk- og protonbygget er i 2024. Byggetomten er svært
trang, og med krevende grunnforhold. Sykehuset skal i tillegg
være i full drift under hele byggeperioden, noe som bidrar til
en utfordrende byggefase. Også de tekniske utfordringene i
prosjektet stiller strenge krav til presisjon og kompetanse.

Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo
Entrepriseform:

– De digitale ambisjonene i prosjektet er høye. Det blir
spennende å gjennomføre et så stort og komplekst prosjekt helt
uten tegninger, og med langt mer informasjon i BIM-modellen
enn normalt, sier oppdragsleder Leif Rathe fra Norconsult.

Kunde:
Norconsults fag:

Prosjekteringskontrakt med Helse Sør-Øst RHF.
Utførelsesentreprise- og totalentreprisekontrakter med samspill for bygging og utførelse
Helse Sør-Øst RHF
Alle fag, med AART architects, Henning Larsen
og Momentum Arkitekter som arkitekter.
En rekke underleverandører.

Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Foto: Bernt Nilsen

Illustrasjon: LINK arkitektur AS

Illustrasjon: Arkitema Architects AS

Illustrasjon: LINK arkitektur AS

Illustrasjon:
Nordic — Office of Architecture

Nye Førde sjukehus (somatikk og psykisk helsevern)

Nye Drammen sykehus

Nye UNN Narvik sykehus

Nye Hammerfest sykehus

Nye Kirkenes sykehus

Martina Hansens Hospital, Bærum

Entrepriseform:

Entrepriseform:

Ca. 27 000 m2 totalt areal, inkl. akuttsykehus med alle funksjoner
og ca. 7000 m helsehus

Totalt ca. 32 000 m2 akuttsykehus med alle funksjoner inkl.
arealer for kommunen og UiT

Komplett akuttsykehus ca. 20 000 m2, tatt i bruk høsten 2018

Ca. 5 000 m2 ny sykehusfløy

Entrepriseform:

Entrepriseform:

Entrepriseform:

Entrepriseform:

Kunde:
Norconsults fag:
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I Norconsults lokaler i Sandvika sitter teamet som jobber med
forprosjekt på Nye UNN Narvik sykehus, med representanter
fra Helse Nord, Narvik kommune, entreprenøren HENT og
Norconsult. Teamet som jobber med nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet sitter samlet hos Sykehusbygg HF i
Oslo, snart skal teamet som jobber med nye Førde sjukehus
samlokaliseres hos Nordic – Office of Architecture i Oslo og
også teamet bak Nye Hammerfest sykehus blir samlokalisert
i Oslo.

Prosjekteringsgruppe i felles kontrakt
Totalentreprise med samspill etter forprosjekt.
Helse Førde HF, Åsen & Øvrelid AS,
Veidekke Entreprenør AS
Alle fag med Nordic – Office of Architecture
som arkitekter

Kunde:
Norconsults fag:

Prosjekteringskontrakt med Helse Sør-Øst RHF
Utførelsesentreprise og totalentreprise med
samspill for bygging og utførelse
Helse Sør-Øst RHF og Rambøll
RIB, RIG, RIBr, RIAKU.
Prosjektsamarbeid med Rambøll
LINK arkitektur AS med Ratio arkitekter og
Bølgeblikk arkitekter

Kunde:
Norconsults fag:

Totalentreprise med samspill fra og med
forprosjekt
HENT AS
RIAKU, RIBr, RIE, RI-IKT, RIV og RI veg.
Rambøll som underleverandør
Arkitema Architects AS

Kunde:
Norconsults fag:

Totalentreprise med samspill fra og med
forprosjekt. Forventet oppstart detaljprosjekt
våren 2020
CONSTO AS
RIE, RI-IKT og RIV
LINK arkitektur AS

Kunde:
Norconsults fag:

Prosjekteringsgruppe i felles kontrakt
Totalentreprise med samspill fra
detaljprosjektet
Finnmarkssykehuset HF,
Cadolto Fertiggebäude, Kirkenes Byggservice
Alle fag unntatt ARK, IARK, PGL og LARK
Momentum arkitekter

Illustrasjon: Norconsult med underleverandører AART Architects,
Henning Larsen Architects og Momentum Arkitekter / Foto: Skymedia

Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo

Kunde:
Norconsults fag:

Prosjekteringsgruppe i felles kontrakt.
Generalentreprise
Martina Hanssens Hospital
Alle fag unntatt ARK, SØK, IARK og PGL
Ratio Arkitekter
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Årsberetning 2019
Norconsult hadde betydelig vekst i 2019. Styret er fornøyd med
omsetnings- og resultatutviklingen – og at selskapet har fortsatt
veksten – både organisk og gjennom oppkjøp. Høyt aktivitetsnivå,
god prosjektgjennomføring og fornøyde medarbeidere bidrar til den
positive utviklingen. Selskapet har mål om fortsatt lønnsom vekst og
økt kundeverdi gjennom god kundeforståelse og fokus på samarbeid,
digitalisering og bærekraft.

46

På Biri Omsorgssenter har Norconsult prosjektering av alle
fag (unntatt arkitektur). Prosjektet gjennomføres som et
VDC-prosjekt i samarbeid med Betonmast og har
i tillegg en betydelig miljøprofil. (bla. massivtre
og strenge krav til Co2 utslipp).
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Årsberetning 2019

Innledning

Norconsult hadde en betydelig vekst i 2019. Styret er
fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen, samt
at selskapet har fortsatt den sterke veksten, både organisk
og gjennom strategisk viktige oppkjøp. Økt aktivitetsnivå,
god prosjektgjennomføring og fornøyde medarbeidere
bidrar til den positive utviklingen. Selskapet har mål om
fortsatt lønnsom vekst der vi skaper økt kundeverdi
gjennom god kundeforståelse og fokus på samarbeid,
digitalisering og bærekraft.

Norconsults strategi er at vi skal være best på kundeverdi
gjennom å levere «den lille store forskjellen». Det oppnår
selskapet gjennom fokus på samarbeid, bærekraft og
digitalisering.
Gjennom oppdrag innen Bygg og eiendom, Samferdsel,
Energi, Vann og avløp, Industri, Miljø, Olje og gass, Sikkerhet,
Arkitektur, Plan, IT og Utleie, bidrar Norconsult til å utvikle
infrastruktur og skape et mer verdifullt samfunn. Årlig
gjennomfører Norconsult-konsernet over 20 000 store og
små oppdrag for offentlige og private kunder. Tjenestene
omfatter blant annet planlegging, prosjektering og oppfølging
i ulike faser i prosjekter, fra arkitektløsninger og behovsbeskrivelser, forprosjekter, utarbeidelse av spesifikasjoner og
anbudsdokumenter, inklusive drifts- og vedlikeholdsrutiner,
samt prosjektledelse og kvalitetssikring.

Innledning
Norconsult er Norges største, og en av Nordens ledende
tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging,
prosjektering og arkitektur. Med over 100 kontorer og cirka
4 300 medarbeidere ved utgangen av 2019, spenner
virksomheten over store deler av verden, med et spesielt
sterkt nordisk fotavtrykk. Selskapet er ledende i Norge og har
gradvis bygget seg opp til å bli en betydelig utfordrer i det
svenske og danske markedet. Konsernet har også interna
sjonal virksomhet utenfor Norden, særlig innen markeds
området energi.
Hovedkontoret er lokalisert i Sandvika utenfor Oslo.
Norconsult har et sterkt lokalt nærvær til kundene i de
strategiske hovedmarkedene, med faste kontorsteder i
Norden (Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland),
Nord-Europa (Polen), Afrika (Sør-Afrika og Mosambik) samt
Asia og Oseania (Malaysia, Filippinene og New Zealand).
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I 2019 har konsernets omsetning hatt en sterk vekst og det er
gjennomført flere strategisk viktige oppkjøp. Styret er tilfreds
med at selskapet forbedrer driftsresultatet sammenlignet med
tidligere år og at Norconsult hevder seg godt i den sterke
konkurransen i markedet. Vekststrategien ligger fast og
selskapet vil fortsette å arbeide for lønnsom vekst i årene
fremover.

