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Konsernsjefen
har ordet

Takket være en imponerende innsats fra våre medarbeidere i 2017 har vi i
Norconsult lykkes med å styrke selskapets konkurransekraft i et tøft marked.
Sterk beskjeftigelse gjennom hele året bidro til et historisk godt 2017.
Omsetningen utgjorde 4,6 milliarder kroner og resultatet endte på
371 millioner kroner. Driftsmarginen ble 8,0 prosent.
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Årlig gjennomfører vi over 20 000 små
og store prosjekter for kundene våre.
Sammen med lojale, modige, motiverte
og engasjerte kunder og samarbeids
partnere har vi hatt et høyt aktivitetsnivå
innen alle våre markedsområder. Fullt
fokus på kunde og marked, solid
prosjektgjennomføring, høy med
arbeidertilfredshet og en sterk bedrifts
kultur ligger til grunn for den positive
utviklingen.

Drammen Sykehus. Nylig vant vi også et
oppdrag for Asker og Bærum Vannverk
IKS (ABV) om nytt vannrenseanlegg i
Bærum, samt et prosjekteringsoppdrag
relatert til boligutvikling i Bispevika.
I tillegg har vi arbeidet med et av
Europas største byutviklingsprosjekter,
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm,
Kastrup Hotel i Danmark og et nytt
vannkraftanlegg i Zambia, Kafue Gorge
Lower Hydro Power Project.

Det er særlig innen markedsområdene
Samferdsel, Bygg og Eiendom, Energi
og Vann og Avløp at beskjeftigelsen har
vært høy i 2017. Eksempler på prosjek
ter som vi har arbeidet med i 2017 i
Norge er Fellesprosjektet Ringeriks
banen og E16, Nettplan Stor-Oslo,
karbonfangstanlegg for Norcem,
Intercityprosjektene Tønsberg-Skien og
Drammen-Kobbervikdalen, E18
Tvedestrand-Arendal, E39 Rogfast,
Nedre Røssåga kraftverk og sykehus
prosjekter som Førde Sykehus og Nye

Kompetanse som konkurransefortrinn
Med visjonen «Det er vi som løser de
vanskeligste oppgavene» har vi også
som ambisjon å være den mest
attraktive arbeidsigveren i markedet.
Takket være et langsiktig og godt
rekrutteringsarbeid viser målinger
gjennomført av både Karriere
barometeret og Universum at
Norconsult ligger helt i tetsjiktet i Norge
blant de mest attraktive arbeidsplassene
for både teknologistudenter og erfarne
ingeniører. I 2017 ansatte vi omlag 300

nye medarbeidere i konsernet, både
erfarne og nyutdannede. NTNU er en
svært viktig rekrutteringsarena for
nyutdannede, og i 2017 fikk vi igjen
anledningen til å sette vårt preg på
UKA med rekrutteringskampanjen
«Heads for Tomorrow».
I tillegg til vekst gjennom nyansettelser,
kjøpte vi i 2017 en rekke selskaper, og
kunne med det ønske ytterligere om lag
100 medarbeidere velkommen. Vi
styrket oss blant annet innen fag
områdene energi og kraftoverføring i
det nordiske markedet gjennom kjøpet
av ARA Engineering-gruppen, samt
innen systemutvikling, maskinlære og
IT-rådgivning med kjøpet av Fundator
AS ved årsskiftet 17/18. I tillegg styrket vi
oss innen arkitektur med kjøpet av blant
annet Faaland Arkitekter og Leif Nes
Arkitekter i Norge, samt danske Skovhus
Arkitekter og svenske Glantz Arkitekt
studio.

2018: Nordic – Office of Architecture
I april 2018 signerte vi avtale om kjøp av
90,5 prosent av Nordic – Office of
Architecture. Selskapet har cirka 170
medarbeidere med solid kompetanse
og en kultur som passer godt med vår.
Med oppkjøpet styrker vi begge
selskapenes konkurransekraft i det
nordiske markedet. Nordic beholder sin
merkevare. Norconsult og Nordic har
tidligere samarbeidet på store prosjekter
som flyplassene Gardermoen og
Flesland, LHL-sykehuset og sykehusene
Førde og Aker. Nordic har kontorer i
Oslo, København og London. Transak
sjonen er planlagt gjennomført før
sommeren 2018, forutsatt godkjenning
fra Konkurransetilsynet.

En bransje i rask endring
Den teknologiske utviklingen i bransjen,
kombinert med endringer i innkjøps
prosesser og kontraktsformer hos
kunder og samarbeidspartnere, krever
at rådgiverbransjen utvikler og tilpasser
måten vi jobber på. Derfor står innova
sjon, digitalisering og smarte arbeids
prosesser høyt på agendaen i
Norconsult. Vår evne til å ta i bruk ny
teknologi og digitale arbeidsmodeller
(BIM) i prosjekter blir lagt merke både i
Norge og internasjonalt. For andre år
på rad var Norconsult finalist i AEC
Excellence Awards i Las Vegas. Våre
medarbeidere fikk tredjeplass i
kategorien Infrastruktur, for vår unike
og innovative bruk av spillteknologi i
Ulriken-prosjektet for Bane NOR.

Gode fremtidsutsikter
Til tross for tøff konkurranse i markedet,
står vi med våre 3 200 medarbeidere
godt rustet til å levere fortsatt lønnsom
vekst i årene som kommer.
Takk for et godt 2017. Vi ser frem til å
løse nye oppgaver i årene som
kommer.

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef
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Om virksomheten

Dette er Norconsult
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiver
bedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over flere verdensdeler.
Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

Norconsult er årlig engasjert i over
20 000 prosjekter innen bygg og
eiendom, samferdsel, energi, industri,
vann og avløp, olje og gass, miljø, plan,
arkitektur, sikkerhet og IT.
Av selskapets 3 200 medarbeidere
arbeider om lag 2 400 i Norge.

 orconsult har totalt 93 kontorer i
N
Norge og internasjonalt. Hovedkontoret
ligger i Sandvika utenfor Oslo, og
selskapet er eid av m
 edarbeiderne.

kunden og oppdraget er viktige
nøkkelfaktorer. Dette sikrer kapasitet og
kompetanse til å utføre oppdrag av
varierende innhold og størrelse,
uavhengig av geografi.

En av Norconsults styrker er den brede
ressursbasen og mange kontorer som
samarbeider tett. Lokal kunnskap om

Medarbeidere i konsernet
100 %
Land med permanente kontorer
Land med prosjekter i 2017

Norconsult Holding AS
100 %

Land med prosjekter siden 1956

Norconsult AS
100 %

Forretningsidé

Visjon

Misjon

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

Det er vi som
løser de vanskeligste
oppgavene.

Vår kunnskap bidrar til et
mer verdifullt samfunn.

Norconsult EHF
Island
100 %

Norconsult A/S
Danmark
100 %

Norconsult AB
Sverige
100 %

Norconsult
Informasjonssystemer AS
100 %

Polen

Sverige

Technogarden
Holding AS
100 %
Sverige

Asia og Oseania
Afrika
Sør-Amerika

6

7
Oslo Lufthavn

Konsernsjefen har ordet | Dette er Norconsult | Heads for tomorrow | Innovasjon, digitalisering og kommersialisering

| Kunde og marked | Årsberetning 2017 | Konsernregnskap | Noter | Revisjonsberetning | Kontorer og adresser

Vi skaper kundeverdi og gode resultater gjennom
kvalitet i alt vi gjør, på en bærekraftig og sikker måte.

Sterkt nordisk fotavtrykk
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. Norconsult har også
internasjonal virksomhet utenfor
Norden, særlig innen markedsområdet
energi.
Strategiperioden 2016 – 2018
Økt konkurransekraft er overskriften for
strategiperioden 2016 til 2018. For å
lykkes i et marked med tøff konkurranse,
har Norconsult i inneværende strategi
periode valgt å ha fullt fokus på
aktiviteter som styrker selskapets
konkurransekraft.

Strategien bygger på følgende
satsingsområder:
Kunde

og marked:
Sterkere kunde- og markedsfokus
Arbeidsprosesser:

Smartere arbeidsprosesser
Partnerskap:

Vurdere partnerskap som ledd i
markedstilpasningen
Vekst:

Lønnsom vekst nasjonalt og
internasjonalt
Organisasjonsutvikling

og LiVE:
En bedre organisasjon

Bedriftskultur
LiVE Norconsult er vår kulturplattform.
Våre holdninger til ledelse, verdier og
etikk preger hele vår virksomhet, fra
hvordan vi samarbeider med kollegaer,
til kundedialog og hvordan vi driver
forsvarlig, lønnsom forretning.
Styringssystem
Vårt styringssystem, NORMS, beskriver
prosesser og rutiner slik at vi jobber
smart, oppnår etterlevelse og bygger en
kvalitetskultur. Vi skaper kundeverdi og
gode resultater gjennom kvalitet i alt vi
gjør, på en bærekraftig og sikker måte.

Norconsults konsernledegruppe 2017. Fra venstre: Ola H. Norderhaug, Fride A. Hærem, Egil Gossé,
Per Kristian Jacobsen (Konsernsjef/CEO), Janicke P. Garmann, Christian B. Nilsen og Bård S. Hernes.

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef/CEO

Fride A. Hærem
Konserndirektør
Stab

Christian B. Nilsen
Konserndirektør
Økonomi/CFO

Bård S. Hernes
Konserndirektør
Norge/Hovedkontor

Tidslinje

1929
Ing. A. B.
Berdal

1980
Norconsult
Mozambique Lda.

►►

1939
Sivilingeniør
Elliot Strømme AS

1964
Norconsult AS

►►

1994
NorCiv Engineering
Co.Ltd

►►

1989
Berdal Strømme AS
(Fusjon)

►►

1998
Berdal Strømme AS a
Norconsult AS
►► Norconsult Management
Services Phil. Inc.

1997
Norconsult
International AS

►►

2007
GF Konsult
AB, Gøteborg a
Norconsult AB

►►

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

2009
SAL CDS, Mosambik
Norconsult Africa
(Pty) Ltd

►►

►►

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

2010
Norconsult
Peru SAC

►►

2008
Norconsult Danmark A/S
►► Norconsult Andina SA, Chile
►►

Oversikten viser de mest vesentlige selskapsetableringer og oppkjøp som har formet Norconsult til det
selskapet det er i dag. Selskapsetableringer i nye land og oppkjøp gjennomført i 2017 er også inkludert.
I tillegg har mer enn 100 små og store oppkjøp bidratt til å forme Norconsult de siste 20 årene.
8

Egil Gossé
Konserndirektør
Norden

Ola Norderhaug*
Konserndirektør
International

*Per 1.1.2018 er forretningsområdet International omorganisert og lagt under morselskapets Energivirksomhet.

►►

►►

Janicke P. Garmann
Konserndirektør
Norge/Regioner

2012
►► NorPower Sdn
Bhd, Malaysia

2017
Faaland Arkitekter AS
►► Leiv Nes Arkitekter AS
►► Ara Engineering ehf
►► Kon-Sul AS
►► Brannsafe AS
►► Glantz Arkitektstudio AB
►► Skovhus Arkitekter
►► Akustikk-konsult AS
►►

2016
►► Norconsult
New Zealand Ltd
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Eierstyring og
selskapsledelse

Norconsult er en tverrfaglig rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot
samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Virksomheten bidrar til et
bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester,
og investerer årlig betydelige midler i forskning og utvikling.

Eierstyring
Norconsult er heleid av sine medarbei
dere. Dette preger bedriftskulturen og
bidrar sterkt til den positiviteten og
innsatsviljen som Norconsults kunder
opplever. Medeierskapet gjør også at vi
er en nøytral og uavhengig rådgiver,
hvor habilitet overfor offentlige og
private oppdragsgivere er sentralt. Ved
utgangen av 2017 eide om lag 2 600
medarbeidere aksjer i sin egen
arbeidsplass.
Norconsult består av morselskapet
Norconsult Holding AS, som eier
samtligeaksjer i Norconsult AS, og
NorconsultEiendom AS. Ingen ansatte
eier mer enn 1 prosent av aksjene.
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94 prosent av a
 ksjene eies av ansatte i
Norconsult AS, 5 prosent av ansatte i
Norconsult AB og de resterende av
ansatte i øvrige datterselskaper.
Selskapet har to aksjeklasser (A- og
B-aksjer). Alle aksjer har lik stemmerett
med unntak av egne aksjer. Aksjene er
ikke fritt omsettelige og må selges
tilbake til selskapet når ansatte slutter
eller går av ved oppnådd aldersgrense.
All omsetning av aksjer i selskapet skjer
følgelig via selskapet, i henhold til
gjeldende aksjonæravtale.
Selskapsledelse
Selskapet har en klar arbeidsdeling
mellom styre og ledelse.

Medlemmer i selskapets øverste ledelse
kan ikke være styremedlemmer.
Konsernsjefen skal i henhold til
aksjeloven ha ansvar for den daglige
ledelsen av konsernet, og skal følge de
retningslinjer og føringer som styret gir.

Valgkomitéen
Valgkomitéen for Norconsult Holding
AS er konsernets valgkomité og består
av fire medlemmer. Medlemmene av
valgkomitéen i Norconsult AS skal til
enhver tid være de samme som i
Norconsult Holding AS. Valgkomitéen
skal foreslå aksjonærvalgte kandidater til
styret og honorar til styremedlemmene.
Valgkomitéens forslag til kandidater til
styret er basert på intervjuer med styret,
ledelsen og aksjonærene.

Generalforsamlingen
Gjennom generalforsamlingen i
Norconsult Holding AS utøver eierne
den øverste myndighet i konsernet.
Styret skal tilrettelegge for at så mange
aksjonærer som mulig kan delta på
generalforsamlingen, og for at general
forsamlingen blir et effektivt møtested
mellom styre og aksjonærer.

Konsernets styre
Styret i Norconsult Holding AS er
konsernets styre. Konsernets styre skal
følge aksjelovens krav om å forvalte
verdier i konsernets selskaper på vegne
av eierne. Hovedoppgaver for
konsernets styre og rammer for
saksbehandlingen i styrets arbeid er
dokumentert i en egen styreinstruks.

Styrets sammensetning og varighet av
ulike styremedlemskap er fastsatt i
selskapets vedtekter. Styret består av tre
eksterne styremedlemmer, tre interne
aksjonærvalgte styremedlemmer og tre
styremedlemmer valgt av de ansatte.
Styret kan nedsette de utvalg og
komitéer det etter styrets vurdering er
behov for. Styret har i perioden hatt et
aksjeutvalg, et revisjonsutvalg og et
kompensasjonsutvalg.

Konsernets ledergruppe
og konsernroller
Konsernsjefen skal fastsette hvilke
konsernroller som skal være represen
tert i konsernets ledergruppe. Leder
gruppen skal ha kollektivt ansvar for å
ivareta Norconsults interesser og sørge
for at konsernsjefen har det best mulige
grunnlag for å utarbeide strategi, gjøre
beslutninger og sikre gjennomføring og
oppfølging av virksomheten.

Norconsult har ikke bedriftsforsamling.
Årsaken er de ansattes brede deltakelse
i styret, med tre ansattvalgte represen
tanter.

Ansvar for funksjonelle områder i
Norconsult tillegges definerte konsern
roller som fastsettes av konsernsjefen.
Konsernrollene har ansvar for å sikre at
linjen følger de kravene som er fastsatt i
styrende dokumenter, samt oppdatere
disse i henhold til utviklingen av
risikobildet for funksjonen.

Konsernsjefen
Daglig leder i Norconsult Holding AS er
konsernsjefen. Konsernets styre ansetter
konsernsjefen. En egen stillingsinstruks
fastsatt av styret gir sentrale ramme
betingelser for konsernsjefen.
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Heads for tomorrow
Norconsults medarbeidere er selve fundamentet for virksomheten.
Fordi deres samlede kompetanse utgjør selskapets konkurransefortrinn,
jobber Norconsult systematisk med faglig utvikling på alle nivåer.
Medarbeidernes kompetanse må forvaltes riktig. I Norconsult skjer dette
med base i en sterk bedriftskultur, tuftet på prinsipper om ærlighet og
respekt for andre mennesker.

12
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Faglig ledelse og
kunnskapsdeling

Medarbeidere og deres kompetanse er selve fundamentet for Norconsult. Det
er sentralt i styringen og utviklingen av konsernet at både medarbeidernes
individuelle kompetanse og den samlede kompetansebasen videreutvikles.
Norconsult gjennomfører derfor strukturerte tiltak som interne og eksterne
kurs, fagsamlinger og driver fagnettverk for medarbeidere.
Mottok studiestøtte: – Stadig raskere endringer og økt konkurranse gjør utvikling av ansatte viktigere enn noen gang.
Jeg er stolt av å være ansatt i en bedrift som ser v erdien av dette, sier Halvor Haugsvold, avdelingsleder for Maskin i Norconsult.