Norconsults styre fra venstre: Nils Morten Huseby, Roar Engeland, Harald Trosvik, Vegard Jacobsen, Ole Fossen, Michelle Wright, Mari Thjømøe, Kjell
Selfors Nilsen og Isaak Elias Skjeseth Bashevkin. Foto: Johnny Syversen

I Norge har Norconsult i 2019 jobbet med mange interessante prosjekter. I samarbeid med Nordic Office of Architecture AS har Norconsult utviklet et nytt byutviklingsforslag på
Bragernes i Drammen. Norconsult har et godt fotfeste innen
prosjektering av vannkraft, og er blant annet engasjert i
prosjektering av vannkraftverkene Nedre Otta, Tolga og Nedre

Fiskumfoss. Selskapet er sentral i prosjekteringen av Ny
lufthavn Bodø, Intercitystrekningen Drammen – Kobbervikdalen og ikke minst utbyggingen av E39 Kristiansand vest –
Mandal øst. Norconsult har en solid posisjon innen helsebygg, og har blant annet vært sentral i prosjekteringen av nytt
klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Innen
skolebygg er Norconsult blant annet engasjert i prosjektering
av Eikeli videregående skole i Bærum samt Midsund skole i
Møre og Romsdal. Nylig ble selskapet tildelt oppdraget med
prosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg for Asker og
Bærum vannverk på Kattås i Bærum.

I Danmark har Norconsult nylig inngått et viktig strategisk
samarbeidsprosjekt med København kommune innen
skolebygg. En del av prosjektet, Holberg Skole, ble i 2019
belønnet med prisen «Årets skolebyggeri».
I Sverige har Norconsult vunnet et prestisjefylt oppdrag med
å prosjektere akustikk til en internasjonal gjestespill-scene i
Stockholm. Scenen blir den største i sitt slag i Sverige. I
desember ble Knivsta ”Centrum för Idrott och Kultur” innviet.
Det er ett av Sveriges største trehus, og meget energismart.
Norconsult har vært sentral innen design, prosjektering og
har også samordnet BIM.

Omsetning 2019
Omsetning 2018

Norden 26 %
Hovedkontor 45 %

Norden 25 %
Hovedkontor 44 %

5 326

6 289
MNOK

MNOK

Rådgivning 87 %

Rådgivning 84 %

Regioner Norge 32 %

Utleie 9 %

Utleie 8 %

IT 7 %

IT 6 %
Regioner Norge 29 %

¹ I denne sammenhengen defineres rådgivning som all kunderelatert aktivitet i konsernet, unntatt IT og Utleie.
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innen tverrfaglig rådgivning på Romerike. Med oppkjøpet av
ECT AS er selskapet betydelig styrket innen prosjektgjennomføring og elektroteknikk både innen Bygg og eiendom og
innenfor Samferdsel.

Hoveddelen av konsernets tverrfaglige rådgivningsvirksomhet
ligger i selskapet Norconsult AS og i dets datterselskaper
utenfor Norge. I tillegg leveres IT-rådgivning- og løsninger for
prosjektstyring, infrastruktur og eiendom av det heleide
datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS),
mens selskapet Technogarden AS er spesialister innen
rekruttering og utleie av ingeniør-, prosjektledelse- og
IT-kompetanse i Norge og Sverige. Datterselskapet Nordic
- Office of Architecture AS (Nordic), som Norconsult ervervet
90,5 prosent av aksjene til i 2018, er et av Norges ledende
arkitektselskap og utgjør sammen med resten av konsernets
arkitektvirksomhet et av de sterkeste arkitekturmiljøene i
Norden. Arkitektvirksomheten er i dag en integrert del av
hvert forretningsområde og bidrar til å levere helhetlige
løsninger for våre kunder.

Vekststrategien følges og inntjeningen forbedres
Konsernets omsetning i 2019 ble 6 289 millioner kroner, en
økning på 963 millioner kroner, eller 18 prosent, mot 2018
(5 326 millioner kroner). Driftsresultatet var 461 millioner
kroner, opp 59 millioner kroner fra 2018 (401,8 millioner
kroner). Underliggende driftsmargin ble 7,3 prosent, ned fra
7,5 prosent i 2018. Driftsmarginen har falt noe, primært på
grunn av betydelig oppkjøpsvirksomhet de siste to år med
etterfølgende goodwillavskrivninger. Dette forventer selskapet
gradvis å utligne gjennom integrering, utvikling av virksom-

Konsernets virksomhet var i 2019 organisert i forretnings
områdene Hovedkontor, Regioner Norge og Norden. De
internasjonale datterselskapene utenfor Europa ble i 2018
omorganisert og lagt under morselskapets Energivirksomhet
som tilhører forretningsområdet Hovedkontor.

Omsetning (MNOK)

#headsforrecruitment

|

#headsforenvironment

heten og nye synergier. Underliggende driftsmargin i 2019 før
goodwillavskrivninger er uendret fra 2018.
Driftsresultatet i konsernets virksomhet har utviklet seg
positivt i 2019, noe som primært skyldes god beskjeftigelse
og sterk oppdragsgjennomføring i Norge og Norden.
Fortsatt god utvikling innenfor selskapets kjernevirksomhet
Norconsult er organisert i tre operative forretningsområder.
Forretningsområde Hovedkontor, med geografisk tyngde i
Oslo og Akershus og et nasjonalt nedslagsfelt innen flere
markedsområder, hadde i likhet med tidligere år størst bidrag
til konsernets driftsresultat i 2019. Forretningsområdene
Regioner Norge og forretningsområde Norden viser imidlertid
den største relative veksten.

Driftsresultat (MNOK)

Driftsmargin (%)
10 %

8%

6 000

400

4 000

Utvalgte prosjekter

Hovedkontor økte i 2019 brutto omsetning med 513 MNOK
(2019: 2 910 MNOK, 2018: 2 396 MNOK). Av dette bidrar
Nordic med en omsetningsvekst på 271 MNOK (oppkjøpt i
juni 2018).
Divisjonene ved hovedkontoret (ekskl. Energi-divisjonen)
leverer en økning på 233 MNOK i brutto o
 msetning, fra 1 349
MNOK i 2018 til 1 582 MNOK i 2019. Energidivisjonen og de
internasjonale datterselskapene økte omsetningen med 32
MNOK, fra 503 MNOK til 535 MNOK.
Forretningsområde Regioner Norge omsatte for 1 901 MNOK
i 2019 mot 1 736 MNOK i 2018, en økning på 165 MNOK (9,5
prosent). Det var positiv omsetningsutvikling i alle regioner i
2019 foruten region Sør-Øst, som hadde en reduksjon i
omsetning på 2 prosent. Veksten var spesielt sterk i regionene
Innlandet og Vest.

I Danmark har brutto-omsetningen økt 67 MNOK (+36
prosent) til 256 MNOK i 2019, delvis gjennom kjøpet av KHS
Arkitekter A/S, men også på grunn av god tilvekst gjennom
rekruttering i løpet av året.
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Markedsutsikter: Gode markeder, men hard konkurranse
I 2019 fortsatte den positive makroøkonomiske trenden som
har preget hovedmarkedene for Norconsult de seneste
årene. I Norge har offentlige investeringer innenfor blant
annet infrastruktur og opprustning av offentlige bygg i høy
grad kompensert for lavere aktivitet i oljesektoren. Med god
vekst i privat sektor, inkludert økende aktivitet innenfor
olje- og gass sektoren, har arbeidsledigheten fortsatt å falle
gjennom 2019. I årene fremover forventes skiftet til et
grønnere og mer bærekraftig samfunn å skape økt etter
spørsel etter effektive og klimasmarte løsninger innenfor
bygg, mobilitet og energi. Norconsult er godt posisjonert til å
bidra her.
Konsolideringen i det skandinaviske markedet fortsatte i 2019.
Andre store aktører i markedet gjennomførte også flere
oppkjøp i 2019. Norconsult følger til enhver tid nøye med på
både små og store oppkjøpskandidater, som blant annet
vurderes ut ifra kompatibilitet med vår strategi og bedrifts
kultur. Selskapet forventer derimot mindre trykk innen
oppkjøpsvirksomheten fremover.
Økt digitalisering innebærer store muligheter for Norconsult.
Smartere verktøy og arbeidsmetodikk gir muligheter til å
levere produkter til kundene med enda bedre kvalitet,
effektivisering av oppdragsgjennomføringen og økt verdi for
våre kunder, Norconsult og samfunnet. Den teknologiske
utviklingen i bransjen, kombinert med endringer i kontraktsog samarbeidsformer krever at rådgiverbransjen utvikler og
tilpasser seg. Derfor står innovasjon, digitalisering og smarte
arbeidsprosesser høyt på agendaen i Norconsult. Selskapets
evne til å blant annet ta i bruk ny teknologi og digitale
bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i prosjekter, blir lagt
merke til både nasjonalt og internasjonalt.
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Til tross for fortsatt tøff konkurranse i markedet, er N
 orconsult
godt rigget for å levere lønnsom vekst i årene som kommer.
Det samlede bildet taler for at det er et stort marked for det
brede tjenestespekteret Norconsult kan tilby, og selskapet er
godt posisjonert for å tilpasse seg markedsutviklingen
fremover.
I første kvartal 2020 har situasjonen rundt Koronaviruset skapt
stor usikkerhet i norsk og internasjonal økonomi, og
smitteverntiltakene som er iverksatt har stoppet opp store
deler av samfunnet mens man forsøker å begrense
smittespredningen. Smitteverntiltakene forventes å kunne
vare i flere måneder fremover men det signaliseres en gradvis
oppmykning fra myndighetene etter at en foreløpig
smittetopp ser ut til å ha passert i april.
Det er i dag vanskelig å forutse hvordan dette vil påvirke
Norconsult og kundenes aktiviteter, men myndighetene har
lansert flere tiltakspakker for å unngå at en lang rekke
selskaper i privat sektor skal ende i konkurs. Foreløpig tyder
ordreinngangen og beskjeftigelsen til Norconsult på at
aktiviteten oppdragene i stor grad opprettholdes. I tillegg kan
det forventes at myndighetene, dersom aktiviteten i privat
sektor faller vesentlig, vil kompensere gjennom offentlige
investeringer.
Norconsult forbereder seg imidlertid på at 2020 kan bli et
meget utfordrende år og har umiddelbart iverksatt et
kostnadsspareprogram, samt at det simuleres ulike mulige
utfall for inntektsutviklingen. Selskapet er forberedt på å gjøre
nødvendige tiltak for å sikre selskapet og aksjonærenes
verdier avhengig av hvilket scenario som inntreffer.
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Konsernet har gjennom 2019 kjøpt en rekke selskaper. Tidlig i
2019 kjøpte Norconsult Kjeller Vindteknikk AS og styrket seg
dermed innen vindkraft og vindanalyser i Norden. Innen
arkitektur har Norconsult i 2019 styrket seg gjennom
oppkjøpene av Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige, KHS
Arkitekter A/S i Danmark, Heyerdahl Arkitekter AS og Borealis
Arkitekter AS i Norge. Gjennom overtakelsen av Øvre
Romerike Prosjektering AS har selskapet styrket kapasiteten

#headsforresponsibility

I Norden har omsetningen økt med ca. 23 prosent i 2019
sammenlignet med fjoråret (1 671 MNOK i 2019 mot 1 360
MNOK i 2018). Driftsresultatet øker og samtlige grupper i
virksomhetsområdet har i 2019 hatt en positiv utvikling,
spesielt Norconsult AB. Selskapet Norconsult AB med
datterselskaper økte sin omsetning fra 695 MNOK i 2018 til
838 MNOK i 2019, en økning på 143 MNOK (+21 prosent).
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Organisering av virksomheten
Norconsult består av morselskapet Norconsult Holding AS,
som eier samtlige aksjer i Norconsult AS. Norconsult Holding
AS er i sin helhet eid av selskapets ansatte.
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Medarbeidere, organisasjon og miljø
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Norconsult er summen av hver enkelt medarbeider og deres kompetanse. Konsernet arbeider derfor systematisk med å
tiltrekke seg de mest kompetente medarbeiderne med solid faglig kompetanse og holdninger i tråd med konsernets
kulturplattform, LiVE.

Norconsult er summen av hver enkelt medarbeider og deres
kompetanse. Konsernet arbeider derfor systematisk med å
tiltrekke seg de mest kompetente medarbeiderne med solid
faglig kompetanse og holdninger i tråd med konsernets
kulturplattform, LiVE. Konsernet styrket organisasjonen med
500 (netto tilvekst) nye medarbeidere i 2019. Det arbeides
med tiltak for å sikre engasjement og trivsel blant medarbeiderne slik at konsernet beholder og utvikler talentene
målrettet. Ved inngangen til 2020 hadde Norconsult-
konsernet 4 300 fast ansatte. I deler av dette kapittelet vil
omtalen primært være fokusert på Norconsult AS som er det
største datterselskapet i konsernet.

48,9 prosent av medarbeiderne i Norconsult hadde ved
utgangen av 2019 fullført utdannelse Master of Science eller
tilsvarende. 46,9 prosent av konsernets medarbeidere hadde
fullført utdannelse Bachelor of Science eller tilsvarende. I
konsernet hadde 56 medarbeidere fullført doktorgrad (Ph.D.).
I Norconsult AS tilrettelegges det for faglig utvikling ved å tilby
medarbeidere økonomisk støtte til både videreutdanning og
kurs. En forutsetning for å kunne motta økonomisk støtte, er
at den faglige utviklingen tilfredsstiller forretningsmessige
behov for Norconsults kunder og for selskapet. I 2019 var det
27 medarbeidere i Norconsult AS som mottok økonomisk
støtte til videreutdanning.

Norconsult AS i Norge med totalt 115 deltakere. Kurset MULTI
tilbys i Norconsult AS for oppdrags- og prosjekteringsledere i
mellomstore og tverrfaglige oppdrag. I 2019 ble dette kurset
arrangert ni ganger på ulike kontorsteder i Norconsult AS i
Norge, med til sammen 180 deltakere.

Kompetanseutvikling og faglig ledelse
Med visjonen «Det er vi som løser de vanskeligste
oppgavene», har konsernet som ambisjon til enhver tid å
tiltrekke og beholde de beste innenfor prosjektering,
samfunnsplanlegging, tekniske fag og arkitektur. Norconsult
rekrutterer aktivt både nyutdannede og erfarne medarbeidere,
blant annet gjennom karrieredager, bedriftspresentasjoner og
fagdager på utdanningsinstitusjoner over hele landet.

I samarbeid med Forskningsrådet tilrettelegger Norconsult i
Norge for at medarbeidere skal kunne gjennomføre NæringsPh.D. Slik bidrar Norconsult direkte til næringsrettet, langsiktig
forskning, og sikrer at medarbeiderne i selskapet har doktorgrad og forskningsrelatert arbeidserfaring innenfor kompe
tanseområder som er relevante for virksomheten. I 2019 var
det ti medarbeidere som arbeidet med en Ph.D. med støtte
fra Norconsult.

For fortsatt å øke kompetansen innenfor Virtual Design and
Construction (VDC) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige
prosjekter, har Norconsult utviklet et eget internt kurs basert
på pensum og kompetanse fra det amerikanske Stanford-
universitetet. Ved utgangen av 2019 har mer enn 300
medarbeidere fullført Norconsults interne VDC-kurs.

Alle nyansatte i Norconsult AS deltar på selskapets introduk
sjonsprogram med både e-læringskurs og klasseromsbaserte
kurs ved hovedkontoret i Sandvika. I løpet av 2019 gjennomførte 497 medarbeidere introduksjonsprogrammet.

Utvikling av oppdragsledere
Oppdragsledere med ansvar for mindre oppdrag der kun ett
eller få fag er involvert, tilbys kurset BASIC. I løpet av 2019 ble
kurset gjennomført seks ganger på ulike kontorsteder i

Det ble i 2019 iverksatt et internt prosjekt for å oppdatere
Norconsults oppdragslederutdanning. Ved utgangen av 2019
var store deler av oppdragsutdanningen i Norconsult AS
ferdigstilt i e-læringsmoduler, som fra og med 2020 suppleres
med klasseromsbaserte kurs for målgrupper innenfor
oppdrags- og prosjekteringsledelse.

Utvikling av ledere med personalansvar
I Norconsult AS tilbys alle nye ledere med personalansvar
kurset «Praktisk ledelse». Tema for dette kurset er rolleforståelse, arbeidsmiljøloven, interne retningslinjer samt egen
og andres stressmestring. I løpet av 2019 deltok 80 ledere i
Norconsult AS på kurset «Praktisk ledelse».