Opplæring, medarbeiderutvikling og
erfaringsoverføring er en integrert del av
Norconsults styringssystem og tiltak for
å etterleve dette. Kompetanseutvikling
er derfor sentralt når konsernets strategi
utvikles og iverksettes gjennom årlige
handlingsplaner for den enkelte enhet,
det enkelte selskapet og for konsernet
totalt.
Sterke fagnettverk med fokus 
på kunnskapsdeling
Faglig ledelse handler om faglig styring
og forbedring. Norconsult AS tilrette
legger for faglig samhandling, utvikling
og deling gjennom interne fagnettverk.
Fagkoordineringen er en viktig del av
den faglige ledelsen, der selskapet kan
vise styringsevne på det faglige nivået i
tjenestene som leveres, og drive
kontinuerlig forbedring av selskapets
tjenester.
For å sikre faglig ledelse og utvikling, er
det etablert fagnettverk for Norconsults
fag. Alle medarbeidere skal være
medlem av fagnettverk som arbeider
med fagene de leverer råd og tjenester
innen. Fagnettverkene skal sikre
kompetanseoverføring mellom
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medlemmene, på tvers av organisasjon
og geografi. For tiden har vi 24 fag
nettverk, i tillegg til de fagene som
primært utøves innen en organisasjons
enhet.
Hvert fagområde har sin fagkoordinator
som rapporterer til en fagansvarlig
direktør. Fagkoordinatorene er navet i
hvert av nettverkene, og skal være
pådrivere for at Norconsult AS har et
forsvarlig fagmiljø. Kvaliteten på
tjenester innen Norconsults fagområder
skal møte kravene i relevant lovverk og
Norconsults kvalitetsmål og policy.
Fagkoordinator har derfor ansvar for
kontinuerlig oppdatering og forbedring
innen fagområdet. Dette inkluderer
oppsyn med nye og endrede lover,
forskrifter og standarder som påvirker
faget, og dermed leveransene til
selskapets kunder. I tillegg skal fag
koordinatorene sikre faglig enhetlig
kvalitet i alle våre oppdrag, uavhengig av
hvor de gjennomføres.
Fagkoordinator arrangerer jevnlig
fagsamlinger der medarbeiderne får
faglig påfyll og utveksler erfaring. Hvert
fagnettverk har etablert egne fagportal

er på Norconsults intranett. I disse
utveksles faglig informasjon, eksempler,
maler, sjekklister, faglig informasjon og
nyheter.
Medlemmene av et fagnettverk
kartlegges med hensyn til kompetanse,
slik at medarbeidere med relevant
kompetanse identifiseres på tvers av
selskapets organisasjon og geografiske
spredning. I fagnettverkene identifiseres
kompetanseelementer og -nivåer, felles
opplæringsbehov og aktuelle eksterne
kurstilbud evalueres. Identifikasjon av
kompetansekrav og kompetanse
elementer innen det enkelte faget gir
grunnlag for kontinuerlig faglig
forbedring, både på selskaps- og
medarbeidernivå.
I 2017 har det vært arbeidet med å
etablere strukturer i vårt nye HR-system
for å gjøre medarbeidere og deres
kompetanse og erfaringer synlige og
søkbare på tvers i selskapet, slik at vi til
enhver tid kan tilby de beste og mest
oppdaterte teamene i våre oppdrag.

Godkjenninger
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-virksom
hetsregisteret for tjenesteområder
relevante for våre fag og oppdrag, og
FG-godkjent både som selskap og
rådgivere. Norconsult AS er prekvalifisert
gjennom ordningene Achilles, Utilities
NCE (tidligere Sellicha), TransQ og
Startbank. Norconsult er sertifisert etter
Miljøfyrtårnordningen.
Kompetanseutvikling for medarbeidere
I Norconsult legges det til rette for
karriereutvikling innenfor marked,
oppdrag, fag og i linje for å videreutvikle
medarbeidernes kompetanse til det
beste for kundene, konsernet og den
enkelte medarbeider.
Ønsket karriere- og kompetanseutvikling
kartlegges for hver enkelt medarbeider i
en årlig utviklingssamtale med personal
ansvarlig leder. I løpet av 2017 gjennom
førte 93 prosent av medarbeiderne i
Skandinavia utviklingssamtaler med sine
personalansvarlige ledere.

Norconsult Academy er Norconsults
kurs- og opplæringsprogram. Det tilbys
alle ansatte og består av både interne
og eksterne kurs, samlinger og andre
utviklingstiltak. I Norconsult AS er flere
av kursene obligatoriske for å kunne
fylle kravene til selskapets roller i linje,
oppdrag og fag. De aller fleste kurs er
utviklet av medarbeidere internt og
holdes av disse, slik at vi gjennom
kursvirksomheten aktivt bidrar til
kompetanseutveksling og læring
mellom kursholdere og deltagere.
God oppdragsledelse er nøkkelen til
gode løsninger og verdi for kunden,
Norconsult og samfunnet
Norconsults systematiske kompetanse
hevingstilbud skal sikre at medarbeidere i
selskapet praktiserer en enhetlig
metodikk for oppdragsgjennomføring i
henhold til Norconsults styringssystem
(NORMS) – uavhengig av fag og
geografi.
For oppdragsledere tilbys et program
med opplæring på flere nivåer, avhengig
av hva slags oppdrag medarbeiderne
skal arbeide med. Tilsvarende program
på flere nivåer tilbys for ledere med

personal- og resultatansvar. I løpet av
2017 gjennomførte 344 medarbeidere
introduksjonskurset, og totalt 506
deltok på oppdragslederkursene.
Innen fagnettverkene arrangeres årlige
fagsamlinger for å styrke faggruppene
og internt samarbeid mellom med
arbeidere fra forskjellige kontorsteder.
I tillegg til de bedriftsinterne kursene,
tilbys et utvalg medarbeidere i
Norconsult AS et spesialtilpasset kurs
for våre medarbeidere og kunder, i
«Virtual Design and Construction»
(VDC). Kurset avholdes i regi av Stanford
University, og gir deltakerne ekspertise
innen effektiv prosjektering med fokus
på verdiskapning, optimalisert bygging
og økt kvalitet. I 2017 fullførte fem
medarbeidere VDC-sertifiseringen i regi
av Stanford University.
Ledere med rolleforståelse og
gjennomføringskraft
Å være leder i Norconsult innebærer å
ha ansvar for å opprettholde gode
kunderelasjoner, medarbeideres
utvikling, økonomisk resultat og
realisering av konsernets strategi.
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Personalansvarlige ledere er sentrale for
å sikre kompetanseutvikling for den
enkelte medarbeider, og for at vi til
enhver tid kan tilby de beste teamene til
å løse våre o
 ppdrag, til beste for våre
kunder.
Samtlige ledere med personalansvar
deltar årlig på konsernets leder
utviklingsprogram «Lederforum».
Lederforum gir faglig påfyll innenfor
forretnings- og ledelsesutvikling,
erfaringsutveksling og nettverksbygging.
I løpet av 2017 deltok 211 ledere i
konsernet på lederforum som ble
arrangert elleve ganger. I 2017 har
selskapet utviklet et nytt kurs innen
praktisk ledelse som fra 2018 tilbys alle
nye ledere i Norge.
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Fløibanen

beidernes erfaringer i oppdrag og deling
av disse erfaringene.
Den mest vesentlige kompetanse
utviklingen skjer sammen med kollegaer
innen eget og tilgrensede fagområder i
oppdrag. Oppdragsleder og fag
ansvarlige skal bevisst sette sammen
faglige team som sikrer at medar
beidernes kompetanse benyttes og
utvikles optimalt, og gjennom dette
møter oppdragsgiveres krav til
kompetanse i det enkelte oppdraget.
Medarbeiderne får muligheter til faglig
utfordrende oppgaver innenfor trygge
faglige rammer der erfarne fag
ansvarlige eller fagkontrollører sikrer
kvaliteten på våre leveranser.

I 2017 arrangerte konsernet for første
gang lederutviklingsarenaen Executive
Committee (EXECOM) for konsernets
toppledere. På EXECOM arbeidet
lederne med strategi, samt viet en hel
dag til lederutvikling.

Alle nyansatte, uavhengig av alder,
utdannelse og tidligere erfaring, deltar
på vårt introduksjonskurs som består av
et elæringsprogram og et todagers
klasseromskurs. Alle medarbeidere
gjennomgår også et årlig e-læringskurs i
etikk og informasjonssikkerhet.

De gode hodene
Den viktigste kompetanseutviklingen i
Norconsult skjer gjennom medar

60 prosent av de ansatte i Norconsult AS
hadde ved utgangen av 2017 fullført
utdannelse Master of Science eller

tilsvarende, og 38 prosent av selskapets
ansatte hadde fullført utdannelse
Bachelor of Science eller tilsvarende.
I Norconsult AS hadde 36 av de ansatte
ved utgangen av 2017 fullført doktorgrad
(PhD). De med høyere grad er ikke
inkludert i statistikken for lavere fullført
utdannelse.
I Norconsult AS tilrettelegges det for
akademisk utvikling ved å tilby medar
beidere lønnet studietid og økonomisk
støtte til både videreutdanning og kurs.
I 2017 mottok 13 medarbeidere i
Norconsult AS økonomisk støtte til
relevant videreutdanning.
I samarbeid med Forskningsrådet i
Norge gis medarbeidere også
muligheten til å gjennomføre NæringsPhD. På denne måten bidrar Norconsult
direkte til langsiktig næringsrettet
forskning, samt å sikre at medarbeidere
har doktorgrad og forskningsrelatert
arbeidserfaring innenfor relevante
kompetanseområder. I 2017 arbeidet
fem medarbeidere i Norconsult AS med
Nærings-PhD med støtte fra
Norconsult.

Norconsult har en sterk bedriftskultur som kjennetegnes av kompetent råd
givning og etisk atferd. Kulturen er solid forankret i prinsippene ærlighet og
respekt for andre mennesker. I tillegg jobber vi aktivt med å bygge trygghet
omkring hvilke forventninger vi har til holdninger, og sikre at alle er rustet til å
gjøre gode vurderinger og valg når vi blir stilt overfor etiske dilemmaer.

Høyt engasjement og stor grad 
av trivsel
Norconsult arbeider aktivt med å
forbedre arbeidsmiljøet og organisa
sjonen slik at alle trives og presterer godt
på jobb. Vi gjennomfører derfor årlig en
medarbeiderundersøkelse, som i 2017
fikk navnet LiVEing gjennom en
navnekonkurranse. LiVEing kartlegger
medarbeidernes oppfatning av
Norconsult på ulike områder, og danner
grunnlag for videreutviklingen av vår
virksomhet på blant annet arbeidsmiljø,
engasjement, kompetanse, ledelse og
kultur.
Medarbeiderundersøkelsen har vært
gjennomført hvert år siden 2013 i Norge,
og siden 2014 i Norden. 83 prosent av
medarbeiderne i alle de nordiske

landene har besvart medarbeider
undersøkelsen LiVEing i 2017.
76 prosent av medarbeiderne i Norden
indikerer at de har høyt eller svært høyt
engasjement for jobben sin. Mer enn 90
prosent av medarbeiderne opplyser at
de trives på jobb, og at de kan anbefale
andre å søke jobb i Norconsult. Etikk,
autonomi og støtte fra leder og
kollegaer trekkes frem som tydelige
styrker ved arbeidsmiljøet i Norconsult.
Etisk adferd og varsling
Norconsult har etablert en uavhengig
varslingskanal der medarbeidere kan
varsle om kritikkverdige forhold og
eventuelle brudd på konsernets etiske
retningslinjer.

I medarbeiderundersøkelsen LiVEing
fremgår det at Norconsults varslings
kanal er svært godt etablert og kjent
blant selskapets medarbeidere, samt at
medarbeidere opplever det som trygt å
varsle i Norconsult.
Alle medarbeidere i konsernet gjen
nomfører årlige e-læringskurs i etikk.
I kurset må medarbeidere ta stilling til
etiske d
 ilemmaer som er relevante for
Norconsults virksomhet. Alle medar
beidere i konsernet signerer årlig en
erklæring om at de har lest, forstått og
vil etterleve konsernets etiske retnings
linjer. Hvert år siden 2014 har 100
prosent av medarbeiderne i konsernet
fullført e-læringskursene i etikk, samt
signert erklæringen.
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Medarbeiderne er virksomhetens
grunnmur

Med visjonen «det er vi som løser de vanskeligste oppgavene», er Norconsult
avhengig av å både ansette og beholde de rette medarbeiderne. Kandidater
som tar ansvar, viser initiativ, gode verdier og resultater finner utallige
muligheter i Norconsult.

Norconsult er Norges største arbeids
giver innen samfunnsplanlegging,
prosjektering og arkitektur. Likevel er
omdømmebygging i rekrutterings
øyemed (employer branding) essensielt
for å fange oppmerksomheten til
potensielle medarbeidere.
Employer branding handler om å
synliggjøre et selskaps unike
konkurransefortrinn overfor potensielle
medarbeidere. I Norconsult handler
dette spesielt om mulighetene til å
jobbe med noen av Norges mest
spennende prosjekter og bidra med å
bygge fremtiden. De mange mulig
hetene, kombinert med at selskapet er
solid og profesjonelt, bidrar til at både
eksisterende og potensielle med
arbeidere opplever det som attraktivt å
jobbe i Norconsult.
Målrettet rekrutteringsstrategi
I Norconsult arbeides det målrettet med
rekruttering og omdømmebygging
gjennom en rekke ulike aktiviteter, mot
både nyutdannede og mer erfarne
medarbeidere. Norconsult har gjennom
hele 2017 jobbet med tilstedeværelse
på relevante nordiske skoler, skredder
sydde rekrutteringskampanjer, målrettet

omdømmearbeid i media og sosiale
medier, relasjonsbygging, arrange
menter og annonsering.
Heads for tomorrow
Med utgangspunkt i «Heads for
Tomorrow», utviklet Norconsult i 2017
et nytt rekrutteringskonsept som var
myntet på studenter som ønsker å
jobbe med spennende og fremtids
rettede prosjekter. Norconsult sam
arbeidet for andre gang med UKA i
Trondheim, og viste frem sine mest
innovative og fremoverlente med
arbeidere og prosjekter. Droner, roboter
og «gamification» tiltrakk studenter fra
ulike linjer og årstrinn, som ønsket å
lære mer om Norconsults planer for
fremtiden.

En av Norges mest attraktive
arbeidsgivere
Universum og Karrierebarometeret
kårer årlig Norges mest attraktive
arbeidsgivere. I 2017 beholdt
Norconsult sin posisjon som Norges
nest mest attraktive a
 rbeidsgiver og best
i bransjen blant yngre arbeidstakere på
Universums liste over drømmearbeids
givere. I tillegg befant Norconsult seg
helt i toppen over attraktive arbeids
givere for ingeniør- og teknologi
studenter, med en tredjeplass på
Karrierebarometeret og en fjerdeplass
på Universums rangering.

I løpet av 2017 ønsket Norconsult AS
over 300 nye medarbeidere
velkommen, hvorav flere enn 100 var
nyutdannede studenter. Vekst og
rekruttering skjer også i stor grad i
Norconsults datterselskaper i
Skandinavia, med rundt 160 nye
medarbeidere i Sverige og D
 anmark.

UKA-17 NTNU, Trondheim
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Samfunnsengasjement
utover rådgivningstjenester

Norconsult tar samfunnsansvar gjennom sine rådgivningstjenester, men
selskapets ansatte er også opptatt av å bruke kompetansen sin til å hjelpe
grupper som trenger det, både i og utenfor Norge.

Richard Helgø Kringlebotten bistod med vannprosjekter i Uganda.

Helene Moen, Frøydis Kvinen og Ida Flåten på oppdrag i Fillippinene.

I tråd med Norconsults strategi for
sosialt ansvar tar virksomheten
samfunnsansvar innenfor kategoriene
kompetanse, barn og ungdom og lokal
støttespiller.
Norconsult AS samarbeider med
Ingeniører uten grenser (IUG), en
interesseorganisasjon som formidler
ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. Norconsult støtter IUGs
virksomhet økonomisk og samarbeidet
gir Norconsults medarbeidere mulighet
til å delta på internasjonale bistands
oppdrag, samt deltakelse på kurs og
foredrag. Norconsult har arrangert flere
Missing Maps-workshoper sammen
med IUG, hvor deltakere har bidratt til
kartlegging av katastrofeutsatte områder
hvor bistandsorganisasjoner mangler
informasjon for å kunne yte god hjelp
hvis katastrofen inntreffer.
Norconsult gikk inn i sitt sjette
samarbeidsår med organisasjonen MOT
i 2017. MOTs ledere og ambassadører
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fortsetter å inspirere og dele sin filosofi
på N
 orconsults introduksjonskurs for
nyansatte.
Norconsult fortsetter også sitt sam
arbeid med «Del Drømmen», som er
Stabæk Fotballs samfunnsprosjekt.
Prosjektet omfatter flere tiltak for å
gjøre hverdagen lettere for barn og
unge som på ulike måter møter
utfordringer, ved blant annet å
arrangere «Fotballens festdag».
I 2017 inngikk Norconsult en avtale med
Sarkomer, en norsk pasient- og
likemannsorganisasjon for sarkom
pasienter, pårørende og etterlatte, om å
delta i Mentorskapsprogrammet.
Programmet ble opprettet for at
selskaper skal kunne engasjere seg og
gi støtte til personer som har eller har
hatt kreftformen sarkom, ved å stille
med en eller flere mentorer som kan
veilede og være en samtalepartner
under, eller i etterkant av, behandling.

Julegaven 2017 ble gitt til samfunns
nyttige formål som alle ble nominert og
stemt frem av Norconsults medar
beidere. Kreftforeningen, Barnekreft
foreningen, Leger uten grenser,
Flyktninghjelpen og SOS Barnebyer ble
de fem flotte formålene som til
sammen mottok 500 000 kroner i 2017.
Norconsults kontorer rundt om i Norge
støtter i tillegg en rekke lokale initiativer
som idrettslag, sommerskoler og lokale
arrangementer og konkurranser for
barn og ungdom.
Danmark og Sverige
Norconsult A/S støttet i 2017
«Danmarksindsamlingen», hvor 12 av
Danmarks største humanitære
organisasjoner går sammen for å hjelpe
mennesker i verdens fattigste land for å
nå FNs verdensmål.
Norconsult AB inngikk i 2017 en to-årig
avtale med «Ingenjörer utan gränser».
To VA-ingeniører fikk delta på det første

prosjektet i Mavuno i Tanzania hvor de
jobbet med vannforsyning. I tillegg gir
Norconsult AB støtte til «Faktum»,
«Läkere utan gränser» og «Göteborgs
girots cykelskola».
Utenfor Norden
Norconsult støtter ulike sosiale
prosjekter i utlandet. Dette er en viktig
del av Norconsults lokale integrering,
samtidig som det er en god måte å
underbygge den sosiale velferden. I
Sør-Afrika jobber Norconsult med
kompetanseoppbygging for «Women in
Oil and Energy» (WOESA), en veldedig
hetsorganisasjon som hjelper kvinner
med utdannelse og jobb innen
energisektoren. I Mosambik sponser
Norconsult et barnehjem og et mobilt
bibliotek for barneskoler. På Filippinene
sponser Norconsult utdannelsen for et
barn gjennom «Tapulanga Foundation»,
samt gir stipend til en bevegelses
hemmet gjennom programmet
«Tahanan Walang Hagdanan (House
With No Stairs) F
 oundation».