Ledere med personalansvar i konsernet deltar årlig på et
todagers obligatorisk lederutviklingsprogram kalt
«Lederforum». Dette er et forum for faglig påfyll innen
kundeforståelse, forretnings- og lederutvikling samt erfarings
utveksling og nettverksbygging. I løpet av 2019 deltok 288
ledere i konsernet på Lederforum i totalt 12 samlinger.
Høsten 2019 lanserte Norconsult-konsernet et nytt leder
utviklingstiltak for å sette enda flere ledere i stand til å løse
topplederoppgaver. Programmet «Heads for Leadership»
tilbys 26 identifiserte toppledertalenter i konsernet, og vil
bestå av åtte samlinger.
Like muligheter og rettigheter
I Norconsult skal alle ha like muligheter og rettigheter,
uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller andre
personlige forhold. Det er et mål å øke kvinneandelen både i
operative enheter og på ledernivå. Utviklingen har totalt sett
vært positiv i 2019.
Norconsult-konsernet hadde ved utgangen av 2019 en
kvinneandel på 33,0 prosent, en oppgang på 0,5 prosent
poeng sammenlignet med året før. I Norconsult AS er
kvinneandelen 30,4 prosent, en oppgang på 0,5 prosent
poeng sammenlignet med året før. Andelen kvinner i
lederstillinger i Norconsult AS har økt fra 23,6 prosent i 2018
til 25,3 prosent ved utgangen av 2019. I Norconsult AB i
Sverige er kvinneandelen 40 prosent og 34 prosent av
lederne er kvinner. For konsernet er andelen kvinner i
lederstillinger 28,0 prosent, en oppgang på 0,4 prosentpoeng
siste år. Andelen kvinner i konsernets styre er 22,2 prosent.
Fra filmen som Norconsult laget i anledning kvinnedagen 2020.
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Norconsult skal ivareta sikkerheten og helsen for alle sine
medarbeidere, i tråd med konsernets etiske retningslinjer.
Ivaretakelse av krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er en
sentral del av konsernets styringssystem, NORMS.
Norconsult har nulltoleranse for trakassering og krenkende
atferd. Siden 2013 har konsernet hatt en varslingskanal for
rapportering av kritikkverdige forhold.
Alle medarbeidere gjennomfører årlig e-læringskurs i etikk. I
kurset må medarbeidere ta stilling til etiske dilemmaer som er
relevante for Norconsults virksomhet. Alle ansatte i konsernet
bekrefter årlig at de har lest, forstått og vil etterleve konsern
ets etiske retningslinjer. Kurset er obligatorisk, og det følges
opp at 100 prosent gjennomfører bekreftelsen hvert år.
I medarbeiderundersøkelsen LiVEing svarte 86 prosent av
respondentene i konsernet at de kjenner til innholdet i de
etiske retningslinjene og hvilke krav de setter til medarbeiderne.
I samme undersøkelse svarte 83 prosent at de kjenner til
Norconsults varslingskanal for kritikkverdige forhold.
I land med høy korrupsjonsrisiko gjennomfører Norconsult
systematisk forhåndsvurderinger av avtalepartnere med
hensyn til integritet og etikk (Integrity Due Diligence).
I konsernets virksomhet i Norden gjennomføres
leverandøroppfølging knyttet til etikk ved at vesentlige
leverandører og forretningspartnere signerer konsernets
prinsipper for - og erklæring om - etiske standarder for
forretningspartnere.
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Norconsult måler trivsel, engasjement og etterlevelse av LiVE,
samt kartlegger medarbeidernes oppfatning av Norconsult på
ulike områder i den årlige medarbeiderundersøkelsen LiVEing.
Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for videre
utvikling av virksomheten og kontinuerlig forbedring av
arbeidsmiljøet. I fem år på rad har Norconsult målt trivsel,
engasjement og ledelse i egne indekser i konsernets selskaper i
Norden. Alle indeksene som måles i undersøkelsen viser at
Norconsult jevnt over scorer høyt på arbeidsmiljø. Resultatene
viser særlig at medarbeiderne identifiserer seg med konsernets
kultur, og mener at lederne er sterke kulturambassadører.
Undersøkelsen viser også at 93 prosent av medarbeiderne vil
anbefale andre å jobbe i Norconsult, og at 92 prosent av
medarbeiderne alt i alt er tilfreds med jobben sin.
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Konsernet har som mål at ingen skal bli skadet eller syke i
forbindelse med arbeidet. Norconsult deler bransjens motto
om at «alle skal komme trygt hjem», både fra jobb i
Norconsult, og for de som arbeider med løsningene selskapet
har modellert, beregnet og/eller prosjekterer. Norconsult AS er
medstifter av Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfSBA).
I tillegget arbeides det med ulike tiltak for å styrke sikkerhets
kulturen i selskapet, som holdningsskapende arbeid og økt
bevisstgjøring rundt sikkerhet ved befaring på og utenfor
bygge- og anleggsplass. Alle medarbeidere i konsernet har
ansvar for å forsikre seg om at risiko i forbindelse med oppdrag
og arbeidsoppgaver blir identifisert, evaluert og dokumentert.
Ivaretakelse av menneskers sikkerhet og helse er en integrert
del av konsernets rutiner for oppdragsgjennomføring.

Sykefraværet i Norconsult AS har hatt en positiv utvikling og i
2019 var samlet sykefravær 2,8 prosent, en nedgang på 0,6
prosentpoeng siden året før. Det har vært arbeidet målrettet
for å redusere langtidsfraværet i Norconsult AS i 2019, og i to
år på rad har også alle konsernets ansatte i Norge fått tilbud
om influensavaksine. I Norconsult AB var sykefraværet 2,9
prosent i 2019.

I konsernets system for behandling av hendelser registreres
og behandles alle typer hendelser. Det vil si skader og tilløp til
skader på mennesker, miljø og materiell, avvik, observasjoner,
forbedringsforslag, funn fra eksterne tilsyn og eksterne klager.
Systemet er et viktig element i konsernets arbeid med
kontinuerlig forbedring, læring, erfaringsoverføring og
forebygging av risiko.

I tillegg til gode resultater på medarbeiderundersøkelsen
LiVEing, og et lavt sykefravær, har også Norconsult lav grad av
fratredelse. I konsernet var det 280 ansatte som fratrådte
etter eget ønske i løpet av 2019, og fratredelsesprosenten var
totalt 9,2 prosent. I Norconsult AS var total fratredelsesprosent 5,7 prosent i 2019, en nedgang på 0,5 prosentpoeng
fra året før. I Norconsult AB var fratredelsesprosenten 8,4
prosent, noe som er omkring halvparten av gjennomsnittet i
bransjen i Sverige. Fratredelsesprosentene var spesielt høyere
enn gjennomsnittet i Technogarden som er en bemanningsvirksomhet og i Norconsult Danmark som restrukturerte deler
av virksomheten ila året.

I 2019 ble det totalt registrert 40 HMS-relaterte hendelser i
Norconsult AS, det vil si hendelser knyttet til mennesker, miljø
eller materiell. Av disse var det 4 skader med fravær, 7 skader
uten fravær, og 17 tilløp til skader på medarbeidere i arbeidssituasjonen. Norconsult AB registrerte 7 tilløp til skade i 2019.
Konsernets sykefraværs- og skadestatistikk rapporteres til
konsernledelsen hvert kvartal.
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Samfunnsansvar, bærekraft og ytre miljø
Norconsult er bevisst at virksomheten påvirker det ytre
miljøet, mest vesentlig ved råd til kunder, men også gjennom
konsernets og medarbeidernes egen aktivitet.
Konsernet har som ambisjon å presentere bærekraftige
løsninger for sine kunder. Norconsult arbeider systematisk for
å vurdere risiko og muligheter i rådene som gis og løsning
ene som planlegges og prosjekteres, for å unngå skade på
mennesker, miljø eller materiell.
Norconsult har identifisert hvordan konsernets fag og
tjenester i størst mulig grad bidrar til oppnåelse av FNs
bærekraftsmål.
Bærekraft er sentralt i konsernets strategi for perioden
2019-2021, og det arbeides aktivt med hvordan dette skal
gjennomsyre både egen virksomhet og i oppdragene. Slik kan
Norconsult bidra til at samfunnets utvikling og kundenes
prosjekter blir mest mulig miljøriktige og bærekraftige.
Den største påvirkningen på ytre miljø (miljø, natur og klima)
har Norconsult gjennom de rådene som gis og løsningene
konsernet planlegger og prosjekterer for sine kunder. For å bli
tydeligere på hvordan muligheter og risiko for mer bære
kraftige og miljøriktige råd og løsninger som gis, har konsern
et identifisert seks vesentlige miljøtemaer. Disse er energibruk, materialer og ressurser, naturmangfold, støy (lys, lyd) og
vibrasjoner, transport og håndtering av masser og avfall samt
utslipp til jord, luft og vann.
Hensyn til bærekraftig utvikling er integrert i konsernets
styringssystem NORMS gjennom krav til å ivareta hensyn til
ytre miljø. I Norconsult er dette en del av selskapets rutiner for
oppdragsgjennomføring, på linje med krav til teknisk og faglig
kvalitet, tid, økonomi og menneskers sikkerhet og helse.
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Systematisk forbedring av konsernets miljøprestasjoner er
viktig. Norconsult AS valgte derfor i 2019 å sertifisere
styringssystemet i henhold til NS-EN ISO 14001:2015
Miljøstyringssystemer, i tillegg til at systemet er sertifisert i
henhold til NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer kvalitet.
Norconsult AS ble også re-sertifisert gjennom Miljøfyrtårn
ordningens hovedkontormodell i 2019.
Norconsult ABs styringssystem har lenge vært sertifisert i
henhold til ISO-standardene for både kvalitet og miljø, og
selskapet utarbeider årlig en egen bærekraftsrapport for sin
del av virksomheten.
Norconsult leverer en rekke tjenester relatert til bærekraft,
miljø og klima. Konsernets medarbeidere har høy kompe
tanse som blant annet grunnkunnskap om hvordan klimaet
endrer seg, klimatiltak for å redusere utslipp av klimagasser og
tiltak for klimatilpasning for å «tåle» klimaendringer. I 2019 har
det vært gjennomført fem kurs for totalt 225 medarbeidere i
bærekraft med utgangspunkt i selskapets fagnettverk for
konstruksjonsteknikk. Kurset er utviklet og gjennomføres av
selskapets egne ressurspersoner innen faget.
Konsernets medarbeidere har også stort engasjement knyttet
til forbedringer for å redusere virksomhetens eget fotavtrykk,
noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom høy score
på engasjement om miljø i selskapets medarbeider
undersøkelse, LiVEing.
Det arbeides for å redusere konsernets eget fotavtrykk via
ulike forbedringsprosjekter, i tråd med konsernets etiske
retningslinjer og miljøforpliktelser. Det interne forbedrings
arbeidet i Norconsult AS er primært organisert gjennom
selskapets engasjement og sertifisering som Miljøfyrtårn
bedrift. Ordningen er implementert ved alle de større
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kontorstedene i Norge og nye kommer til etter hvert som
selskapet vokser. Gjennom Miljøfyrtårnordningen rapporterer
alle kontorer årlig på arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp
og transport.

Årsberetning 2019

Arbeidsmiljøutvalget i Norconsult AS består av fire kvinner og
to menn.

|

Norconsult har etablert et klimagassregnskap for egen drift,
basert på data om tjenestereiser, energi til lys og oppvarming
og avfall fra kontordriften. Dette regnskapet vil danne basis
for vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes for en
reduksjon i klimagassutslipp. Fra 2019 har selskapet satt et
mål om at det skal være en årlig 5 prosent effektivitets
forbedring for CO2-utslipp fra egen drift.
Norconsults egen virksomhet er primært kontorrelatert, og
konsernets drift forårsaker dermed ikke utslipp til vann eller
luft. Konsernets energibehov på kontorene blir hovedsakelig
dekket av elektrisk strøm, og for hovedkontoret delvis i form
av vannbåren fjernvarme/fjernkjøling. Norconsult leaser noen
få firmabiler for tjenestekjøring og eier noen el-biler. Det
tilrettelegges for lading av el-biler. Selskapets retningslinjer for
valg av bil stiller krav til valg av fossilfritt alternativ der dette er
mulig og hensiktsmessig, og lave utslipp for fossil-biler som
inngår i ordningen.
Medarbeidere i Norconsult oppfordres til å bruke offentlig
kommunikasjon som tog, bane og buss som transportmiddel
når dette er hensiktsmessig, og til i størst mulig grad å bruke
video- og telefonmøter for å unngå unødvendig reisevirksom
het. Nye kontorer søkes etablert i nærheten av kollektiv
knutepunkter. Nettmøteløsninger brukes i meget stor grad for
samhandling mellom medarbeidere i selskapet, på tvers av
geografi og organisatoriske enheter, til større fagsamlinger og
til dokumentasjon av foredrag og lignende.
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Styrets arbeid, styringssystem og risikostyring

Norconsult satser aktivt på forskning, utvikling og innovasjon. Dette gjør selskapet i stand til å tilby den mest oppdaterte
rådgivningen til oppdragsgivere, bidra til å holde posisjonen som ledende innen sine markedsområder og tiltrekke de beste
medarbeiderne.

Styrets arbeid
Konsernets styre skal følge aksjelovens krav om å forvalte
verdier i konsernets selskaper på vegne av eierne. Styret skal
også føre tilsyn med den daglige ledelsen som er delegert til
konsernsjefen og med virksomheten for øvrig.

Innenfor forskning er systematisk nettverksbygging med
forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler i inn- og
utland viktig for å styrke Norconsults posisjon og aner
kjennelse som en ledende rådgiverbedrift. Store deler av
forskningen i Norge utføres av universiteter og forsknings
institusjoner. Norconsult som kompetansebedrift ønsker å
ligge i front og arbeider derfor systematisk med utvikling av
forskningsprosjekter. I samarbeid med Forskningsrådet i
Norge, gis det også støtte til medarbeidere for å gjennomføre
nærings Ph.D-utdannelse som styrker medarbeiders og
selskapets kompetanse og bidrar til næringsrettet forskning.
Ved å være en synlig aktør i forsknings- og utviklingsmiljøene
får Norconsult tilgang til det siste innen forskning, og
anledning til å påvirke denne med bakgrunn i egen kunnskap.

Selskapet møter miljøer som inspirerer, hvor erfaringer og
kunnskap utveksles, nettverk etableres og egen kompetanse
synliggjøres. Norconsults gode relasjoner bidrar også til økt
rekruttering av medarbeidere, i tillegg til tilgang på nye
løsninger til selskapets mange oppdrag.

Innovasjon og forretningsutvikling
Norconsults systematiske prosesser og kreative metoder for
innovasjon bidrar til utvikling av effektive og nyskapende
løsninger for selskapets kunder i bygg-, samferdsels- og
infrastrukturprosjekter, og i hvordan det arbeides internt.

I 2019 ble også virksomheten i Kjeller Vindteknikk innlemmet i
konsernet, et selskap med stor satsning på forskning, utvikling
og oppdrag innen klima/vind/ising.

Norconsults innovasjonsprosess fokuserer på den tekniske
løsningsutviklingen for å sikre at alle muligheter vurderes i
søken etter de beste ideene. Metodisk avdekking av fokus og
mål, profesjonell tilrettelegging av kreative arbeidsmøter og
en strukturert, faglig evalueringsprosess leder Norconsults
fagpersoner til å finne de mest optimale løsningene i tett
samarbeid med kunden. Innovasjonsprosessen er skalerbar
og benyttes aktivt i små og store oppdrag på tvers av alle
markedsområder.

Norconsults forskningsaktiviteter kan deles inn i tre områder:
1. Rene forskningsprosjekter som drives med støtte fra
Forskningsrådet, alene eller i samarbeid med oppdrags
givere som satser på å få frem spesiell kompetanse. I dag
har vi forskningsprosjekter innen energi, sykehus, klima/
vind/ising og digitalisering av løsninger.
2. Selskapet får et betydelig tilskudd av skattefunnmidler fra
Forskningsrådet til å gjøre utvikling innen de samme
områdene.
3. Selskapet har 10 medarbeidere som er i gang med
doktorgradsstudier, de fleste av disse er innenfor ordningen med Nærings-Ph.D. Årlig legges det opp til å kunne
starte to nye doktorgrader etter en behovsvurdering ut fra
våre strategiske mål. De tre siste som ble startet rundt
årsskiftet er innen klima/flom i by, fysisk skoleplanlegging
og maskinlæring/digitalisering/energiøkonomisering.

Med kompetanse i innovasjonsledelse, utvikler og imple
menterer Norconsult arbeidsprosesser tilpasset dagens og
fremtidens teknologiske krav og muligheter. På en slik måte
kan selskapet møte kundenes forventninger om effektivitet,
bærekraft og tverrfaglig samarbeid av ypperste klasse.