På oppdrag med Ingeniører
uten Grenser (IUG)
I løpet av 2017 reiste to av våre
medarbeidere ut på internasjonale
oppdrag. Helene Moen, energirådgiver i
Norconsult, reiste til Filippinene
sammen med to masterstudenter fra
NTNU som hun var mentor for under
oppholdet. I to uker bidro de i feltarbeid
i Tacloban hvor den ikke-statlige
organisasjonen Streetlight driver et
hjelpesenter for gatebarn. Oppdraget
bestod i å kartlegge energibehovet for
byggene og komme med forslag til
energiløsning. Planen var på sikt også å
installere solceller.
Richard Helgø Kringlebotten,
sivilingeniør i Norconsult, reiste til
landsbyen Nyenga i Uganda i juli 2017.
Her jobbet han ved et kunnskaps
utviklingsprosjekt som består av
barnehjem, barnehage, skole og
helsestasjon. Richard bistod med
dimensjonering av vanntårn og
vannpumpesystemer og forslag til

latrineløsninger, samt tiltak for å sikre
best mulig vannkvalitet i tilgjengelige
vannkilder. Kringlebotten utførte i tillegg
en mulighetsanalyse for installasjon og
biogassanlegg på området, som endte
opp i en rapport med detaljerte
tiltaksplaner for bygging av nytt anlegg,
samt oppgraderinger av eksisterende
fasiliteter.
– IUG bidrar med unik kompetanse som
ikke så mange andre hjelpeorganisa
sjoner kan stille med, men som er helt
nødvendig i kriserammede områder.
Dette fører til kunnskapsoverføring og
muligheter til å få gjennomført
prosjekter som ellers kanskje ikke ville
blitt gjennomført, sier Kringlebotten.
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Innovasjon, digitalisering
og kommersialisering
Norconsult hjelper kundene med å løse de vanskeligste oppgavene blant
annet ved hjelp av innovasjon, smartere arbeidsprosesser og teknologiske
nyvinninger. Med tverrfaglig kompetanse og tett samarbeid på tvers av
verdikjeden bidrar Norconsult til å levere p
 rosjekter med bedre kvalitet,
mer effektivt og til lavere totalkostnad.
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Kultur for å jobbe
smartere
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Hønefoss stasjon (foreløpig illustrasjon).

metodikk, BIM-prosjektering og
modellbasert bygging.

Hvis et selskap skal lykkes med å kommersialisere ny teknologi, er det n
 ødvendig
å ha en kultur og ledelse som tilrettelegger for innovasjon, 
digitalisering
og samarbeid. Det må være lov å feile, og samtidig lære av feilene. Helst
fort. Norconsults erfaring er at en effektiv organisasjons- og innovasjons
kultur, modig ledelse og medarbeidere tett på kundene og markedet, øker
sannsynligheten for å lykkes med kommersialisering.

Hvordan jobber vi smartere, mer
effektivt, med færre feil og på en måte
som gir bedre totalresultat, uavhengig
av om det er snakk om store tverr
faglige internasjonale prosjekter eller
mindre og lokale rådgivningsoppdrag?
Innovasjon, digitalisering og smarte
arbeidsprosesser står høyt på agendaen
hos Norconsult. Kultur, ledelse og
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strategi er de viktigste byggesteinene
for vellykket innovasjons- og utviklings
arbeid. Norconsults forretningsidé,
visjon og misjon, i kombinasjon med
selskapets kulturplattform LiVE, danner
grunnmuren for et godt innovasjonsog digitaliseringsarbeid i hele selskapet.
Nye krav fra markedet
Den teknologiske utviklingen i bransjen,

kombinert med endringer i innkjøps
prosesser og kontraktsformer hos
kunder og samarbeidspartnere, krever
at rådgiverbransjen utvikler og tilpasser
måten vi jobber på. Bransjen har
allerede utviklet en rekke nye initiativer,
som VDC, med bruk av digitale
prosjekteringsverktøy og Lean-baserte
samarbeidsformer, og i Norconsult
benytter vi blant annet ICE-møte

I Norconsult arbeider vi for å finne den
smarteste og mest helhetlige gjennom
føringsmodellen for hvert enkelt
prosjekt, som gir mest verdi opp mot
målene vi har satt. Det må legges best
mulig til rette for samskaping mellom
fagene og rollene i prosjektene, mellom
samarbeidspartnerne i prosjektet og
mellom prosjektet og dets eksterne
interessenter. For å lykkes med dette
har Norconsult blant annet opparbeidet
seg unik kompetanse, med egne
dedikerte ressurser som t rekkes inn for
å ivareta innovasjon i samarbeidet.

Prosjekter i det teknologiske tetsjiktet
Norconsults vektlegging av smartere
arbeidsprosesser og satsning på
innovasjon, ny teknologi og digitaliser
ing har falt i god jord hos våre kunder.
Tett samarbeid med kunden kjenne
tegner flere av de mest nyskapende
prosjektene i selskapet. Ved å benytte
gjennomføringsmodeller som Virtual
Design and Construction (VDC) og
innovasjonsledelse vinner Norconsult
stadig nye kontrakter. Disse gjennom
føringsmodellene legger mye vekt på
samhandling, i form av samtidig
prosjektering i Big Rooms og teknologi
som BIM, Virtual Reality (VR) og
spillteknologi, med mer.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
og Vamma 12 er noen eksempler:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Bane NOR og Statens vegvesens
samarbeid om Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16 representerer
det største fellesprosjektet for vei og
jernbane, og er et av de største
samferdselsprosjektene i Norge. Opptil
250 personer har jobbet fra rådgiver
siden i samarbeidsselskapet NAA
(Norconsult, Asplan Viak og
Aas-Jakobsen). Tett og integrert
samarbeid både i rådgiverteamet, samt
med Bane NOR og Statens vegvesen
har vært avgjørende for å lykkes med et
så stort prosjekt.

25

Konsernsjefen har ordet | Dette er Norconsult | Heads for tomorrow | Innovasjon, digitalisering og kommersialisering

| Kunde og marked | Årsberetning 2017 | Konsernregnskap | Noter | Revisjonsberetning | Kontorer og adresser

Tett samarbeid med kunden kjennetegner flere av
de mest nyskapende prosjektene i selskapet.
Norconsult benytter samtidig prosjektering i
Big Rooms og teknologi som BIM, Virtual Reality
(VR) og spillteknologi, med mer.

Samarbeidet satser tungt på BIM. Alt av
beskrivelser, krav, fremdrift/faseplaner
og kostnader samles i en felles bruker
vennlig 3D-modell. Denne felles
modellen sikrer økt digital samhandling
ved at den er lett å dele og kan brukes
til å gi direkte innsyn i løsningene og
kommunikasjonen med alle
interessentene.
Modellen benyttes også til å lage filmer
og skape realistiske visualiseringer ved
bruk av VR-briller. Ny spillteknologi gjør
det mulig å oppleve hvordan det vil bli å
navigere i dette landskapet eller gå
rundt på stasjonsområdet for både
medarbeidere, oppdragsgiver og
interessenter.
Den åpne arbeidsformen har ført til
gode prosesser, få overraskelser og
godt forankrede løsninger.
Vamma 12
På prosjektet med kraftverket Vamma 12
har Norconsult sammen med kunden
E-Co (tidligere Hafslund Produksjon),
åpnet for et tett samarbeid for å tenke
nytt rundt digitalisering og innovasjon.
Vamma 12 er Norges første tegningsfrie
kraftverkprosjekt. N
 orconsult har tatt i
bruk komplett BIM for hele prosjektet og
produksjonen skjer på grunnlag av
modeller, ikke tegninger.
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Pris på verdens største BIM-konferanse
Norconsults evne til å ta i bruk ny
teknologi og digitale arbeidsmodeller
som BIM i prosjekter, blir også lagt
merke til internasjonalt. For andre år på
rad var Norconsult finalist i AEC
Excellence Awards i Las Vegas.
Selskapet fikk tredjeplass i kategorien
Infrastruktur, for vår unike og innovative
bruk av spillteknologi i Ulriken-prosjektet
for Bane NOR.
Såkornfondet
Norconsult etablerte Såkornfondet som
en viktig nysatsning i 2017. Såkorn
fondet skal stimulere og bidra til
utvikling av innovative og kreative
forretningsmuligheter, gjennom å ta
imot idéer på et tidlig stadium, og bistå
med å konkretisere og vurdere potensial
for videreutvikling og kommersialisering.
Alle medarbeiderne i Norconsult er
invitert til å spille inn nye forretnings
idéer. Såkornfondet tilrettelegger og
støtter N
 orconsults evne til verdiskaping
i eksisterende eller nye markeder, og
gjennom utvikling av helt nye produkter
eller tjenester.

Bleeding Edge
Som en spydspiss for videreutvikling av
ny teknologi har Norconsult etablert et
eget nettverk bestående av teknologi
interesserte medarbeidere på tvers av
avdelinger, roller og ansvarsområder.
Nettverket har fått navnet «Bleeding
Edge». Hensikten er å bidra til å drive
teknologi og kommersialisering videre i
prosjekter, dele kompetanse og utveksle
erfaringer. Fellesnevnere for medar
beidere i nettverket er at de er proaktive
og ønsker å «pushe» grensene for hva
som er mulig i dag, for å kontinuerlig
søke etter nye og bedre løsninger på
kundenes utfordringer.
…og det lønner seg
Norconsults resultatutvikling de seneste
årene viser at det har vært lønnsomt å
satse på kommersialisering av
innovasjon og ny teknologi.
I Norconsult skal det lønne seg å jobbe
smartere – både for kundene,
samarbeidspartnere og for Norconsult.
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Kunde og marked
Med vår brede erfaring, tverrfaglige kompetanse og bedriftskultur
som fundament, bidrar Norconsult til kundenes verdiskapning og til et
bærekraftig samfunn. Her kan du lese mer om Samfunnskonferansen,
som ble arrangert for første gang i 2017, våre markedsområder og u
 tvalgte
prosjekter i 2017.
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Samfunnskonferansen

Samhandling og effektivitet sto på agendaen da Norconsult inviterte kunder,
konkurrenter, samarbeidspartnere, studenter og egne medarbeidere til den
første utgaven av Samfunnskonferansen i Norge.

30

Samfunnskonferansen er et viktig
samlingspunkt for å diskutere de store
problemstillingene vi som bransje står
overfor i årene som kommer. I
Norconsult er vi opptatt av å skape en
bevissthet rundt hvilke endringer som
må til for at vi skal lykkes med å bygge
Norge effektivt i fremtiden. Da er en
åpen debatt med representanter fra
hele verdikjeden, og både det offentlige
og det private, svært viktig.

var forhold som utpekte seg i under
søkelsen. R
 esultatene ble diskutert i
topplederdebatten, med administre
rende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i
RIF, konsernsjef Morten Grongstad i AF
gruppen, statssekretær Paul Chaffey i
Kommunal- og moderniserings
departementet, administrerende
direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene
i Norge, og k onsernsjef Per Kristian
Jacobsen i Norconsult.

Topplederdebatt om effektivisering og
planlegging av byggeprosesser
I forkant av Samfunnskonferansen
gjennomførte Norconsult og bransje
organisasjonen fra Rådgivende
Ingeniørers Forening (RIF) en spørre
undersøkelse blant 175 toppledere i
medlemsbedriftene og 50 represen
tanter for de unge rådgiverne. Målet var
å kartlegge hvordan bransjen kan
effektivisere planleggings- og bygge
prosessen i Norge. R
 esultatene av
undersøkelsen avdekket innkjøps
kompetanse som særlig viktig i
fremtiden. Men, også behov for
finansiell forutsigbarhet, gjennom
føringsmodeller som legger til rette for
samarbeid og en leverandørstrategi for
økt kompetanse og konkurransekraft,

En bransje i endring
Innholdet i konferansen peker på en
bransje i endring, med økt digitalisering,
ny kompetanse og tett samarbeid
mellom ulike aktører. En fullsatt sal med
kunder, konkurrenter, samarbeids
partnere, studenter og egne ansatte,
viste tydelige at dette var et tema som
var viktig for mange. Blant foredrags
holderne var tidligere statsminister Kåre
Willoch, Bane NORs Morten Klokkers
veen, Digibygg-sjef Jan Myhre fra
Statsbygg, statssekretær Paul Chaffey,
Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier,
Bærums ordfører Lisbeth Hammer
Krog, statsviter Erling Dokk Holm og
Helsingborg bys «Head of future»,
Micco Grønholm.

I tillegg hadde Norconsult flere interne
foredragsholdere på programmet.
Samfunnskonferansen 2018
Norconsult ser stor verdi i å etablere en
attraktiv møteplass for alle som skal
bidra til å bygge Norge effektivt i
fremtiden. Tema for 2018 er «Veien til
fremtiden» og Samfunnskonferansen
tar opp hva vi skal leve av i fremtiden og
hvordan vi skal leve. Problemstillingen
belyses både fra et politisk ståsted, fra
bransjens side, og ikke minst fra den
yngre generasjon. Samfunns
konferansen 2018 arrangeres
25. september.
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Våre
markedsområder
Norconsult har organisert sine tjenester innen elleve ulike markeds
områder; Samferdsel, Bygg og eiendom, Energi, Vann og avløp, Industri,
Olje og gass, Miljø, Sikkerhet, Plan, Arkitektur og IT. Vi engasjerer oss i
planlegging og rådgivning i alle faser av et oppdrag, fra idéfase til over
ordnede planer, prosjektering og driftsstøtte.

E18 Tvedestrand-Arendal

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 arbeide med alt
fra gang- og sykkelveier til de største og mest komplekse
samferdselsoppdragene innen motorveier, jernbaner,
sporveier, havner, flyplasser og tunneler.

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

Våre medarbeidere har solid faglig bakgrunn og kan
vise til variert teoretisk og praktisk erfaring fra plan- og
prosjekteringsoppdrag, i tillegg til deltakelse på ulike typer
anlegg. Det gjør at vårt tverrfaglige samferdselsmiljø leverer
gode løsninger på samfunnets transportutfordringer.
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Gjennom kontinuerlig utvikling tilpasser vi oss endringer og
behov i markedet og hos våre kunder. Vi har utviklet spesial
istmiljøer som sikrer at vi er blant de ledende rådgivermiljøene
når det gjelder segmenter som næringsbygg, skole, sykehus,
omsorgsbygg, boliger og idrettsanlegg. Vi bestreber oss på å
være ledende i bruk og utvikling av prosjekteringsprosesser
og planlegningsmetodikk. Digitalisering, Lean-metodikk og
samhandling med samtidig prosjektering er viktige elementer
i dette arbeidet, og bruk av VDC og Fulldigital BIM er sentrale
verktøy.
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Triangulum Stavanger, energisentralen

Energi

Vann og avløp

Industri

Olje og gass

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

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

I mer enn 80 år har Norconsult vært en sentral medspiller
for å realisere store investerings- og utbyggingsprosjekter for
en rekke industriselskaper, både i Norge og internasjonalt. De
seneste tiårene har bærekraft, i form av utslippsreduksjoner
og bedre ressurs- og energiutnyttelse, vært en fellesnevner i
våre industrioppdrag.

Norconsult er en uavhengig, høykompetent leverandør av
ingeniørtjenester innen olje og gass. Våre tjenester inkluderer
både offshore- og onshorearbeid i alle prosjektfaser.

Våre tjenester spenner fra rådgivning i tidligfase og
mulighetsstudier, via anskaffelsesassistanse, detaljprosjek
tering, miljø-utredninger, byggeledelse, systemutprøving og
igangkjøring, til driftsfasen med miljøoppfølging, målinger,
analyser og revurderinger. Vi legger stor vekt på sikring og
oppgradering av allerede utbygde anlegg.
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Kårstø

I byområder har vi solid erfaring med samordning av tung
teknisk infrastruktur, som vann- og avløpsanlegg, kabel
føringsanlegg, fjernvarme/-kjøling og søppelsug. I tillegg
har vi spesialkompetanse på blågrønne verdier som lokal
overvannshåndtering, bekkeåpninger og naturbasert rensing
av overvann.

Gjennom vår lange fartstid i bransjen har vi opparbeidet oss
inngående kunnskap om industriens prosesser, logistikk og
ulike funksjonskrav. Fordi vi har erfaring fra og kunnskap om
de fleste bransjer innen industrien, er vi en effektiv tverrfaglig
medspiller.
Solid teoretisk kompetanse, kombinert med mer enn
åtte tiårs praktisk erfaring, gir oss de beste forutsetninger
for å kunne levere et bredt spekter av rådgivnings- og
prosjekteringstjenester til ulike industrivirksomheter. Vi deltar
i alle faser av et prosjekt, fra idéutvikling til drift.

Olje- og gassoppdrag krever høy grad av tverrfaglig
samarbeid, stor kapasitet og relevant erfaring fra gjen
nomføring av komplekse oppdrag med mange involverte
parter og korte tidsfrister. Prosjektering med fokus på HMS,
god planlegging og tilrettelegging for sikker byggeplass
gjennomføring er avgjørende for et vellykket oppdrag.
Norconsults medarbeidere har lang erfaring fra både store,
komplekse prosjekter og fra alle faser av et oppdrag; fra de
tidligste mulighetsstudier, via planlegging, design, anbuds
arbeid og byggeledelse, til drift og vedlikehold.
Norconsult har selv utviklet et kompetansesenter innen
produksjon og lagring av flytende naturgass og biogass
(LNG/LBG).
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Oslotunnelen

Miljø

Sikkerhet

Plan

Arkitektur

Norconsult er et av landets ledende tverrfaglige rådgiver
miljøer innen ytre miljø, klima og bærekraft.

Norconsult er den største norskeide aktøren som dekker alle
krav til utredning innen sikkerhet. Vårt fagmiljø kombinerer
spesialkunnskap med bred tverrfaglig erfaring fra sikkerhets
analyser 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 sam
funnsplanlegging og byutvikling. Hos oss jobber samfunns
vitere, geografer, arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører
som ønsker å skape livskraftige og levende byer og steder. Vi
brenner for bærekraftig utvikling i et samfunn i stadig endring.

Norconsults bevisste satsning på arkitektur vil vise at frem
tiden ligger i integrerte tjenester. På kort tid har vi blitt et av
landets største miljøer, og vår geografiske spredning og store
portefølje gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner.

Vi opplever stadig mer kunnskapsrike kunder som har
tydelige ønsker og forventninger til både det ferdige
prosjektet og rådgiverens kompetanse. Henvendelsene har
stor spennvidde og krever rådgivere som både kan se de
store linjene og prosjektere på detaljnivå. Vår jobb er å forstå
og løse kundens forventning og behov på det riktige nivået.
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 våre kunder er en naturlig del av vår arbeidsmetodikk
(Co-Creation). Gjennom dette, og vårt eget program for
forskning og utvikling, finner vi frem til, og etablerer nye
metoder for fremtidens miljøløsninger. Vi tilbyr tilpassede
produkter og kostnadseffektive løsninger innenfor de
rammer som regelverket gir.
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Områdeutvikling Teleplanbyen

Analyse av risiko, sårbarhet og dimensjonering av beredskap
er krevende tverrfaglige disipliner. 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 en god sikkerhetskultur,
styringssystemer, kompetansebygging samt forebyggende
tiltak og beredskap.

Vi analyserer, forstår og formgir fysiske omgivelser.
Med smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
bidrar vi innen både overordnet og lokal planlegging.
Våre p
 lanleggere er bevisste på å se plan og m
 obilitet
i sammenheng, for å utvikle fremtidsrettede transport
løsninger 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 arbeids
prosesser, dialog og samspill. God kommunikasjon og
involvering er premisser for å oppnå høy kvalitet både i
prosesser og sluttleveranser. Vi legger stor vekt på presen
tasjon og visuell og skriftlig formidling. Vår tverrfaglighet og
geografiske spredning gjør oss fleksible når det gjelder type
oppdrag, størrelse og geografisk beliggenhet.

For oss er morgendagens arkitektur sammensatt og
kompleks. Med medarbeidere innen arkitektur, landskap,
interiør, lysdesign og urbanisme former vi omverden hver
dag. Vi legger stor vekt på en tverrfaglig tilnærming og
knytter til oss den kunnskapen vi til enhver tid mener er riktig
for prosjektene vi er involvert i.
Ved å løse prosjektene sammen med våre ingeniørkolleger
møter vi fremtiden med nye og innovative metoder, spesielt
med bruk av ny t eknologi og økt fokus på smidige prosesser.
Denne tilleggskompetansen gjør oss sterke i konkurranser
og alle faser av prosjektutviklingen. Vi er stolte av å si at her
ligger vi i tet, og våre kunder vil merke vår fortsatte satsning
på området.
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Utvalgte prosjekter 2017
Årlig er Norconsults medarbeidere involvert i mer enn 20 000 oppdrag
innen våre markedsområder. Vi løser de vanskeligste oppgavene, men
også de små og nære. Noen eksempler på store prosjekter vi har jobbet
med i 2017 er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel i Norge, et
av Europas største byutviklingsprosjekter i Stockholm, og vannkraftverk i
det sørlige Afrika.

IT

Norconsults IT-løsninger er samlet i datterselskapet
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), et av landets
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), eiendoms
gebyr, renovasjon og kundeinformasjon for kommunale
virksomheter samt eiendomsforvaltning og teknisk FDV.
Selskapet tilbyr også markedsledende løsninger innen
prosjektstyring, digitale anbudsprosesser, kostnadskalkyler,
LCC, byggeteknisk 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.
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E39 Rogfast:

E6 Helgeland Sør:

Prosjekterer verdens lengste
og dypeste undersjøiske tunnel

Bidrar til bedre trafikksikkerhet
på Helgelandskysten

Med sine om lag 27 kilometer skal E39 Rogfast bli verdens lengste og dypeste undersjøiske
veitunnel. Prosjektet skal også innfri grensesprengende miljømål knyttet til reduksjon av
klimagasser, energiforbruk og negative konsekvenser for ytre miljø.

Hva:
Undersjøisk tunnel med til
hørende dagsonearbeider

For å redusere antallet drepte og alvorlig skadde i trafikken samt bedre fremkommeligheten
på Helgeland og mellom Helgeland og andre regioner, skal E6 Helgeland Sør gjennomgå
en betydelig ombygging. Norconsult har prosjekteringsansvaret i prosjektet.

Hva:
E6 Helgeland Sør Totalentreprise

Rogfastprosjektet blir verdens lengste og
dypeste (-392 meter) undersjøiske veitunnel.
I tillegg får tunnelen verdens dypeste
veikryss, 260 meter under havet. Norconsult
bidrar innen mer enn 20 fagområder, og har
levert alle data som 3D-data/BIM.

Sted:
Rogaland, Norge

Veistrekningen E6 Helgeland Sør er i dag
preget av dårlig standard. Veien er smal
med flere flaskehalser, noe som gir dårlig
trafikksikkerhet, kraftig redusert kjøre
hastighet og ulemper for veiens naboer.
Statens vegvesen har besluttet å oppgra
dere veistrekningen, med Skanska som
totalentreprenør.

Norconsults leveranse omfatter prosjekter
ing av ca. 29 km ny E6 med fartsgrense 90
km/t. Videre prosjekterer Norconsult seks
broer, flere overgangsbroer og kulverter
samt tre tunneler. Ettersom flere områder
er sensitive med blant annet kvikkleire,
prosjekterer Norconsult også geotekniske
tiltak for å gjøre veien trygg.

Sted:
Nordland, Norge

Prosjekterer alle fag
Skanska inngikk tidlig et samarbeid med
Norconsult for å sikre tilstrekkelig prosjek
teringskompetanse i prosjektet. Norconsult
er engasjert som ansvarlig for prosjektering
av alle fag, og har vært med helt fra
tilbuds- og dialogfasen. Prosjektet E6
Helgeland Sør omfatter i alt syv parseller
fordelt på en drøyt 13 mil lang strekning fra
grensen mellom Nord-Trøndelag og
Nordland, til Korgfjellets sørside. Unntatt er
strekningene Kappskarmo-Brattåsen og
Brattåsen-Lien.

Tett samarbeid gir merverdi for kunde
En suksessfaktor for oppdraget er det tette,
tverrfaglige samarbeidet mellom Skanska
og Norconsult. Dette, i kombinasjon med
at byggefase og prosjektering pågår
parallelt, gjør det mulig å velge løsninger
som bidrar til mest mulig rasjonell bygging
og vedlikehold av strekningen. Dette skaper
en merverdi for Skanska, som har ansvar
for drift og vedlikehold av veistrekningen i
15 år. Ny E6 Helgeland Sør skal etter
planen åpnes for trafikk i 2020.

Bærekraft i veiprosjekter
Prosjektet skal sette en ny standard for
bærekraft i veiprosjekter, og miljøarbeidet
har fått stor oppmerksomhet. Norconsult
har koordinert et større miljøarbeid med
tittelen Rogfast Pluss. Der har man
identifisert mulige tiltak for å redusere
prosjektets totale energiforbruk og
klimagassutslipp fra materialforbruk.
Tryggere tunnel med kunstnerisk
utsmykning
Tunnelens banebrytende lengde, dypt
liggende undersjøiske veikryss og kompli
serte geologi har utfordret eksisterende
løsninger og byggestandarder. Den største
utfordringen er å håndtere ventilasjonen i
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drift, samt ved avvikssituasjoner som
ulykker og brann. Inne i tunnelen utarbei
des også et kunstprosjekt for å forhindre
monotoni, forebygge tunnelangst, forkorte
opplevd kjøretid og gjøre det enklere å
orientere seg. Utsmykningen skal dessuten
bidra til å «åpne opp» tunnelrommet.
Stor samfunnsøkonomisk nytte
Rogfast er det første fergeavløsningspros
jektet i regjeringens ambisjon om fergefri
E39 mellom Kristiansand og Trondheim.
Fergesambandene Mortavika – Arsvågen,
og Mekjarvik – Kvitsøy i Boknafjorden skal
erstattes av tunnel i to løp mellom
Harestad og Arsvågen, samt en 3,7
kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy.
Anleggsstart var ved årsskiftet 2017/18 og
trafikkåpning er fastlagt til 2025/26. Ved
ferdigstillelse vil reisetiden mellom
Stavanger og Bergen reduseres med rundt
40 minutter. Prosjektets samfunns
økonomiske netto nytte er beregnet til om
lag 13,6 milliarder kroner.

Kunde:
Statens vegvesen, Region vest
Oppdragsperiode:
2014 – 2026
Norconsults leveranse:
Forprosjekt, detaljprosjektering
og oppfølging i byggeperiode
Norconsults fag omfatter:
Akustikk/støy, analyser og
spesielle konstruksjoner, areal
planlegging og planprosesser,
arkitektur, brannsikkerhet,
CFD og strømningsteknikk,
elektroteknikk, geoteknikk,
hydrogeologi/grunnvann, inno
vasjonsledelse, klima, konstruk
sjonsteknikk, landskapsarkitektur,
luft, marint miljø, miljøopp
følging og miljørådgivning,
tunnel og fjellanlegg, VA og vei

Kunde:
Skanska Norge AS
Oppdragsperiode:
2015 – 2020
Norconsults leveranse:
Prosjektering i tilbudsfase,
omreguleringer, detaljprosjek
tering for totalentreprise samt
oppfølging i byggeperiode
Norconsults fag omfatter:
Arealplanlegging, elektro,
geoteknikk, hydrologi,
ingeniørgeologi, konstruksjon,
miljø, SHA, tunnel, vann- og
avløp, vassdragshydraulikk, vei
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The HUB, tidligere Hotel Royal Christiania:

Norcem Brevik:

Prosjekterer Norges største hotell midt i Oslo sentrum

Fører sementindustrien inn i
det grønne skiftet

Når dørene på det tidligere Hotel Royal Christiania gjenåpnes i 2019, vil publikum kunne
tre inn i Norges største hotell, Clarion Hotel The Hub, ombygget og rehabilitert i henhold
til BREEAM-standarden Very Good.

Norconsult leverer byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg for Norcem.
Ved en eventuell realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien
globalt, med en beregnet årlig kapasitet på rundt 400 000 tonn CO2.

Clarion Hotel The Hub vil være et total
renovert bygg med 810 gjesterom,
møtelokaler, restauranter og en konfe
ransesal med kapasitet til over 1000
personer. Norconsult har vært engasjert
med flere fag i både forprosjekt, anbuds
fase og detaljprosjekt.
Kompleks prosjektering i
trafikkert sentrumskjerne
Den vernede delen av bygget rehabiliteres,
mens høybygget mellom Skippergata og
Nygata rives ned til bakkeplan og gjenopp
bygges med hele 16 etasjer. Å rive et så
stort bygg i et av Oslos mest trafikkerte
områder stiller strenge krav til sikkerhet i
planleggingen.
Det nye bygget må tilfredsstille nye
forskriftskrav og standarder. Bygget må
blant annet dimensjoneres for jordskjelv,
noe som har gjort det nødvendig med
omfattende forsterkningstiltak i grunnen og
de eksisterende kjelleretasjene. En sentral
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utfordring i rehabiliteringsoppdraget har
vært å finne gode løsninger i en bygnings
kropp som består av bygg fra 1930-tallet
og frem til i dag, med til dels svært lave
takhøyder og trange tekniske rom.
Høye miljøstandarder
Det er satt høye energi- og miljømål for
hotellet, både når det gjelder beregnet, og
faktisk energiforbruk i driftsperioden. Derfor
legges det vekt på energieffektive tekniske
systemer og løsninger som reduserer
energiforbruket. Målet er at hotellet skal
oppnå BREEAM-NOR-sertifisering i klassen
Very Good. Dette innebærer blant annet
lavt e
 nergibehov, energieffektiv belysning,
energieffektive heiser, energimåling,
miljøvennlige materialer, hensynstagning til
miljø i byggefase, tilrettelegging for
syklister samt grøntareal med stedlig
økologi på taket. Norconsult har koordinert
BREEAM-arbeidet i forprosjekt og anbuds
fase.

Hva:
The HUB, ombygging og
rehabilitering av tidligere
Hotel Royal Christiania
Sted:
Oslo, Norge
Kunde:
Betonmast Oslo AS
Oppdragsperiode:
2016 – 2019
Norconsults leveranse:
Forprosjekt, anbudsfase og
detaljprosjekt
Norconsults fag omfatter:
BREEAM, bygningsfysikk,
konstruksjonsteknikk, VVS

Sementindustrien står for omkring fem
prosent av verdens CO2-utslipp, og
Norcems s ementfabrikk i Brevik er den
største enkeltkilden til CO2-utslipp på
fastlands-Norge. Årlig slipper fabrikken ut
800 000 tonn CO2.
Sementprodukter med lavere
karbonavtrykk
Heidelberg Cement Group, som eier
Norcem Brevik, ønsker å halvere fabrikkens
CO2-utslipp og bidra til en grønnere
sementproduksjon. Dette skal skje ved
etableringen av et fullskala anlegg for
karbonfangst (CCS – Carbon Capture &
Storage), som årlig vil fange 400 000 tonn
CO2 d
 irekte fra avgassene i produksjonen.
Et slikt anlegg vil bli det første av sitt slag i
sementindustrien globalt. Funnene fra en
konseptstudie er våren 2018 til behandling
hos myndighetene. En investerings
beslutning om eventuell videreføring av
prosjektet, vil fattes senest sommeren
2018.

Designer fullskala karbonfangstanlegg
Norconsults oppdrag omfatter prosjek
tering og kostnadsestimering av alle
bygningstekniske arbeider i Norcems
konsept- og forprosjekt. Basert på en
eventuell detaljutredning, skal Norconsult
også designe og kostnadsestimere
løsningen for å sikre integrering av et
fullskala karbonfangstanlegg i eksisterende
fabrikk, samtidig som fabrikken opprett
holder full sementproduksjon i b
 yggefasen.
Norconsult har hatt ansvaret for å utar
beide og levere alle data i BIM/3D-modell,
til bruk for alle partnere i p
 rosjektet.
Ledende innen karbonfangst
Norge er i dag ledende innen forskning på
fangst, transport og lagring av CO2, og
bevilger store beløp til forskning og
utvikling innen CO2-håndtering. Så å si
hele Norcem Brevik-prosjektet er finansiert
over statsbudsjettet.

Hva:
Fullskala karbonfangstanlegg
på Norcems sementfabrikk
Sted:
Telemark, Norge
Kunde:
Aker Solutions og Norcem
Heidelberg Cement
Oppdragsperiode:
2013 – 2018
(mulig videreført til 2022-23)
Norconsults leveranse:
Idéstudie, mulighetsstudie,
konseptstudie og forprosjekt
Norconsults fag omfatter:
Akustikk, arkitektur, brann
sikkerhet, geoteknikk, havn,
HVAC, konstruksjon, miljø
(sjø og land), sanering,
vann og avløp, vei
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Aabenraa psykiatriske sykehus, Danmark:

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm:

Ergonomisk lysbruk
i dansk psykiatri

Designer gater i et av Europas
største byutviklingsprosjekter

Bruk av lys står sentralt i utformingen av det nye psykiatriske sykehuset i Aabenraa.
Pasientene skal oppnå bedre helse i naturnære omgivelser, med lys som spiller på lag med
kroppens naturlige døgnrytme.

44

| Kunde og marked | Årsberetning 2017 | Konsernregnskap | Noter | Revisjonsberetning | Kontorer og adresser

Det 20 000 kvadratmeter store psykiatriske
sykehuset i Aabenraa, syd på Jylland,
rommer i alt 115 sengeplasser til barn, unge
og voksne. Bygget består av to vifte
formede bygg med store glassfasader, noe
som gir fritt utsyn til grønne arealer,
himmel og horisont. Det store dagslys
inntaket skaper et rolig og positivt miljø på
sykehuset.

Energieffektive løsninger
Å forene energioptimering og døgnrytme
lys er helt nytt. Det stiller store krav til både
lysstyring og kunnskap om hvordan lys
påvirker mennesker. Ergonomisk døgn
rytmelys er en energieffektiv løsning, og
mye av energiforbruket dekkes av et 1 500
kvadratmeter stort solcelleanlegg, som er
bygget i tilknytning til sykehuset.