Norconsults styre består av ni styremedlemmer, tre ansatt
valgte og seks aksjonærvalgte, hvorav tre er eksterne og tre er
interne. Ingen av styremedlemmene inngår i Norconsults
konsernledergruppe. I 2019 ble Roar Engeland gjenvalgt som
styreleder og Mari Thjømøe gjenvalgt som styrets nestleder.
Begge er eksterne, aksjonærvalgte styremedlemmer.
Konsernets valgkomité skal foreslå seks aksjonærvalgte
styremedlemmer og styrets honorar til generalforsamlingens
beslutning. Valgkomiteen skal sikre at styret har riktig
kompetanse og erfaring. Valgkomiteen består av fire
medlemmer som alle velges av generalforsamlingen.
Konsernets valgstyre administrerer hvert annet år valg av de
tre ansattvalgte styremedlemmene. Valgstyret består av fire
medlemmer.
Norconsults eiermodell innebærer at omsetningen av
selskapets aksjer er begrenset av selskapets vedtekter og bare
kan omsettes mellom selskapet og medarbeidere i de
nordiske selskapene. Verdsettelsen av aksjene er regulert i en
aksjonæravtale. Styret har fullmakt til å foreta emisjoner
innenfor de begrensninger som er satt av generalforsam
lingen. Styret har også fullmakt til at selskapet kan erverve
egne aksjer.
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Forskning, utvikling og innovasjon

Forskning og utvikling
Utviklingsaktivitetene skjer i størst grad i den daglige driften,
hvor innovative løsninger utvikles i kundenes prosjekter.
Interne fagnettverk overfører kunnskapen mellom medarbeiderne, og moderne IT-verktøy bidrar til kommunikasjon og
dokumentasjon av løsningene. Tilgjengeliggjøringen av
kunnskapen kommer nye kunder til gode og slik drives
utviklingen fremover. Dette er en av måtene Norconsult
bidrar til økt nytte for samfunnet og det styrker
konkurransekraften.
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Styret kan nedsette de utvalg og komitéer som det etter
styrets vurdering er behov for. Styret har i perioden hatt et
aksjeutvalg, et kompensasjonsutvalg og et revisjonsutvalg.
Revisjonsutvalget skal føre kontroll med konsernets finansielle
rapportering og kontrollsystemer. Utvalget skal også føre
tilsyn med konsernets internkontroll, etterlevelse og risiko
styring. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende
arbeidsutvalg for styret, men beslutningsmyndigheten på de
områdene revisjonsutvalget skal kontrollere, ligger hos styret.
Kompensasjonsutvalget vurderer godtgjørelse for ledende
ansatte og fastsetting av hovedprinsipper og strategi for
kompensasjon av sentrale ledere i Norconsult-konsernet.
Aksjeutvalget bistår styret med vurderinger og anbefalinger i
viktige spørsmål omkring aksjeeierskap i konsernet.
Styret har i 2019 avholdt syv styremøter. I tillegg er det
avholdt utvalgsmøter. Ved behov er det kontakt mellom
administrasjon og styret også mellom styremøtene.
Styringssystem
Konsernets policy for eierstyring og selskapsledelse er en del
av konsernets styringssystem. Norconsult skal følge «Norsk
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (ved NUES), så
langt anbefalingen anses relevant for et selskap som er 100
prosent eid av de ansatte.
Konsernet har etablert styrende policyer som omfatter alle
tiltak for å styre og forbedre kvalitet, HMS, utføre intern
kontroll og styre risiko, dokumentert på selskapets intranett.

Hvert datterselskap er ansvarlig for å utarbeide relevante,
effektive og gode rutiner - basert på konsernets føringer.
Dette inkluderer blant annet også etterlevelse av våre etiske
retningslinjer og krav til korrekt finansiell rapportering.
Norconsult AS og NoIS sitt styringssystem er dokumentert på
en egen NORMS-plattform (Norconsult management
system). NORMS ivaretar overholdelse av lover, forskrifter,
krav fra oppdragsgivere og Norconsults interne krav. NORMS
tar utgangspunkt i Norconsults kjernevirksomhet, som er
planlegging og gjennomføring av oppdrag av alle størrelser.
Oppdrag gjennomføres med et bredt spekter av fagkompe
tanse og stor variasjon når det gjelder oppdragsgivere. I
NORMS-plattformen finnes også beste praksis, eksempler og

57

Konsernsjefen har ordet

|

Dette er Norconsult

|

Heads for tomorrow

u

#headsforcareer

|

#headsforrecruitment

|

#headsforenvironment

|

#headsforresponsibility

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Sykehus

|

Årsberetning 2019

|

Konsernregnskap

annen informasjon som medarbeiderne trenger for å
gjennomføre arbeidet på en enhetlig og effektiv måte.
Styret har det overordnede ansvaret for å påse at styrings
systemet er effektivt og velfungerende.
Styringssystemet til Norconsult AS, Norconsult AB,
Norconsult ehf og Norconsult Polen sp. z. o. o. er sertifisert i
henhold til NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for
kvalitet. Systemene for Norconsult AS og Norconsult AB er
også sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer
for miljø. NORMS for Norconsult AS er i tillegg utformet for å
møte krav i Miljøfyrtårnordningen og krav til styringssystemer
i Plan- og bygningsloven.
Norconsult AS har Sentral godkjenning for ansvarsrett for
høyeste tiltaksklasse i alle relevante fag, i henhold til Plan- og
bygningsloven i Norge. Videre er Norconsult AS registrert i
El-virksomhetsregisteret for tjenesteområder relevante for
selskapets fag og oppdrag, og er FG-godkjent både som
selskap og rådgivere. Norconsult AS er prekvalifisert i mange
ordninger, blant annet Achilles, Utilities NCE, TransQ, EPIM og
Startbank.
Risikostyring
Formålet med risikostyringen i Norconsult er å sikre at
selskapene når de strategiske målsettingene, og gjennom
dette sin ambisjon om en bærekraftig og lønnsom utvikling.
Risikostyring er et viktig virkemiddel for at Norconsult-
konsernet skal etterleve kravene i konsernets styringssystem.
Risikostyring i Norconsult skal bidra til å identifisere, vurdere
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og håndtere risiko som kan vesentlig påvirke Norconsult og
selskapets leveranser. Relevante tiltak skal iverksettes slik at
virksomheten og oppdragene møter krav og forventninger fra
oppdragsgivere, eiere, medarbeidere og samfunnet generelt.
Status innenfor de ulike områdene rapporteres løpende til
ledergrupper og til styret.
Norconsult er eksponert for risiko gjennom alle konsernets
aktiviteter. De mest avgjørende risikoene er knyttet til
gjennomføring av oppdragene, driftsaktiviteter, oppkjøp,
brudd på etiske retningslinjer, politiske endringer og/eller
endringer i andre rammebetingelser, samt utilsiktede eller
tilsiktede alvorlige hendelser i de landene hvor Norconsult har
sin virksomhet.
Risikostyring er en integrert del av oppdragsprosessen i alle
fasene av oppdragsgjennomføringen. Norconsult skal ivareta
sikkerhet og helse for alle sine medarbeidere, og ha et
arbeidsmiljø der alle medarbeidere er bevisst risiko. Økt
avhengighet av informasjonsteknologi og en høy grad av
digitalisering, introduserer nye feilkilder og gir sårbarhet
knyttet til eksterne cyber-angrep og at informasjonen blir
ødelagt eller ikke er mulig å gjenskape. Håndtering av risiko
innen informasjonsteknologi knytter seg både til Norconsults
leveranser og drift av interne systemer.
Det utøves risikostyring innenfor flere enheter og områder i
konsernet, og i 2019 ble det etablert en ny overordnet policy
for risikostyring som uttrykker prinsipper og definerer roller og
ansvar. Policy for operasjonell risiko ble etablert i 2019 og skal
sikre at Norconsult til enhver tid har et forsvarlig sikkerhetsnivå