Døgnrytmelys til kroppens
egen døgnrytme
Norconsult har blant annet bidratt med
prosjektering av innendørs lysdesign på
sykehuset. Ergonomisk døgnrytmelys
understøtter kroppens naturlige døgn
rytme, og lyset endres avhengig av tid på
døgnet og hva rommet skal brukes til. På
dagtid er lyset kraftig for å simulere dagslys
- om natten endres det til et spesialutviklet
nattlys, som er både beroligende og svært
energibesparende.

Bedre kontroll med 3D-modellering
Norconsult har brukt 3D-modellering og
BIM i prosjektet for å sikre tverrfaglig
kontroll. Sykehuset vant den internasjonale
arkitekturprisen Design & Health Interna
tional Academy Award i kategorien Mental
Health Project.
Prosjektet ble også tildelt Arkitekturprisen
2016 av Aabenraa kommune.

Hva:
Bygging av nytt psykiatrisk
sykehus

Norconsult skal prosjektere gater i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Området blir et av
Europas største byutviklingsprosjekter, med 12 000 nye boliger og 35 000 nye arbeidsplasser.

Sted:
Aabenraa, Danmark

Norra Djurgårdsstaden ligger like nordøst
for Stockholm sentrum. Målet er at det skal
bli et av Europas mest attraktive og
moderne boligområder.

Kunde:
Region Syddanmark
Oppdragsperiode:
2012 – 2016/2017
Norconsults leveranse:
Ingeniørrådgivning
Norconsults fag omfatter:
Byggeledelse, el- og svak
strøm, fagtilsyn, konstruksjon,
ventilasjon, VVS

På fotgjengernes vilkår
Området som Norconsult prosjekterer i
Norra Djurgårdsstaden strekker seg over
3,5 kilometer fra Lidingøbroen i nord til
Loudden i sør. Bydelen utvikles med tanke
på et aktivt byliv, med ulike idretts- og
kulturtilbud, utebad, parker og torg. Det
satses stort på gang- og sykkelveier og
bybane. Biltrafikken skal begrenses.
Bydelen har en fantastisk beliggenhet ved
vannkanten i Stockholms skjærgård, og
langs vannet skal det bygges en prome
nade for fotgjengere. En bybane vil knytte
området mot det sentrale Stockholm, som
også kan nås på ti minutter med sykkel.

En bærekraftig bydel
Byplanleggingen i Norra Djurgårdsstaden
gjennomføres med sterkt fokus på miljø og
bærekraft. Boligene skal bruke halvparten
så mye energi som gjennomsnittlig for
Stockholm, og minst 30 prosent av
energien som forbrukes skal produseres på
stedet. Alle bygg er tilknyttet en under
jordisk søppelsuger med nedkast for ulike
typer avfall. Matavfall omdannes til gjødsel.
Det legges vekt på grønne løsninger, som
gjenbruk av regnvann, insekthotell, tak- og
vegghager.
Digitale skisser i langvarig gigantprosjekt
Norconsult benytter 3D-verktøy i sitt arbeid
med å prosjektere gater i den nye bydelen.
Dette gjør det lettere å synliggjøre
utfordringer og muligheter i prosjektet,
samt se direkte konsekvenser av endrings
forslag. Gigantutviklingsprosjektet Norra
Djurgårdsstaden vil pågå i mange år
fremover. Bydelen skal etter planen stå
ferdig rundt 2030.

Hva:
Gateprosjektering i et av
Europas største byutviklings
prosjekter
Sted:
Stockholm, Sverige
Kunde:
Stockholms stad,
Exploateringskontoret
(Arealforvaltningen)
Oppdragsperiode:
2017 – pågående
Norconsults leveranse:
Utarbeide planarbeid på alle
nivåer, fra idéutvikling og over
ordnede planer til prosjektering
av fysiske løsninger
Norconsults fag omfatter:
Gateprosjektering, vei
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Forstudie om selvkjørende kjøretøy, Sverige:

Kafue Gorge Lower Hydro Power Project:

Økt mobilitet med
selvkjørende kjøretøy

Bidrar til å løse Zambias
kraftutfordring

I en ny svensk studie har Norconsult med samarbeidspartnere undersøkt hvordan bruk
av selvkjørende biler og busser kan øke mobiliteten for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Hva:
Forstudie om selvkjørende
kjøretøy for økt mobilitet

Vannkraftverket Kafue Gorge Lower er Zambias største investering i kraftutbygging på
over 50 år. Norconsult er engasjert i utbyggingen som rådgiver innen prosjektledelse,
design review og byggeledelse.

Hva:
Prosjekt- og byggeledelse for
nytt vannkraftanlegg

Personer med nedsatt funksjonsevne
opplever mange utfordringer med dagens
kollektivtransportsystem. Alt fra fysiske
hindringer til navigasjon og manglende
annonsering av stoppesteder bidrar til å
begrense mobiliteten for dem det gjelder
og påfører samfunnet store samfunns
messige kostnader.

Sted:
Gøteborg, Sverige

Zambias statseide kraftselskap, ZESCO
Limited (ZESCO), gjennomfører et
landsomfattende program for å øke
kraftproduksjon og overføringskapasitet i
Zambia. I denne forbindelse ble ZESCO
anmodet av regjeringen om å utvikle Kafue
Gorge Lower vannkraftverk gjennom et
SPV, Kafue Gorge Lower Power Develop
ment Corporation Ltd (KGL). Vannkraft
anlegget bygges i nedre del av Kafue River,
en sideelv til Zambezi River i Sørlige Afrika.
Prosjektet ligger i en naturlig kløft, noe som
reduserer behovet for inngrep i naturen.
Ved ferdigstillelse i 2020 vil anlegget ha en
installert effekt på 750 MW, og bidra til å
løse landets kraftutfordringer.

Sted:
Zambia

Planlegger for universell utforming
Med et mål om å utvikle verktøy som kan
sikre universell utforming allerede i planleg
gingsfasen av fremtidens transportsystemer,
er det gjennomført en forstudie finansiert av
det strategiske innovasjonsprogrammet
Drive Sweden. Studien undersøker særlig i
hvilken grad selvkjørende biler og busser
kan bidra til økt mobilitet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, og gjøre det
lettere for dem å bevege seg fra A til B.
Bak studien står en prosjektgruppe med
kompetanse innen byplanlegging, mobi
litet, digitalisering og innovasjonsledelse,
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bestående av Norconsult AB, Norconsult
Astando, forskningsinstituttet RISE Viktoria,
Västra Götalandsregionen, Västtrafik AB og
Volvo Cars. Studien har involvert en
brukergruppe av personer med nedsatt
funksjonsevne.
Trafikksikkerhet først
Etter å ha kartlagt brukergruppens utfor
dringer med dagens transportsystem,
utforsket man hvilken gevinst bruk av
selvkjørende kjøretøy kan ha for deres
mobilitet. Gruppen mente slike kjøretøy
kan øke deres mobilitet, så fremt hensynet
til trafikksikkerhet blir nøye ivaretatt. I så fall
vil selvkjørende biler og busser kunne gi
verdi i form av bedre forutsigbarhet, kortere
reisetid, bedre tilgjengelighet, bruker
vennlighet, komfort og fleksibilitet.
Funn fra studien skal fremover gjøre det
lettere å planlegge og tilrettelegge
fremtidens byer og transportmidler for en
befolkning med ulike behov.

Kunde:
Drive Sweden (Vinnova,
Energimyndigheter, Formas)
Oppdragsperiode:
2016 – 2017
Norconsults leveranse:
Forskningsstudie
Norconsults fag omfatter:
Byplanlegging, innovasjons
ledelse, IT/digitalisering,
tilgjengelighet, vei og bane

Kvalitet i prosjektgjennomføringen
Norconsult bistår KGL med å sikre gjen
nomføring av prosjektet i byggefasen i
henhold til kvalitetskrav og internasjonale
standarder. Det ferdige anlegget vil bestå
av en 140 m høy RCC dam, 4.4 km

tilløpstunnel og kraftstasjon i dagen.
Norconsults omfattende erfaring med
design og bygging av større vannkraft
prosjekter, er institusjonalisert og systema
tisert gjennom Norconsult Construction
Management S
 ystem (NCOMS) og bidrar til
å sikre kvalitet i prosjektgjennomføringen.
Et integrert team
Norconsult og KGL har dannet et integrert
team for å utvikle prosjektet best mulig og
for å sikre overføring av kompetanse og
prosjektgjennomføringskapasitet for
fremtidige vannkraftprosjekter i Zambia.
Norconsults eksperter jobber tett med
KGLs team, sørger for ekspertise innen
design og bemanner prosjektets kjerne
team innen byggeledelse i Zambia.
Ekspertisen omfatter kontraktshåndtering,
oppfølging av arbeider med dam, tuneller
og kraftstasjon inkl. e
 lektro-mekanisk utstyr,
HMS og kvalitetshåndtering.

Kunde:
ZESCO Limited
Oppdragsperiode:
2015 – 2020
Norconsults leveranse:
Prosjektledelse, design review
og byggeledelse
Norconsults fag omfatter:
Bygg (dam, vannvei og
kraftstasjon), elektro, geologi,
HMS, kvalitetssikring, maskin
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Årsberetning 2017
Til tross for den sterke konkurransen i markedet, har konsernets omsetning
fortsatt å vokse i 2017 og styret er tilfreds med at selskapet forbedrer både drifts
resultatet og driftsmarginen sammenlignet med tidligere år. Vekststrategien står
fast og selskapet vil fortsette å ha fokus på lønnsom vekst, ved å tilføre økt
kundeverdi gjennom god kundeforståelse, fokus på smarte arbeidsprosesser og
sterke partnerskap.
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Virksomheten

Omsetning

Norden
23 %
Hovedkontor
39 %

4 624

International
4%

MNOK

Regioner Norge
34 %

86 % Rådgivning

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

Hoveddelen av konsernets tverrfaglige
rådgivningsvirksomhet ligger i selskapet
Norconsult AS og i dets datterselskaper
utenfor Norge. I tillegg leveres ITløsninger for prosjektstyring,
infrastruktur og eiendom av det heleide
datterselskapet Norconsult Infor
masjonssystemer AS (NoIS), mens
Technogarden er spesialister innen
rekruttering og utleie av ingeniør-,
prosjektledelse- og IT-kompetanse i
Norge og Sverige.

Innledning

Norconsult er Norges største, og en av Nordens fremste, tverrfaglige rådgiverbedrifter
innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er bransjeledende
i Norge og en fremtredende aktør i utvalgte markeder internasjonalt.

Norconsults visjon er at det er vi som
løser de vanskeligste oppgavene. Det
oppnår selskapet gjennom dybden og
bredden i selskapets kompetanse og
erfaring, samt ved å vinne attraktive
oppdrag med utfordringer som krever
innovasjon og nytenkning.
Gjennom oppdrag innen Bygg og
eiendom, Samferdsel, Energi, Vann og
avløp, Industri, Miljø, Olje og gass,
Sikkerhet, Arkitektur, Plan, IT og Utleie
bidrar Norconsult til et mer verdifullt
samfunn. Årlig utfører Norconsult-
konsernet over 20 000 oppdrag for
offentlige og private kunder. Tjenestene
omfatter blant annet planlegging,
prosjektering og oppfølging i ulike faser
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i prosjekter, fra arkitekttegninger og
behovsbeskrivelser, forprosjekter,
utarbeidelse av spesifikasjoner og
anbudsdokumenter, inklusive drifts- og
vedlikeholdsrutiner, samt prosjektledelse
og kvalitetssikring.
Konsernet hadde ved utgangen av 2017
cirka 3 200 medarbeidere. Hoved
kontoret er lokalisert i Sandvika utenfor
Oslo. Norconsult har et sterkt lokalt
nærvær i de strategiske hoved
markedene, med 93 faste kontorsteder,
hvorav 54 er i Norge og de øvrige er i
Nord-Europa (Sverige, Danmark, Island
og Polen), Afrika (Sør-Afrika og Mosam
bik) samt Asia og Oseania (Malaysia,
Filippinene og New Zealand). I løpet av

Organisering av virksomheten
Norconsult AS er morselskapet
konsernet og er eiet av
Norconsult Holding AS.

2017 har selskapet endret sin strategi for
satsingen i Sør-Amerika, og vil dekke
disse markedene fra Norge fremfor å ha
en permanent lokal tilstedeværelse.
I 2017 har konsernets omsetning
fortsatt å vokse og styret er tilfreds med
at selskapet forbedrer både drifts
resultatet og driftsmarginen sammen
lignet med tidligere år, til tross for den
sterke konkurransen i markedet.
Vekststrategien står fast og selskapet vil
fortsette å ha fokus på lønnsom vekst,
ved å tilføre økt kundeverdi gjennom
god kundeforståelse, fokus på smarte
arbeidsprosesser og sterke partnerskap.

Norconsult er den største tverrfaglige
rådgiverbedriften i Norge, og har i
tillegg et vesentlig og økende nærvær i
Sverige og Danmark. I løpet av 2017 har
selskapet gjennom oppkjøp også
etablert seg på Island og i Polen.
Konsernets virksomhet var i 2017
organisert i forretningsområdene
Hovedkontor, Regioner Norge, Norden
(tidligere benevnt Skandinavia) og
International. For å tilpasse seg
markedssituasjonen og forsterke
synergiene i konsernets energirelaterte
virksomhet, ble de internasjonale
datterselskapene utenfor Europa
omorganisert og lagt under mor
selskapets Energivirksomhet fra og med

2018. Dermed ble forretningsområdet
Internasjonal avviklet og virksomheten
overført til forretningsområdet
Hovedkontor. De internasjonale
datterselskapene leverer primært
tjenester innenfor energirelatert
rådgivning, med hovedfokus på
vannkraft og kraftoverføring.
Norconsult har i 2017 fortsatt å utvikle
sin spisskompetanse, leveransekapasitet
og geografiske tilstedeværelse gjennom
strategiske oppkjøp av selskaper. I
Norge ble selskapet Deltatek AS, med
kompetanse innen teknisk rådgivning i
markedsområdet Bygg og eiendom,
overtatt i begynnelsen av 2017 og
selskapene BrannSafe og Akustikk-
konsult gir ytterligere bredde innenfor
samme markedsområde. Med opp
kjøpet av Kon-Sul AS styrket Norconsult
sin tverrfaglige kapasitet på Hauga
landet og i Ryfylke. Oppkjøpet av
rådgivningselskapet ARA, med sin
spesialistkompetanse innen transmisjon
(kraftoverføring), innebærer at
Norconsult nå har lokal tilstedeværelse
også på Island og i Polen, i tillegg til å få
flere kompetente rådgivere til kontoret i
Sandvika.
Norconsult har fortsatt å forsterke
posisjonen som et av Norges og
Skandinavias største arkitektmiljøer
gjennom blant annet kjøp av Faaland
Arkitekter AS i Bergen og Leiv Nes

8 % Utleie

6 % IT

Arkitekter AS i Stavanger, samt Glantz
Arkitekter og Skovhus Architects i
henholdsvis Sverige og Danmark.
I 2017 utførte Norconsult-konsernet
over 20 000 store og små oppdrag for
offentlige og private kunder. Virksom
heten bidrar til et bærekraftig samfunn
gjennom nyskapende og målrettede
rådgivningstjenester. Norconsult er
opptatt av at det i valg av løsninger vises
omtanke for samfunnets sårbarhet, og
selskapet har betydelig kompetanse
innenfor miljø, sikkerhet, risikostyring og
beredskap.
Aktivitetsnivået var høyt i 2017 og
selskapet var involvert i mange
spennende prosjekter. Eksempler på
oppdrag i Norge er Intercity-prosjektene
Tønsberg-Skien og Drammen-
Kobbervikdalen, fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16, E18 Tvede
strand-Arendal, E39 Rogfast, Nettplan
Stor-Oslo, k arbonfangstanlegg for
Norcem, Nedre Røssåga kraftverk og
sykehusprosjekter som Førde Sykehus
og Nye Drammen Sykehus. Utenfor
Norge har Norconsult blant annet
arbeidet med et nytt vannkraftanlegg i
Zambia, Kafue Gorge Lower Hydro
Power Project, og et av Europas største
byutviklingsprosjekter, Norra
Djurgårdsstaden i Stockholm.
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Vekststrategien følges og inntjening
forbedres for konsernet
Konsernets omsetning i 2017 ble
4 624,3 millioner kroner, en økning på
388,0 millioner kroner, eller 9,2 prosent,
mot 2016 (4 236,3 millioner kroner).
Driftsresultatet var 350,3 millioner
kroner, opp 40,9 millioner kroner mot
2016 (309,4 millioner kroner). Drifts
marginen økte til 7,6 prosent, fra
7,3 prosent i 2016.
Forbedringen i driftsmargin og resultat
forklares primært i god beskjeftigelse og
sterk oppdragsgjennomføring innenfor
kjernevirksomheten i Norge og Norden
forøvrig. Konsernets internasjonale
virksomhet utenfor Norden samt
utleievirksomheten klarte ikke i 2017 å
nå opp til de resultatene man har levert
tidligere.

I det norske hjemmemarkedet økte
omsetningen fra salg av rådgivnings
tjenester, ekskludert IT, med
292 millioner kroner (10 prosent), til
3188 millioner kroner. Flere medar
beidere og økt fakturerbarhet er
hovedforklaringen til økningen. I 2016
og 2017 vant Norconsult mange større
oppdrag innenfor spesielt samferdsel,
noe som har gitt en god grunndekning
gjennom året. Det er en tøff konkur
ranse i det norske hjemmemarkedet,
men gjennom målrettede tiltak i 2017
har selskapet klart å kompensere for
dette ved å få betalt for en større andel
av tilgjengelige timer gjennom økt
beskjeftigelse.
Hovedkontoret, med geografisk tyngde
i Oslo og Akershus og et nasjonalt

Egenkapitalrentabiliteten (før skatt) var
46,6 prosent, opp fra 45,4 prosent i
2016, og over gjennomsnittet for de
seneste fem årene.

nedslagsfelt innen flere markeds
områder, hadde i likhet med tidligere år
størst bidrag til konsernets driftsresultat i
2017, men Regioner Norge viser den
største relative veksten.

Fortsatt god utvikling innenfor
rådgivning
Konsernets kjernevirksomhet rådgivning
genererte omlag 85 prosent av
bruttoomsetningen¹. I 2017 økte
omsetningen fra rådgivningstjenester
med 327 millioner kroner (9 prosent)
sammenlignet med året før, til
4120 millioner kroner.

Rådgivningsdelen ved Hovedkontoret
økte sin omsetning med 8 prosent
(121 millioner kroner) sammenlignet
med forrige år og endte på 1575
millioner kroner. Divisjonen Tekniske
Systemer hadde størst relativ vekst i
både omsetning og driftsmargin, etter
noen utfordrende år. I Bygg og Anlegg-,
Plan og Samferdsel- samt Energi

Omsetning (MNOK)

divisjonene økte omsetningen noe,
samtidig som marginene ble opp
rettholdt på et tilfredsstillende nivå.
Regioner Norge økte sin omsetning
med 12 prosent (171 millioner kroner)
mot 2016, til 1612 millioner kroner.
Størst absolutt vekst ble registrert i
regionene Vest og Midt. Også region
ene Innland og Sør-øst hadde sterk
vekst i omsetning, mens disse to
regionene og region Midt hadde den
største relative forbedringen i drifts
resultat.
Utviklingen for rådgivning i de øvrige
Nordiske markedene var også positiv. I
2017 økte andelen av konsernets
rådgivningsrelaterte omsetning generert
i disse landene til 17,5 prosent.
2017 var et godt år for den svenske
rådgivningsvirksomheten som resulterte
i en vesentlig forbedret driftsmargin,
samtidig som omsetningen vokste med
35 millioner kroner (6 prosent) til
577 millioner kroner – i hovedsak
organisk. Det var særlig virksomhets
områdene Väg och Bana samt
Arkitektur och Samhällsplanering som
sto for den største relative og absolutte
veksten i både omsetning og drifts
resultat. Datterselskapet Norconsult
Fältgeoteknik AB, som leverer grunn
undersøkelser, hadde imidlertid et
vanskelig år, med redusert omsetning

Driftsresultat (MNOK)
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og svakt negativt driftsresultat, som
følge av noen utfordrende oppdrag.
I Danmark har Norconsult gjort flere
oppkjøp de seneste årene, kombinert
med sterk organisk vekst. Dette har
resultert i en omsetningsøkning i 2017
på 44 prosent til 134 millioner kroner og
forbedret driftsresultatet.
For rådgivningsvirksomheten utenfor
Norden var 2017 utfordrende, i likhet
med forrige år. Omsetningen falt i
samtlige geografier og det samlede
driftsresultatet for den internasjonale
virksomheten var negativ. For å bedre
lønnsomheten, ble selskapene i Peru og
Chile, samt SCDS i Mosambik besluttet
avviklet eller solgt i løpet 2017.
Gjenværende selskaper i sørlige Afrika
viser en positiv trend, med akseptable
driftsmarginer. I Asia leverer Filippinene
fortsatt gode resultater, mens utset
telser i oppstart av nøkkelprosjekter i
Malaysia fortsatte å skape utfordringer.
Kontoret på New Zealand ble etablert i
slutten av 2016, og har i oppstartsfasen
ikke klart å generere positivt drifts
resultat i 2017.
Norconsult viderefører strategien med
fokus på økt konkurransekraft gjennom
forbedret kunde- og markedsarbeid og
smartere arbeidsprosesser. Utsiktene
videre vurderes som gode for de ulike
virksomhetsområdene i Norden, og
med de grepene selskapet har tatt for
den internasjonale virksomheten,
forventes bidraget også her å forbedres
fremover.

Driftsmargin (%)
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Solid bidrag fra IT-relatert virksomhet,
men utfordrende marked for utleie
I tillegg til rådgivning og prosjektering
genereres omkring 6 prosent av
konsernets omsetning fra utvikling, salg
og drift av IT-løsninger innenfor
infrastruktur, eiendom og konstruk
sjonsteknikk. I 2017 økte omsetningen
av slike tjenester med 7 prosent til 264,9
millioner kroner, og både driftsresultat
og driftsmargin ble ytterligere styrket.
Utover et solid bidrag til bunnlinjen, gir
den IT-relaterte virksomheten konsernet
mulige konkurransefortrinn videre,
gjennom økt fokus på digitalisering av
arbeidsprosesser og systemer.

Underkonsernet Technogarden er
spesialisert innen utleie og rekruttering
av teknologikompetanse. Techno
gardens samlede omsetning økte med
10 prosent (35,6 millioner kroner) etter
at selskapet, som følge av oljenedturen,
har opplevd et svakt marked de seneste
årene. Marginene har fortsatt å være
under press, både i Sverige og Norge,
men Technogarden leverer likevel
positive resultater samlet sett.
Markedsutsikter: gode markeder, men
hard konkurranse
Året som gikk så en fortsettelse av den
positive makroøkonomiske trenden
som har preget hovedmarkedene for
Norconsult de seneste årene. I Norge
har offentlige investeringer innenfor
blant annet infrastruktur og opprustning
av offentlige bygg i høy grad kompens
ert for lavere aktivitet i oljesektoren.
I årene fremover forventes også skiftet
til et grønnere og mer bærekraftig
samfunn å skape økt etterspørsel etter
effektive og klimasmarte løsninger
innenfor bygg, transport og energi.
Mot slutten av 2017 signaliserte
regjeringen at den ekspansive finans
politikken skal skaleres ned som et
resultat av bedringen i privat sektor og
medfølgende fall i arbeidsledigheten.
Denne bedringen er kommet fra blant
annet lave markedsrenter, eksport
gunstig kronekurs, økt innovasjon og
moderate lønnsoppgjør. Dreiningen fra
offentlig konsum til en økende privat
andel vil skje gradvis over flere år. For
Norconsults del har mange av de
offentlige oppdragene lang tidshorisont,
og offentlige prosjekter forventes også
videre å utgjøre en vesentlig andel av
selskapets oppdragsportefølje. Selskapet
anser seg vel rustet for en slik trend, og
dette forsterker viktigheten av arbeidet
med kontinuerlig forbedring av
selskapets konkurransedyktighet og
tilpassing av produktmiksen for å sikre at
vårt tilbud møter det kundene etterspør.

Konsolideringen i det skandinaviske
markedet fortsetter. Andre store aktører
i markedet gjennomførte også flere
oppkjøp i 2017. Norconsult følger til
enhver tid nøye med på både små og
store oppkjøpskandidater, som vurderes
blant annet utfra kompatibilitet med vår
strategi og bedriftskultur.
Økt digitalisering innebærer store
muligheter for Norconsult. Smartere
verktøy og arbeidsmåter gir muligheten
til å levere produkter til kundene av
enda høyere kvalitet, og kan effekti
visere oppdragsgjennomføringen til
kundens og Norconsults nytte. Den
teknologiske utviklingen i bransjen,
kombinert med endringer i innkjøps
prosesser og kontraktsformer hos
kunder og samarbeidspartnere, krever
at rådgiverbransjen utvikler og tilpasser
arbeidsmåten. Derfor står innovasjon,
digitalisering og smarte arbeids
prosesser høyt på agendaen i
Norconsult. Selskapets evne til å blant
annet ta i bruk ny teknologi og digitale
arbeidsmodeller (BIM) i prosjekter blir
lagt merke til internasjonalt. For andre år
på rad var Norconsult finalist i AEC
Excellence Awards i Las Vegas.
Selskapet fikk tredjeplass i kategorien
Infrastruktur, for unik og innovativ bruk
av spillteknologi i Ulriken-prosjektet for
Bane NOR.
Norconsult er Norges største tverr
faglige rådgiverbedrift, og en av de
ledende i Norden. Til tross for fortsatt
tøff konkurranse i markedet, er
Norconsult godt rigget for å levere
lønnsom vekst i årene som kommer.
Det samlede bildet taler for at det er
et stort marked for det brede tjeneste
spekteret Norconsult kan tilby og
selskapet er godt posisjonert for å
tilpasse seg markedsutviklingen
fremover.

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

I 2017 implementerte Norconsult et nytt
elektronisk system for behandling av
hendelser. I dette 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
vesentlig element i selskapets arbeid
med kontinuerlig forbedring, læring,
erfaringsoverføring og forebygging av
risiko.
I 2017 ble det totalt registrert 38 HMS-
relaterte hendelser knyttet til mennesker,
miljø eller materiell. 14 hendelser gjelder
skade eller tilløp til skade på medarbei
dere. Av disse er det ett tilfelle av skade
med behov for medisinsk behandling, og
fire fraværsskader.

Norconsults viktigste aktivum er våre medarbeidere og deres kompetanse. Vi
arbeider systematisk for å tiltrekke oss de mest kompetente medarbeiderne med
den beste faglige kompetansen og holdninger i tråd med konsernets kulturplattform
LiVE. Det arbeides aktivt med tiltak for å beholde og utvikle medarbeiderne. Ved
inngangen til 2018 hadde Norconsult cirka 3 200 medarbeidere.

Like muligheter og rettigheter
I Norconsultkonsernet skal alle ha like
muligheter og rettigheter, uavhengig av
kjønn eller andre personlige forhold.
Det er et mål å øke kvinneandelen både
i operative enheter og på ledernivå.
Utviklingen har totalt sett vært positiv i
2017.
For konsernet var kvinneandelen
31,3 prosent ved utgangen av 2017, en
økning på 1,5 prosentpoeng sammen
lignet med året før. Andelen kvinner i
lederstillinger i konsernet har økt med
1,4 prosentpoeng, fra 22,9 prosent i
2016 til 24,5 prosent ved utgangen av
2017. Andelen kvinner i konsernets styre
er 26,6 prosent. Arbeidsmiljøutvalget i
Norconsult AS består av fem kvinner og
en mann, og Norconsult AS hadde
kvinnelig hovedverneombud i 2017.
Norconsult AS hadde ved utgangen av
2017 en kvinneandel på 29,4 prosent, en
oppgang på 1 prosentpoeng sammen
lignet med året før. Andelen kvinner i
lederstillinger i Norconsult AS har gått
noe ned, fra 21,7 prosentpoeng i 2016 til
21 prosentpoeng ved utgangen av 2017.
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Norconsult skal ivareta sikkerheten og
helsen for alle sine medarbeidere, i tråd
med konsernets etiske retningslinjer.
Ivaretakelse av krav til sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø er en integrert del av
konsernets styringssystem NORMS.
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Norconsult har nulltoleranse for
trakassering og krenkende adferd. Siden
2013 har selskapet en dedikert varslings
kanal for rapportering av eventuelle
kritikkverdige forhold, dersom varsleren
ønsker å være anonym.
Norconsult måler trivsel, etterlevelse av
LiVE og kartlegger medarbeidernes
oppfatning av Norconsult på ulike
områder i en årlig medarbeider
undersøkelse i konsernet i Skandinavia.
Resultatene fra medarbeider
undersøkelsen danner grunnlag for
videre utvikling av virksomheten og
kontinuerlig forbedring av arbeids
miljøet. Medarbeiderundersøkelsen
LiVEing viser at Norconsult jevnt over
scorer høyt på arbeidsmiljø og trivsel.
Sykefraværet i Norconsult AS er over 3
prosentpoeng lavere enn gjennom
snittlig sykefravær i det norske arbeids
livet. I 2017 var samlet sykefravær i
Norconsult AS 2,9 prosent. Det er en
reduksjon på 0,4 prosentpoeng sam
menlignet med året før. Norconsult
arbeider målrettet med å redusere
sykefraværet. I tillegg til at det er
utarbeidet og tilgjengeliggjort støtteverk
tøy for å følge opp langtidssykefravær for
alle personalansvarlige ledere, har det i
2017 blitt utarbeidet et klasseromsbasert
kurs for personalansvarlige ledere, der
sykefraværsoppfølging er tema.
Selskapets sykefraværsstatistikk rapport
eres fast kvartalsvis til konsernledelsen.
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I tillegg til gode resultater på medar
beiderundersøkelsen LiVEing og et lavt
sykefravær, har Norconsult lav grad av
fratredelse. Personalomsetningen
(turnover) i 2017 var 4,5 prosent.
I Norconsult AS arbeides det system
atisk med å identifisere farer og
redusere risikomomenter i arbeids
situasjonen, blant annet gjennom
etablering og implementering av
instrukser for sikker utførelse av arbeid
utenfor kontor. Alle medarbeidere i
selskapet har ansvar for å forsikre seg
om at risiko i forbindelse med oppdrag
og arbeidsoppgaver blir identifisert,
evaluert og dokumentert. Ivaretakelse
av menneskers sikkerhet og helse er en
integrert del av selskapets rutiner for
oppdragsgjennomføring.
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Selskapet har som mål at ingen skal bli
skadet eller syke i forbindelse med
arbeid for Norconsult. Det arbeides
med ulike tiltak for å styrke sikkerhet
skulturen i selskapet, som for eksempel
holdningsskapende arbeid og økt
bevisstgjøring rundt sikkerhet på
befaring på og utenfor byggeplass.
Selskapets skadestatistikk rapporteres
fast kvartalsvis til konsernledelsen.
Samfunnsansvar, bærekraft og ytre miljø
Norconsult tar først og fremst
samfunnsansvar gjennom tjenestene
konsernet leverer. I tillegg arbeider
Norconsult aktivt med tiltak for å sikre at
forretningsvirksomheten utøves slik at
selskapet ikke bryter med internasjonalt
anerkjente prinsipper og retningslinjer
knyttet til menneske- og arbeidstaker
rettigheter, miljø og korrupsjon. Vårt
etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal
tåle offentlighetens søkelys. Alle
konsernets medarbeidere gjennomgår
årlig opplæring i etiske dilemmaer.
Norconsult er bevisst at virksomheten
påvirker det ytre miljøet, først og fremst
ved råd til våre kunder, men også
gjennom egne medarbeideres aktivitet.
Det arbeides for å redusere selskapets
miljøavtrykk via ulike forbedrings
prosjekter, i tråd med konsernets etiske
retningslinjer og miljøforpliktelser. Krav til
å ivareta hensyn til ytre miljø er
implementert i konsernets styrings
system, NORMS. I Norconsult er dette

en del av selskapets rutiner for oppdrags
gjennomføring, på linje med krav til
teknisk og faglig kvalitet, tid, økonomi og
menneskers sikkerhet og helse.

konkurransekraft. Nettverket er en
uformell møtearena for byggherrer,
rådgivere, entreprenører, leverandører
og andre aktører.

I desember 2017 flyttet 130 av våre
medarbeidere inn i blokk 1 i Powerhouse
Kjørbo, som eies av Entra Eiendom. De
rehabiliterte kontorbyggene har
oppnådd BREEAM-NOR klassifiseringen
«Outstanding» for designfasen, og «as
built», altså slik det ble bygget. Dette er
det høyeste av de fem nivåene i dette
miljøklassifiseringssystemet. I 2018 vil
selskapet også ta i bruk Powerhouse-
lokaler i blokkene 2 og 3.

Norconsults egen virksomhet er
primært kontorrelatert, og selskapets
drift forårsaker dermed ikke utslipp til
vann eller luft. Norconsult er sertifisert
som Miljøfyrtårnbedrift etter hoved
kontormodellen og arbeider gjennom
denne ordningen med kartlegging av
hvordan det ytre miljøet påvirkes av
virksomheten ved alle våre kontorsteder
i Norge.