og beredskapsevne. Operasjonell risiko i Norconsult defineres
som risikoer som kan medføre skade på mennesker, materiell,
kritisk infrastruktur, ytre miljø og generell drift i Norconsult.
Konsernets styre har det overordnede ansvaret for å påse at
virksomheten håndterer risiko på en tilfredsstillende måte.
Konsernets styre delegerer myndighet til å iverksette risikostyring til konsernsjefen. Konsernsjefen har ansvaret for å
iverksette risikostyring som bidrar til å oppfylle de målene
styret setter for virksomheten, herunder effektive styrings
systemer og interne kontroller. Alle vesentlige avgjørelser
knyttet til risiko og intern styring besluttes i samråd med
konsernets ledergruppe. Styrets revisjonsutvalg utøver en
kontrollfunksjon på vegne av styret, og mottar rapportering
på kvaliteten av interne kontroller og risikostyring risikostyring
utarbeidet av internrevisjonen, ekstern revisor og andre med
ansvar for dette. Styret mottar også regelmessig status
oppdatering på risikovurderinger og risikostyringen i
konsernet. Den daglige risikostyringen er et linjeansvar.
Operasjonell risiko og beredskap
Myndighetene har konkretisert sine krav og forventninger til
helhetlig risikostyring, internkontroll og revisjon. Operasjonell
risiko har derfor en helt sentral plass i den helhetlige styringen
av risiko. For å møte krav og forventninger foreligger en
tydelig ambisjon om systematisk å identifisere, vurdere,
håndtere og overvåke det trussel- og risikobildet Norconsult
til enhver tid står ovenfor. Det overordnede bildet fremlegges
for ledelse og styret i rapport- og matriseform per kvartal. Mål
og prinsipper for styring av operasjonell risiko og beredskap
fremkommer av overordnet policy for Norconsult-konsernet.

Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS konsern
Konsernet oppnådde i 2019 brutto driftsinntekter på 6 289,3
millioner kroner (2018; 5 326,3 millioner kroner) og et
driftsresultat på 461,1 millioner kroner (2018; 401,8 millioner
kroner). Driftsmarginen for 2019 var på 7,3 prosent mot 7,5
prosent i 2018.
Konsernet hadde i 2019 en økning i netto likvider på 157,8
millioner kroner (2018; en reduksjon på 14,4 millioner kroner).
Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter vurderes som
tilfredsstillende. Kontantbeholdningen ved årets utgang var på
656,8 millioner kroner (2018; 500,6 millioner kroner). I tillegg
er overskuddslikviditet på 111,0 millioner kroner plassert i
markedsbaserte finansielle instrumenter som på kort varsel
kan realiseres til likvide midler. Avvik mellom kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter og driftsresultat skyldes primært
tidsavgrensningsposter og avskrivninger av konserngoodwill.
Konsernets egenkapital var 1 688,6 millioner kroner ved
utgangen av 2019 (2018; 1 435,7 millioner kroner), noe som
gir en egenkapitalandel på 47,8 prosent ved utgangen av
2019 (2018: 46,2 prosent). Økningen i egenkapitalandel
skyldes lønnsom vekst i underliggende drift. For å ivareta
selskapets finansielle stilling foreslår styret at det på tidspunkt
for godkjennelse av årsregnskapet for 2019 ikke vedtas å dele
ut A-aksje utbytte. I stedet vil styret be generalforsamlingen
om en fullmakt begrenset oppad til kr. 13 pr. aksje til å dele ut
utbytte basert på årsregnskapet 2019 på et senere tidspunkt
dersom forutsetningene anses å være til stede. Styret

Årsberetning 2019

Årsregnskap

anbefaler at det deles ut ordinært B-aksjeutbytte på totalt 64,5
millioner kroner.
Styret vurderer egenkapitalandelen som tilfredsstillende.
Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult Holding AS
I morselskapet Norconsult Holding AS er det ingen
operativ drift. Driftsresultat var på -1,3 millioner kroner
(2018: -1,3 millioner kroner). Resultat før skattekostnad
var 154,6 millioner kroner. (2018: 492,1 millioner
kroner).

Likviditeten i Norconsult vurderes som tilfredsstillende, og
driften er i 2019 selvfinansierende i alle enheter med få
unntak. Overskuddslikviditet benyttes til utbytteutbetaling,
investeringer i drift eller oppkjøp, eventuell midlertidig
konservativ plassering i finansielle instrumenter. Selskapet har
handlingsrom til å redusere alle disse elementene dersom

Kontantstrøm fra drift
500 MNOK
450

Kontantbeholdningen ved årets utgang var på 382,8
millioner kroner (2018; 326,9 millioner kroner).
Norconsult Holding AS hadde i 2019 en økning i netto
likvider på 55,9 millioner kroner (2018; nedgang på 39,6
millioner kroner). I tillegg er overskuddslikviditet på 111,0
millioner kroner plassert i markedsbaserte, finansielle
instrumenter som på kort varsel kan realiseres til likvide
midler. Selskapets egenkapital var 586,1 millioner kroner
ved utgangen av 2019 (2018; 511,8 millioner kroner),
noe som gir en egenkapitalandel i 2019 på 59,2 prosent
(2018: 50,9 prosent).
Finansiell risiko
Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å
oppfylle sine forpliktelser har historisk vært lav.
Selskapet har i alle ledd fokus på å fakturere
opparbeidet tid snarest mulig og har en tett
oppfølging av kundefordringer.
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likviditeten skulle tilsi dette. Alle oppkjøp er gjenstand for en
due diligence-prosess og selskapet fokuserer på objekter
med god lønnsomhet, gode framtidsutsikter og egenskaper
som utfyller øvrig virksomhet.
Norconsult er eksponert for valutasvingninger i forbindelse
med selskapets aktiviteter på tvers av landegrenser. Noe av
denne omsetningen faktureres i norske kroner, noe i lokal
valuta og noe i USD/EUR. Foreliggende valutastrategi tilsier at
selskapet skal foreta en valutasikring der dette er hensiktsmessig, eventuelt tilstrebe kontraktsbetingelser som begrenser valutaeksponeringen. I tillegg påvirker endringer i valuta
kurser regnskapsført netto verdi av konsernets investeringer.
Norconsults virksomhet vokser både gjennom organisk vekst
og ved strategiske oppkjøp av andre virksomheter. De seneste
årene er det gjort en rekke oppkjøp av selskaper hvor det er
identifisert merverdier utover bokført egenkapital. Disse
merverdiene er i stor grad knyttet til medarbeidere og
kompetanse som regnskapsføres som goodwill. Goodwill blir
avskrevet lineært over forventet levetid og i tråd med god
regnskapsskikk. Ledelsen og styret i konsernet vurderer
regelmessig verdien og levetid på goodwill, samt eventuelt
behov for nedskrivninger. Dette gjøres ved evaluering av de
respektive enheters oppnådde resultater og forventning til
fremtidige resultater.

Hendelser etter balansedagen og forutsetninger
for fortsatt drift
Etter balansedagen har det inntruffet betydelig usikkerhet i
inneværende år som følge av utbruddet av koronaviruset og
fallet i oljeprisen. Begge forhold er forventet å påvirke norsk
økonomi i betydelig grad. Styret følger utviklingen tett og vil
treffe de nødvendige tiltak for å begrense den økonomiske
effekten på selskapet. Så langt har Norconsult klart å opprett
holde tilnærmet normal drift og beskjeftigelse, selv om en
stor andel av medarbeiderne nå i stor grad arbeider fra
hjemmekontor i perioden hvor myndighetene har lagt
føringer for smittevern. Det er imidlertid vanskelig per i dag
å forutse hvordan dette vil utvikle seg videre, og selskapet
er forberedt på å treffe tiltak for å tilpasse seg endringer
i markedet.

Resultatdisponering
Styret har vurdert selskapets totale økonomiske situasjon
inkludert egenkapital og fremtidsutsikter som del av grunn
laget for forslag til utbytte basert på årsresultatet for 2019.
Årets overskudd for Norconsult Holding AS utgjør 153,307
millioner norske kroner. Styret foreslår at overskuddet
disponeres som følger:
Avsatt til utbytte:
Overført til annen egenkapital:
SUM

I samsvar med norsk regnskapslov bekrefter Norconsult at
regnskapene er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

MNOK 64,500
MNOK 88,807
MNOK 153,307

Fremtidsutsikter
Norconsult har bred kompetanse, er godt diversifisert og har
en styrket posisjon innenfor hovedmarkedsområdene, noe
som danner et godt utgangspunkt for fremtiden. Konsernet har
betydelig oppmerksomhet på risikostyring, den daglige driften
er sunn og selskapets soliditet og likviditet vurderes som sterk.
Dette gir gode forutsetninger for videre vekst. Norconsult er en
aktiv aktør i konsolideringen av markedet og står godt rustet til
å beholde sin ledende rolle i det norske markedet, og til å
styrke sin posisjon i Norden videre. Konsernet har vedtatt en ny
strategi for perioden 2019-2021 med fokus på digitalisering,
bærekraft og samarbeid og har satt et overordnet mål om å
være best på å levere kundeverdi. I tillegg hevder selskapet seg
meget godt i undersøkelser foretatt i Norge blant ingeniører

Internasjonalt vil Norconsult opprettholde sin tilstedeværelse i
de geografiske områder og markeder hvor konsernet kan
utnytte sin unike kompetanse, har konkurransefortrinn og ser
gode forretningsmuligheter.

deltar. Det er en økt risiko for at den private delen av marked
et for Bygg og eiendom kan bli betydelig påvirket av denne
situasjonen, samtidig som det er muligheter for at offentlige
investeringer vil øke for å kompensere for fallet i private
investeringer. Hva summen av dette betyr for Norconsult er
for tidlig å forutse, men det kan bety at konsernet og bransjen
er godt rustet gitt diversifiseringen mellom offentlige og
private oppdragsgivere.

Situasjonen knyttet til koronapandemien, og det plutselige
fallet i oljeprisen i første kvartal 2020, forventes å påvirke
norsk og internasjonal økonomi betydelig fremover.
Varigheten og omfanget er ennå uvisst, og det samme
gjelder hvorvidt det vil påvirke de markeder der Norconsult

Resultatdisponering 2019
Sandvika 16. april 2020

Avsatt til utbytte
Overført til
annen egenkapital

88,8
MNOK

153,3
MNOK

64,5
MNOK

Roar Engeland
Styrets leder

Mari Thjømøe
Styrets nestleder

Michelle S. Wright
Styremedlem
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og teknologistudenter, og rangeres som en av de mest
attraktive arbeidsplassene.

Ole Fossen
Styremedlem

Nils Morten Huseby
Styremedlem

Anna Bolneset
Styremedlem (vara)

Isaak Elias Skjeseth Bashevkin
Styremedlem

Vegard Jacobsen
Styremedlem

Harald Trosvik
Styremedlem

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef
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Konsernregnskap
Alle tall i 1 000 kroner for
Norconsult Holding Konsern.

Norconsult består av morselskapet Norconsult Holding AS, som
eier samtlige aksjer i Norconsult AS. Hoveddelen av konsernets
tverrfaglige rådgivningsvirksomhet ligger i selskapet N
 orconsult
AS og i dets datterselskaper utenfor Norge. I tillegg leveres IT
rådgivning- og løsninger for prosjektstyring, infrastruktur og
eiendom av det heleide datterselskapet Norconsult Informa
sjonssystemer AS (NoIS), mens selskapet Technogarden
er spesialister innen rekruttering og utleie av ingeniør-,
prosjektledelse- og IT-kompetanse i Norge og Sverige.
Konsernregnskapet viser resultatregnskap for 2019 med
tilhørende balanseoppstilling per 31. desember 2019 for
Norconsult Holding konsern.
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2019

2018

6 289 261
6 289 261

5 326 312
5 326 312

773 260
4 114 410
160 414
780 072
5 828 156

635 579
3 491 585
117 520
679 826
4 924 511

Driftsresultat før eiendomsgevinst		

461 105

401 801

Eiendomsgevinst
			
DRIFTSRESULTAT				
		
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap
Annen renteinntekt
			
Annen finansinntekt
			
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Annen rentekostnad
			
Annen finanskostnad
			
Netto finansresultat
			

0
461 105

463 952
865 753

1 268
9 479
21 291
(8 649)
(5 405)
(17 486)
499

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

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

461 604

865 584

Skattekostnad

			

125 980

118 717

ÅRSRESULTAT

			

335 623

746 867

Minoritetenes andel av årsresultatet
Majoritetens andel av årsresultatet 		

3 083
332 540

951
745 916

					
DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Driftsinntekter				
Sum driftsinntekter				
		
Prosjektkostnader
			
Lønnskostnader				
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
			
Sum driftskostnader				
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Eiendeler				

2019

#headsforenvironment

2018

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
			
Kundekontrakt, lisenser og programvare
Goodwill
				
Sum immaterielle eiendeler
		
		
Varige driftsmidler
Tomter, bygg og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner
Sum varige driftsmidler				
		
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 		
Lån til tilknyttet selskap 			
Andre langsiktige fordringer			
Sum finansielle anleggsmidler 		

|

#headsforresponsibility

Balanse
Per 31. desember 2018

ANLEGGSMIDLER

3 673
22 463
778 371
804 506

21 687
27 294
498 299
547 280

8 175
113 930
122 105

8 213
98 773
106 985

5 006
2 354
46 731
54 091

8 008
7 191
53 177
68 377

980 702

722 642

370 136
1 276 246
135 951
1 782 333

344 310
1 067 133
122 922
1 534 365

111 020
111 020

352 438
352 438

656 844
656 844

SUM OMLØPSMIDLER				
SUM EIENDELER				

SUM ANLEGGSMIDLER 			
			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Opptjent, ikke fakturert inntekt			
Kundefordringer				
Andre fordringer
			
Sum fordringer				
		
Investeringer		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
Sum investeringer
			
		
Bankinnskudd og lignende		
Bankinnskudd og kontanter
		
Sum bankinnskudd og lignende		

64

|

Alle tall i 1 000 kroner for
Norconsult Holding Konsern.

|

Utvalgte prosjekter

|

Våre markedsområder

|

Fokus: Sykehus

|

Årsberetning 2019

|

Konsernregnskap

Egenkapital og gjeld		
2019
2018
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital 				
Egne aksjer 				
Overkurs
				
Sum innskutt egenkapital			
		
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
			
Sum opptjent egenkapital			
		
Minoritetsinteresser
			
SUM EGENKAPITAL				

6 140
(329)
204 298
210 109

6 121
(247)
200 137
206 012

1 470 936
1 470 936

1 225 259
1 225 259

7 583

4 477

1 688 629

1 435 747

20 484
6 261
1 064
27 810

16 281
21 664
974
38 918

53 112
53 112

38 524
38 524

500 645
500 645

GJELD
		
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
			
Utsatt skatt 				
Andre avsetninger				
Sum avsetninger for forpliktelser		
		
Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
			
Sum annen langsiktig gjeld			
		
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
			
Forskudd fra kunder
			
Betalbar skatt
			
Skyldig offentlige avgifter				
Avsatt utbytte
			
Annen kortsiktig gjeld				
Sum kortsiktig gjeld				

242 226
89 379
108 398
585 658
64 500
671 185
1 761 347

202 774
70 273
79 469
506 419
178 800
559 166
1 596 900

2 550 196

2 387 448

SUM GJELD				

1 842 269

1 674 343

3 530 898

3 110 090

SUM EGENKAPITAL OG GJELD			

3 530 898

3 110 090
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Konsernsjefen har ordet

|

Kontantstrømoppstilling

Alle tall i 1 000 kroner for
Norconsult Holding Konsern.

Bildetekst høyre side:
Holmen skole ble åpnet høsten 2018
og ble nominert til Årets bygg av
Byggindustrien. Som totalrådgiver
i alle tekniske fag, har Norconsult
bidratt til realiseringen av en av
Norges mest moderne barneskoler.
Foto: Nils Petter Dale
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Dette er Norconsult
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Heads for tomorrow

u

#headsforcareer

|

#headsforrecruitment

|

#headsforenvironment

2019

2018

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

461 604
(107 519)
(8 691)
(1 567)
160 414
(4 819)
(20 573)
(128 942)
143 794

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

Netto kontantstrøm, operasjonelle aktiviteter		

497 905

473 305

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

(5 944)
(46 707)
0
(399 099)
0
0
250 109
8 649
7 684
0

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

Netto kontantstrøm, investeringsaktiviteter		

(185 309)

(180 825)

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

36 588
90
4 180
(19 956)
(177 606)

1 226
(8 676)
0
(8 799)
(287 741)

Netto kontantstrøm, finansieringsakt.		

(156 704)

(303 991)

Valutaomregning av bankinnskudd 		

307

(2 868)

NETTO ENDRING I BANKINNSKUDD O.L.		

156 199

(14 379)

Likviditetsbeholdning 01.01		

500 645

515 024

LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12		

656 843

500 645
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Om Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene
i Norden, med virksomhet som spenner over flere verdensdeler. Våre tjenester
er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er
engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann
og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Hovedkontoret ligger
i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne.
www.norconsult.no