Konsernet har som ambisjon å presen
tere bærekraftige løsninger for sine
kunder. Norconsult AS jobber aktivt
med å finne innovative og bærekraftig
løsninger som vil gi reduserte CO2-
utslipp, lavere energibruk, mer skån
somme inngrep i natur og miljø, mer
miljøvennlige materialvalg og bedre
trafikksikkerhet. Norconsult AS arbeider
systematisk for å risikovurdere løsning
ene som planlegges og prosjekterer for
å unngå skader for dem som skal bygge
og drive løsningene.
I perioden har det vært økt fokus på
temaet bærekraft i våre oppdrag og
tjenester knyttet til klimautfordringene.
Dette blir et viktig område for selskapet
fremover. Norconsult leverer en rekke
tjenester relatert til klima, og medar
beiderne sitter med kompetanse og
interesser innenfor et bredt spekter av
klimarelaterte områder relatert til
grunnkunnskap om hvordan klimaet
endrer seg, klimatiltak for å redusere
utslipp av klimagasser, og tiltak for
klimatilpasning for å «tåle» klima
endringer.
For å styrke satsingen på bærekraft og
utvikling i arktiske miljøer har
Norconsult utnevnt en egen Bærekrafts
direktør og Arktisk direktør som vil bidra
til å posisjonere selskapet innenfor to
områder selskapet vurderer å ha et stort
fremtidig potensial.
Norconsult deltar aktivt i Nettverk for
Grønn anleggssektor, et initiativ som
skal fremme innovasjon for en grønn
og fossilfri fremtid, og sikre sektorens

Norconsults energibehov på kontorene
blir hovedsakelig dekket av elektrisk
strøm, og for hovedkontoret til dels i
form av vannbåren fjernvarme/
fjernkjøling. Norconsult leaser noen få
firmabiler for tjenestekjøring og eier
flere el-biler. Selskapets retningslinjer for
valg av bil stiller krav til lave utslipp for
biler som inngår i ordningen.
I Norconsult arbeides det for å redusere
avfallsmengden. Selskapet deltar i returog gjenvinningsordninger for forbruks
varer der slike ordninger er etablert. Det
er etablert rutiner for leasing av PCer for
selskapets medarbeidere med en
leverandør som garanterer for enten
gjenbruk eller miljømessig god resirk
ulering av utrangert utstyr.
Medarbeidere i Norconsult oppfordres til
å bruke offentlig kommunikasjon som
tog, bane og buss som transportmiddel
når dette er hensiktsmessig, og til i størst
mulig grad å bruke video- og telefon
møter for å unngå unødvendig reise
virksomhet. 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.
Norconsult har et fagmiljø på mer enn
100 personer som arbeider som spesial
ister innen sikkerhet og sikring, risiko
styring, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø.
Disse trekkes inn i interne forbedrings
prosjekter og eksterne oppdrag etter
behov. Selskapet har kvalifiserte
rådgivere i sertifiseringsordninger som
Miljøfyrtårnsordningen, ISO 14001
Ledelsessystemer for miljø og Breeam.
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Forskning, utvikling
og innovasjon

Forskning og utvikling
Norconsult satser aktivt på forskning og
utvikling. Det gjør selskapet i stand til å
tilby oppdaterte råd til oppdragsgiverne
og være ledende innen sine markeds
områder.
Utviklingsaktivitetene skjer i størst grad i
den daglige driften, hvor innovative
løsninger utvikles i kundenes prosjekter.
Interne fagforum overfører kunnskapen
mellom medarbeiderne og moderne
IT-verktøy bidrar til kommunikasjon og
dokumentasjon av løsningene.
Tilgjengeliggjøringen av kunnskapen
kommer da nye kunder til gode og slik
drives utviklingen fremover. Dette er en
av måtene Norconsult bidrar til økt
samfunnsnytte.
Innenfor forskning er systematisk
nettverksbygging med forskningsmiljøer
i inn- og utland viktig for å styrke
Norconsults posisjon og anerkjennelse
som en ledende rådgiverbedrift. Store
deler av forskningen i Norge utføres av
universiteter og forskningsinstitusjoner.
Norconsult som kompetansebedrift
ønsker å ligge i front og arbeider derfor
systematisk med relasjonsbygging og
utvikling av forskningsprosjekter. Ved å
være en synlig aktør i forsknings- og
utviklingsmiljøene får Norconsult
tilgang til det siste innen forskning og
anledning til å påvirke forskningen med
bakgrunn i egen kunnskap. Selskapet
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møter miljøer som inspirerer, hvor
erfaringer og kunnskap utveksles,
nettverk etableres og egen kompetanse
synliggjøres.
I året som gikk gjennomførte fem
medarbeidere Nærings-PhD med støtte
fra Norconsult, og i samarbeid med
Forskningsrådet i Norge. Norconsult
styrker på denne måten den akade
miske kompetansen hos både medar
beideren og organisasjonen innenfor
relevante kompetanseområder,
samtidig som selskapet bidrar direkte til
langsiktig næringsrettet forskning.
Norconsults norske forskningsmiljø har
gjennom 2017 hatt stor aktivitet og
involvert mange personer, både i og
utenfor selskapet. Gruppens hoved
fokus har vært integrerte tekniske
energiløsninger, inneklima og spesielle
styrings- og reguleringsalgoritmer.
Arbeidet har vært nyskapende og gitt
kompetansehevning i og utenfor
Norconsult. Den opparbeidede
spesialkompetansen benyttes aktivt i
tilbudssammenheng. Representanter
for Norconsult har blitt invitert for å
presentere sine resultater på flere
internasjonale konferanser.
En stor del av forskningsinnsatsen i
konsernet finnes innenfor oppvarming
og inneklima av forskjellige typer av
bygninger. Blant initiativer oppstartet i

løpet av året kan følgende forsknings
prosjekter nevnes:
Faseendringsmaterialer:

Utvikling av
simuleringsmodeller og labora
torieforsøk med målinger for å
undersøke i hvilken grad aktive og
passive faseendringselementer kan
redusere eller eliminere kjølebehovet
i et kontorlokale. Prosjektet er et
samarbeid med Oslo Metropolitan
University og involverer personer
tilknyttet universitetet på både
PhD- og masternivå.
Kalde

og varme brønnparker:
Utvikling av et simuleringsprogram
for å analysere virkning og kombi
nasjon av brønnparker på ulikt
temperaturnivå. Formålet er å øke
mengden av frikjøling (kald brønn
park) og virkningsgrad for varme
pumpe (varm brønnpark).

modeller og styringsverktøy benyttes
i prosjekteringsarbeidet og integreres
med varmepumpe, kjølemaskin og
borehull, og sikrer best mulig
utnyttelse av grunnvarme. Prosjektet
gjennomføres i samarbeid med
NTNU, Universitetet i Bergen,
Christian Michelsens Research, og
andre bidragsytere.
Luftsmitteisolater:

Støttet fra Innova
sjon Norge og i samarbeid med Turku
universitet utvikler Norconsult bedre
og rimeligere luftsmitteisolater
gjennom CFD-simuleringer
(Computer Fluid Dynamics) og
laboratorieforsøk. Målet er å redusere
smitterisiko med 90 prosent i forhold
til normale pasientrom og å redusere
kostnaden med 90 prosent sammen
lignet med tradisjonelle isolater i
Risikoklasse 4.

Fra tidligere år har Norconsult arbeidet
tett med akademiske miljøer for å
utvikle løsninger spesielt rettet mot
helsebygg. I 2017 er forskningen
innenfor følgende forskningsprosjekt
fremskredet:

Utover aktiviteten i morselskapet, skjer
nybruddsarbeid også i datterselskapene.
Blant annet for Norconsult Sverige er
kreativitet og samarbeid viktig i den
eksterne profileringen. I året som gikk
bidro selskapet med forskning og
utvikling innenfor for eksempel:

Optimalisering

av overskuddsvarme
og kjølebehov: Gjennom EnergiX-
programmet til Norges Forskningsråd
utvikles energioptimale integrerte
løsninger i helsebygg som skal gi
kostnadsbesparelser. Simulerings

ASES

(Active Solar Energy Storage):
Patentsøkt teknologi for lagring av
solenergi til oppvarming av bygninger
gjennom hele året. Solenergien
fanges via solpaneler under årets
varme måneder og lagres i et

steinmelslager under bygninger.
Varmepumpeteknologi sørger for at
energien kan benyttes ved behov
under kalde perioder. I 2017 har
teknologien blitt videreutviklet i et
forskningssamarbeid med Danmarks
tekniske universitet og Free energy,
finansiert av danske Elforsk. Målset
ningen for teknologien er å skape et
konkurransekraftig alternativ til
bergvarme for sesongvarmelagring.
Betongarmering:

I samarbeid med
doktorander ved Chalmers tekniska
högskola i Gøteborg gjennomføres
forskningssamarbeid om armert
betongkonstruksjon. Det har blant
annet bidratt til å øke innsikten i den
dynamiske responsen og påvirk
ningen i en betongkonstruksjon ved
plutselig impulsbelastning (kraftig støt
eller eksplosjon), og eksterne krefter
(temperaturskifter, krymping og
lignende). Det er også forsket på bruk
av glass- og/eller kullfiber som
armering til betongkonstruksjoner.
Under riktige forhold kan teknikken
innebære vesentlig forenkling og
kostnadsreduksjon ved forsterking og
vedlikehold av eksisterende betong
konstruksjoner.

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

Norconsults hovedkontor i Sandvika.

Styrets arbeid
Konsernets styre skal følge aksjelovens
krav om å forvalte verdier i konsernets
selskaper på vegne av eierne. Styret skal
også føre tilsyn med den daglige ledelse
som er delegert til konsernsjefen og
med virksomheten for øvrig. N
 orconsults
styre består av seks aksjonærvalgte
representanter, tre eksterne og tre
interne styremedlemmer samt tre
medlemmer valgt av de ansatte. Ingen
av styremedlemmene inngår i
Norconsults konsernledergruppe.
I 2017 ble Roar Engeland valgt som ny
styreleder og Mari Thjømøe som ny
nestleder. Den ordinære general
forsamlingen i Norconsult Holding AS
bestemmer honoraret til styrets
medlemmer basert på en anbefaling fra
valgkomitéen. Valgkomitéen består av
fire medlemmer som alle velges av
generalforsamlingen. Hovedoppgaven
til valgkomitéen er å sikre at styret har
den riktige sammensetningen av
kompetanse og erfaring.
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Norconsults eiermodell innebærer at
omsetningen av selskapets aksjer er
begrenset av selskapets vedtekter og
bare kan omsettes mellom selskapet og
selskapets ansatte. Verdsettelsen av
aksjene er regulert i en aksjonæravtale.
Styret har fullmakt til å foreta emisjoner
innenfor de begrensinger som er satt av
generalforsamlingen. Styret har også
fullmakt til at selskapet kan erverve egne
aksjer.
Styret etablerte i 2017 et revisjonsutvalg
for å føre en uavhengig kontroll med
konsernets finansielle rapportering og
kontrollsystemer. Utvalget skal også
føre tilsyn med konsernets intern
kontroll, compliance og risikostyring.
Revisjonsutvalget er et forberedende og
rådgivende arbeidsutvalg for styret og
beslutningsmyndigheten på de
områdene revisjonsutvalget skal
kontrollere ligger hos styret.
Styret har i tillegg et kompensasjons
utvalg og et aksjeutvalg.
Kompensasjonsutvalget bistår styret i
arbeidet med vurdering av godtgjørelse
for ledende ansatte og fastsetting av
hovedprinsipper og strategi for
kompensasjon av sentrale ledere i
Norconsult-konsernet. Aksjeutvalget
bistår styret med vurderinger og
anbefalinger i viktige spørsmål omkring
aksjeeierskap i konsernet.

Styret har i 2017 avholdt åtte styremøter.
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 ansatteid.
Konsernets styringssystem NORMS
(Norconsult Management System)
bygger på konsernets styrende policyer
og omfatter alle tiltak for å styre og
forbedre kvalitet, HMS, utføre intern
kontroll og styre risiko. NORMS ivaretar
overholdelse av lover, forskrifter, krav fra
oppdragsgivere og Norconsults interne
krav. Dette inkluderer blant annet også
etterlevelse av våre etiske retningslinjer
og krav til korrekt finansiell rapportering.
I NORMS finner Norconsults medar
beidere også beste praksis og annen
informasjon som medarbeiderne
trenger for å gjennomføre arbeidet på
en enhetlig og effektiv måte.
Styret har det overordnede ansvaret for
å påse at styringssystemet er effektivt
og velfungerende.

Styringssystemet NORMS tar utgangs
punkt i virksomhetens kjernevirksomhet,
som er planlegging og gjennomføring
av oppdrag av alle størrelser. Oppdrag
gjennomføres med et bredt spekter av
fagkompetanse og stor variasjon når det
gjelder oppdragsgivere.
Systemet tilfredsstiller alle krav i relevant
lovgivning og i NS-EN ISO 9001
Ledelsessystemer kvalitet. Videre er
systemet utformet i tråd med NS-EN
ISO 14001 Ledelsessystemer miljø.
Norconsult er sertifisert i henhold til
Miljøfyrtårnordningens hovedkontor
modell. Norconsult AB i Sverige har i
flere år vært sertifisert i henhold til ISO
9001 og ISO 14001. Oppkjøpte
selskaper i Polen og på Island er
sertifisert etter ISO 9001.
NORMS er dokumentert og lett
tilgjengelig for medarbeiderne via
intranett. NORMS ble lansert på ny
IT-plattform i 2016. I løpet av 2017 er
innholdet bearbeidet og ytterligere
funksjonalitet utviklet. I januar 2017 ble
et nytt system for rapportering av
hendelser (avvik, observasjoner, skader
og tilløp til skade, eksterne revisjoner,
forbedringsforslag) lansert for å styrke
arbeidet med kontinuerlig forbedring
gjennom å kunne redusere risiko og
unngå skader, lære av feil, hindre
gjentagelser og derved styrke
konkurransekraften.

Norconsult har i 2017 arbeidet videre
med utrulling av felles konsernpolicyer i
datterselskaper. Dette inkluderer
rammeverk for oppdrag, innkjøp,
finansiell rapportering, HR og IT. Det har
vært gjennomført e-læring innenfor
områdene etikk og IKT-sikkerhet for alle
ansatte i konsernet i 2017.
Risikostyring
Risikostyring i konsernet fokuserer
særlig på selskapsrisiko, finansiell risiko,
risiko for medarbeidere, risiko i det
enkelte oppdrag og risiko for tap av
omdømme. Status innenfor de ulike
områdene rapporteres løpende til
konsernets ledergruppe og til styret.
Konsernet arbeider kontinuerlig med å
utvikle og overvåke systemet for
risikostyring i alle datterselskap for å
unngå uønskede hendelser.

Funnene fra risikovurderingen eies av
konsernledelsen og blir aktivt brukt i
konsernets videre arbeid med risiko
reduserende tiltak, samt i videre
strategiarbeid.
Innenfor IKT-sikkerhet er det globale
risikobildet i kontinuerlig bevegelse. Det
arbeides målrettet og systematisk med
bevisstgjøring både hos egne medar
beidere og samarbeidspartnere om
sikker og varsom IKT-bruk. Opprett
holdelsen av en enhetlig og moderne
IT-infrastruktur bidrar til å redusere
teknisk sårbarhet. Videre er det iverksatt
og gjennomført forebyggende tiltak
innenfor spesifikke områder der det er
erkjent behov for det.

Omdømmerisiko søkes minimert
gjennom bygging av kultur og
holdninger hos medarbeidere og
forretningspartnere, samt gjennom
oppfølgende tilsyn for å se at
styringssystemet blir etterlevd.
I 2017 ble selskapsrisiko, med utgangs
punkt i strategien, diskutert med styret.
Hensikten med risikostyringsprosessen
er å avdekke vesentlige risikoer for
konsernet i forhold til våre mål og
strategiske fokusområder, samt vurdere
om tilstrekkelige tiltak er iverksatt.
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Konsernet hadde i 2017 en økning i
netto likvider på 44,9 millioner kroner.
(2016; en økning på 96,0 millioner
kroner). Selskapets netto kontantstrøm
påvirkes av et moderat omfang av
investeringsaktiviteter, forrige års
utbytteutbetaling og kjøp av egne aksjer
i perioden.

Likviditeten i Norconsult vurderes som
tilfredsstillende, og driften er i 2017
selvfinansierende i alle enheter med få
unntak. Overskuddslikviditet benyttes til
utbytteutbetaling, investeringer i drift
eller oppkjøp. Selskapet har handlings
rom til å redusere alle disse elementene
dersom likviditeten skulle tilsi dette. Alle
oppkjøp er gjenstand for en due
diligence-prosess og selskapet fokuser
er på objekter med god lønnsomhet,
gode framtidsutsikter og egenskaper
som komplementerer øvrig virksomhet.

Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult AS
Morselskapet Norconsult AS er det
dominerende selskapet i konsernet.
Brutto driftsinntekter var på
3 424,6 millioner kroner
(3142,9 millioner kroner) og drifts
resultatet var på 280,5 millioner kroner
(2016: 241,2 millioner kroner). Resultat
før skattekostnad var 277,4 millioner
kroner. (2016: 241,2 millioner kroner).

på 120,1 millioner kroner). Selskapets
egenkapital var 624,8 millioner kroner
ved utgangen av 2017 (2016; 567,8
millioner kroner), noe som gir en
egenkapitalandel i 2017 på 30,3 prosent
(2016: 31,0 prosent).
Finansiell risiko
Risiko for at kunder ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser
anses som lav da det historisk har vært
lite tap på fordringer. Selskapet har i alle
ledd fokus på å fakturere opparbeidet
tid snarest mulig og har en tett
oppfølging av kundefordringer.

Kontantbeholdningen ved årets utgang
var på 364,1 millioner kroner (2016;
287,4 millioner kroner). Norconsult AS
hadde i 2017 en økning i netto likvider
på 76,6 millioner kroner (2016; økning
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Utover omtalen i foregående avsnitt har
det ikke inntruffet forhold av vesentlig
betydning for Norconsults stilling og
resultat etter regnskapsårets slutt.
I samsvar med norsk regnskapslov
bekrefter Norconsult at regnskapene er
avlagt under forutsetningen om fortsatt
drift.

Hendelser etter balansedagen og
forutsetning om fortsatt drift
10. april kunngjorde Norconsult at de
har inngått en avtale om å kjøpe
90,5% av aksjene i selskapet Nordic
– Office of Architecture AS. Kjøpet er av
stor strategisk betydning for Norconsult,
spesielt i Bygg og eiendomsmarkedet.
Nordic er det ledende arkitekthuset i
Norge, med cirka 160 medarbeidere.
Hovedkontoret er i Oslo og selskapet
har i tillegg kontor i København og
London. Kjøpet er betinget godkjenning
fra Konkurransetilsynet og overtagelse
er planlagt gjennomført 1. juni 2018.

Resultatdisponering

Kontantstrøm fra drift

Kontantstrømmen fra operasjonelle
aktiviteter vurderes som tilfredsstillende
sett i lys av selskapets vekst. Kontantbe
holdningen ved årets utgang var på
523,8 millioner kroner (2016; 478,9
millioner kroner). Avvik mellom
kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter og driftsresultat skyldes
primært tidsavgrensningsposter.
Konsernets egenkapital var
803,1 millioner kroner ved utgangen av
2017 (2016; 700,4 millioner kroner), noe
som gir en egenkapitalandel i 2017 på
36,1 prosent (2016: 35,8 prosent). Styret
vurderer egenkapital andelen som
tilfredsstillende.

Norconsult er eksponert for valuta
svingninger i forbindelse med selskapets
aktiviteter på tvers av landegrenser. Noe
av denne omsetningen faktureres i
norske kroner, noe i lokal valuta og noe
i USD/EUR. Foreliggende valutastrategi
tilsier at selskapet skal foreta en
valutasikring der dette er hensikts
messig, eventuelt tilstrebe kontrakt
betingelser som begrenser valuta
eksponeringen. I tillegg påvirker
endringer i valutakurser regnskapsført
netto verdi av konsernets investeringer.
Norconsults virksomhet vokser både
gjennom organisk vekst og ved
strategiske oppkjøp av andre virksom
heter. De seneste årene er det gjort en

rekke oppkjøp av selskaper hvor det er
identifisert merverdier utover bokført
egenkapital. Disse merverdiene er i stor
grad knyttet til medarbeidere og
kompetanse som regnskapsføres som
goodwill. Goodwill blir avskrevet lineært
over forventet levetid og i tråd med god
regnskapsskikk. Ledelsen og styret i
konsernet vurderer regelmessig verdien
og levetid på goodwill, samt eventuelt
behov for nedskrivninger. Dette gjøres
ved evaluering av de respektive
enheters oppnådde resultater og
forventning til fremtidige resultater.

350 MNOK
300

Styret har vurdert selskapets totale
økonomiske situasjon inkludert
egenkapital og fremtidsutsikter som del
av grunnlaget for forslag til utbytte
basert på årsresultatet for 2017.

Årets overskudd

Avsatt til utbytte

154,0
MNOK

250
200
150

Årets overskudd for Norconsult AS
utgjør 210,983 millioner norske kroner.
Styret foreslår at overskuddet
disponeres som følger:

Column2

Resultat, balanse og kontantstrøm for
Norconsult AS konsern
Konsernet oppnådde i 2017 brutto
driftsinntekter på 4 624,3 millioner
kroner (2016; 4 236,3 millioner kroner)
og et driftsresultat på 350,3 millioner
kroner (2016; 309,4 millioner kroner).
Driftsmarginen for 2017 var på
7,6 prosent mot 7,3 prosent i 2016.
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211,0
MNOK

100
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Avsatt til utbytte:

154,000 MNOK

Overført til annen
egenkapital:

56,983 MNOK

SUM

210,983 MNOK

Overført til annen
egenkapital

57,0
MNOK
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Årsberetning 2017

Fremtidsutsikter

Norconsult har bred kompetanse, er
diversifisert innen flere markedsområder
og har en posisjon innenfor hoved
markedsområdene som danner et godt
utgangspunkt for fremtiden. Konsernet
har et stort fokus på risikostyring, den
daglige driften er sunn. Dette gir gode
forutsetninger for videre vekst. Norcon
sult er en aktiv aktør i konsolideringen
av markedet og står godt rustet til å
beholde sin ledende rolle i det norske
markedet og øke sin aktivitet i Norden.

Generelt vurderes utsiktene i de
markeder selskapet opererer i som
gode. Det forventes en høy etterspørsel
etter selskapets tjenester i overskuelig
fremtid. Hardere konkurranse i et stadig
mer konsolidert marked møtes med
sterkt fokus på å levere innovative og
bærekraftige løsninger av høy kvalitet til
kundenes prosjekt. Selskapet vil arbeide
hardt for å beholde en lederrolle i
utviklingen av nye verktøy,
samhandlings- og arbeidsformer.

Internasjonalt vil Norconsult i tråd med
konsernets strategi satse videre i de
geografiske områder og markeder hvor
konsernet kan utnytte sin unike
kompetanse, har konkurransefortrinn
og ser gode forretningsmuligheter.
Selskapet har en tilfredsstillende
soliditet. Styret forventer ikke behov for
tilførsel av kapital i løpet av året. Styret
presiserer samtidig at det er knyttet
generell usikkerhet til vurderinger av
fremtidige forhold, og at utviklingen i
markedet er avhengig av konjunkturer
og generell økonomisk utvikling.

Sandvika 18. april 2018

Roar Engeland
Styrets leder

Mari Thjømøe
Styrets nestleder

Ole Fossen
Styremedlem

Idunn Helen Kirkreit
Styremedlem

Vegard Jacobsen
Styremedlem

Harald Trosvik
Styremedlem

Henning Vellene
Styremedlem

Nils Morten Huseby
Styremedlem

Olaf Bøckmann
Styremedlem

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef
Oslo Lufthavn
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Resultatregnskap

Konsernregnskap
MORSELSKAP

Hoveddelen av konsernets oppdragsvirksomhetligger i selskapet
Norconsult AS og i datterselskap utenfor Norge. I tillegg leverer datter
selskapet Norconsult Informasjonssystemer AS IKT-tjenester for
infra
struktur og eiendom, og underkonsernet Technogarden leverer
rekrutterings- og konsulenttjenester i Norge og Sverige.
Konsernregnskapet viser resultatregnskap for 2017 med til
hørende
balanseoppstilling per 31. desember 2017 for Norconsult AS konsern.

2016

KONSERN
2017

			

Alle tall i 1.000 kroner

Note

2017

2016

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

3 142 934
3 424 623
Driftsinntekter
2, 9
4 624 262
4 236 273
3 142 934
3 424 623
Sum driftsinntekter		
4 624 262
4 236 273
						
364 533
366 184
Prosjektkostnader
9
546 191
498 618
2 117 304
2 321 261
Lønnskostnader
3, 4
3 107 858
2 847 276
67 925
77 477
Avskrivning på var. driftsm. / imm. eiend.	
5, 6
90 116
81 460
351 923
379 230
Annen driftskostnad
3, 9
529 800
499 541
2 901 685
3 144 152
Sum driftskostnader		
4 273 964
3 926 895
						
241 249
280 471
DRIFTSRESULTAT		
350 297
309 377
			

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

32 195
27 206
Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap		
4 427
1 916
5 104
3 786
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
9
3 384
3 037
925
691
Annen renteinntekt		
2 110
2 162
7 174
9 162
Annen finansinntekt
10
20 298
21 018
(30 147)
(24 272)
Nedskrivning av finansielle eiendeler		
(6 003)
554
(5 731)
(7 127)
Rentekostnader til foretak i samme konsern
9
(1 949)
(1 732)
(2 887)
(2 123)
Annen rentekostnad		
(3 120)
(4 248)
(6 661)
(10 386)
Annen finanskostnad
10
(19 050)
(21 637)
(28)
(3 064)
Netto finansresultat		
96
1 070
							
241 221
277 407
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		
350 394
310 447
								
61 473
66 424
Skattekostnad
15
103 335
93 981
							
179 749
210 983
ÅRSRESULTAT		
247 059
216 466
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Minoritetenes andel av årsresultatet		
Majoritetens andel av årsresultatet		

0
247 059

93
216 373
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Balanse
Pr. 31. desember 2017

MORSELSKAP
2016

EIENDELER
2017

Alle tall i 1.000 kroner

KONSERN
Note

2017

MORSELSKAP
2016

			ANLEGGSMIDLER
			
Immaterielle eiendeler
28 391
25 004
Utsatt skattefordel
15
16 845
25 035
0
10 295
Kundekontrakt, lisenser og programvare
5
24 356
15 878
197 909
197 814
Goodwill
5
211 900
201 563
226 300
233 113
Sum immaterielle eiendeler		
253 102
242 476
						
			
Varige driftsmidler			
6 821
6 821
Tomter, bygg og annen fast eiendom
6
6 821
6 821
35 694
56 516
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner
6
83 764
60 929
42 515
63 337
Sum varige driftsmidler		
90 586
67 751
							
			
Finansielle anleggsmidler				
298 612
316 657
Investeringer i datterselskap
7
0
0
1 105
1 090
Investeringer i aksjer og andeler
8
6 990
4 075
92 163
87 406
Lån til foretak i samme konsern
9
0
0
0
0
Lån til tilknyttet selskap		
13 031
13 089
40 858
50 082
Andre langsiktige fordringer		
50 306
43 275
432 738
455 234
Sum finansielle anleggsmidler
70 326
60 439
701 553

751 685

SUM ANLEGGSMIDLER		

414 014

370 666

			OMLØPSMIDLER
			
		
Fordringer
136 860
191 772
Opptjent, ikke fakturert inntekt		
616 475
633 102
Kundefordringer
9, 11
58 049
66 379
Kortsiktige fordringer mot konsernselskap
9
32 715
52 561
Andre fordringer		

254 231
927 811
0
106 190

196 123
832 894
0
78 290

844 099
943 814
Sum fordringer		
1 288 232
1 107 307
							
			
Bankinnskudd og lignende			
11 000
10 881
Bankinnskudd og kontanter
12
148 534
149 070
276 418
353 186
Innskudd i konsernkonto
9, 12
375 246
329 786
287 418
364 067
Sum bankinnskudd og lignende		
523 780
					
1 131 516
1 307 880
SUM OMLØPSMIDLER		
1 812 012
		
1 833 069
2 059 565
SUM EIENDELER		
2 226 026

2016

EGENKAPITAL OG GJELD
2017

KONSERN

Alle tall i 1.000 kroner

Note

2017

2016

			EGENKAPITAL
			
Innskutt egenkapital			
2 878
2 878
Aksjekapital
13, 14
2 878
2 878
50 361
50 361
Overkurs
14
50 361
50 361
53 239
53 239
Sum innskutt egenkapital		
53 240
53 239
						
			
Opptjent egenkapital
		
514 590
571 573
Annen egenkapital
14
749 838
647 176
514 590
571 573
Sum opptjent egenkapital		
749 838
647 176
567 829
624 812
SUM EGENKAPITAL
14
803 078
700 416
							
			GJELD
		
			
Avsetning for forpliktelser		
11 854
12 506
Pensjonsforpliktelser
4
14 186
13 835
0
0
Andre avsetninger
16
9 650
5 788
11 854
12 506
Sum avsetninger for forpliktelser		
23 836
19 623
							
			
Annen langsiktig gjeld
		
235 491
309 829
Gjeld til selskap i samme konsern
9,16
0
0
2 995
4 255
Annen langsiktig gjeld
16
20 321
17 790
238 486
314 083
Sum annen langsiktig gjeld		
20 321
17 790
							
			
Kortsiktig gjeld				
55 631
106 007
Leverandørgjeld
9
179 407
110 851
39 738
38 789
Forskudd fra kunder		
66 240
68 701
49 532
55 080
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
9
0
0
58 072
61 343
Betalbar skatt
15
77 123
65 647
338 056
346 454
Skyldig offentlige avgifter		
433 401
407 987
168 870
154 000
Avsatt utbytte		
154 000
168 870
305 002
346 491
Annen kortsiktig gjeld
17
468 620
396 943
1 014 900
1 108 163
Sum kortsiktig gjeld		
1 378 792
1 218 999
						
1 265 240
1 434 751
SUM GJELD		
1 422 950
1 256 412
1 833 069
2 059 565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
2 226 026
1 956 828
Sandvika 18. april 2018

478 856
Roar Engeland
Styrets leder

1 586 162
1 956 828
Mari Thjømøe
Styrets nestleder

Ole Fossen
Styremedlem

Henning Vellene
Styremedlem

Idunn Helen Kirkreit
Styremedlem

Nils Morten Huseby
Styremedlem

Vegard Jacobsen
Styremedlem

Olaf Bøckmann
Styremedlem

Harald Trosvik
Styremedlem

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef
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Noter til konsernregnskapet for 2017
Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper

MORSELSKAP
2016

KONSERN
2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

			
OPERASJONELLE AKTIVITETER
241 221
(71 014)
0
(95)
0
67 925
15 175
(10 228)
47 388
(285)

277 407
(56 539)
0
(413)
3 734
77 477
(54 912)
(44 363)
104 862
652

Resultat før skattekostnad		
Periodens betalte skatt		
Gevinst / tap ved salg av immaterielle eiendeler		
Gevinst / tap ved salg av varige driftsmidler		
Gevinst / tap ved salg av investeringer		
Avskrivninger og nedskrivninger		
Endring i opptjent, ikke fakturert inntekt		
Endring i kundefordringer og andre fordringer		
Endring i kortsiktig gjeld
Endring i pensjonsforpliktelse		

350 394
(83 377)
0
(452)
(2 478)
90 116
(57 641)
(92 671)
132 646
351

310 447
(109 292)
124
0
0
81 460
13 727
(30 828)
35 015
109

290 088

307 905

Netto kontantstrøm, operasjonelle aktiviteter		

336 887

300 762

(32 176)
(14 533)
132
0
(324)
30 147
(67 930)

(70 275)
(38 225)
413
(36 697)
0
24 272
(17 473)

Investeringer i immaterielle eiendeler		
Investeringer i varige driftsmidler
Vederlag ved salg av varige driftsmidler		
Kjøp og salg av datterselskaper		
Investeringer i finansielle eiendeler		
Nedskrivninger av finansielle eiendeler		
Netto nye utlån		

(14 205)
(49 039)
1 426
(65 989)
(289)
7 709
(14 740)

(5 943)
(26 115)
848
0
(42 555)
0
(6 913)

(84 684)

(137 985)

Netto kontantstrøm, investeringsaktiviteter		

(135 127)

(80 679)

			
FINANSIERINGSAKTIVITETER

68

38 880
(7 866)
(116 271)

75 598
0
( 168 870)

Opptak av ny gjeld
Nedbetaling av gjeld
Utbetalt utbytte		

6 393
0
(168 870)

0
0
(116 271)

(85 258)

(93 272)

Netto kontantstrøm, finansieringsaktiviteter		

(162 477)

(116 271)

0

120 146

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

			
INVESTERINGSAKTIVITETER

0

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

Valutaomregning av bankinnskudd 		

5 640

(7 804)

76 648

NETTO ENDRING I BANKINNSKUDD OG LIGNENDE

44 924

96 009

167 273

287 418

Likviditetsbeholdning 01.01 		

478 856

382 847

287 418

364 067

LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12 		

523 780

478 856

Omløpsmidler er vurdert til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelses
kost, men nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld
er vurdert til pålydende beløp.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immateri
elle eiendeler, herunder utgifter til eget
utviklingsarbeid, balanseføres når det er
sannsynlig at de eiendelens forventede
fremtidige økonomiske fordeler vil
komme selskapet til gode, anskaffelses
kost kan måles pålitelig og forventet
inntjening forventes mer enn å mot
svare utgiftene. Utgifter til forskning
kostnadsføres normalt.

Immaterielle eiendeler som er kjøpt
enkeltvis, er balanseført til anskaffelses
kost. Immaterielle eiendeler overtatt ved
kjøp av virksomhet, er balanseført til
anskaffelseskost når kriteriene for
balanseføring er oppfylt.
Immaterielle eiendeler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig,
men nedskrives dersom de forventede
økonomiske fordelene ikke dekker
balanseført verdi. Goodwill avskrives
lineært over 3-10 år. Der avskrivnings
tiden er lengre enn 5 år, skyldes dette
en konkret vurdering av oppkjøpet og
forventningene til økonomisk levetid på
de forholdene som har medført
goodwillen, herunder synergier,
markedsposisjon,forventet fremtidig
inntjening, strategisk posisjon og
lignende.
Aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap
og andre langsiktige aksjeinvesteringer
Investeringer i datterselskap er balanse
ført til anskaffelseskost i selskaps
regnskapet. Investeringene blir
nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt
utbytte og konsernbidrag inntektsføres
som finansinntekt.
Tilsvarende gjelder for øvrige langsiktige
investeringer.
Fordringer
Kundefordringer består av fordringer
oppstått ved fakturering samt opptjent
kontraktsinntekt fra anleggskontrakter
fratrukket a konto-betalinger og
forskudd mottatt fra kunde. Dersom
forskudd fra kunder overstiger opptjent
kontraktsinntekt, presenteres det
overskytende som kortsiktig gjeld.
Kundefordringer og andre fordringer er
oppført i balansen til pålydende etter

fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning for tap gjøres på grunnlag av
individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene.
Konsernkontoordning
Norconsult AS og flere av datterselskap
ene inngår i konsernkontoordning, der
Norconsult Holding AS er kontrakts
motpart med banken. Rent juridisk er
innskudd og trekk på konsernkonto
ordningen derfor å anse som konsern
mellomværende med Norconsult
Holding AS. Rent praktisk deler imidler
tid ordningen alle karakteristika med
ordinært bankinnskudd, og selskapene
forholder seg til banken som om det var
bankinnskudd, og ikke mellomværende.
Innestående på ordningen er derfor
presentert på egen linje under bank
innskudd i balansen.
Alle selskaper som inngår i ordningen er
solidarisk ansvarlig overfor banken.
Garantiarbeider/reklamasjoner
Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til
avsluttede prosjekter vurderes til antatt
kostnad for slikt arbeid. Estimatet
beregnes med utgangspunkt i historiske
tall for garantiarbeider korrigert for
forventet avvik på grunn av for eksem
pel endring i kvalitetssikringsrutiner og
endring i produktspekter. Avsetningen
føres opp under “Annen kortsiktig gjeld”,
og endringen i avsetningen resultat
føres.
Pensjonsforpliktelser
Norconsult AS lukket og omdannet
selskapets ytelsesordninger til
innskuddsordninger i 2014.
Selskapets kollektive pensjonsordning er
innskuddsbasert og innebærer at
selskapet betaler innskudd til et
forsikringsselskap. Selskapet har ingen
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ytterligere betalingsforpliktelse etter at
innskuddene er betalt. Innskuddene
resultatføres som lønnskostnad etter
hvert som de påløper.
Ansatte over en gitt alder på
omdanningstidspunktet og enkelte i
ledelsen har imidlertid beholdt sine
ytelsesordninger. Ordningene er
usikrede. Forpliktelsen knyttet til de
usikrede ordningene er estimert ved å ta
opptjente rettigheter og neddiskontere til
nåverdi. Årets opptjening kostnadsføres
som pensjonskostnad. Estimatavvik
resultatføres når de oppstår.
Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med
regnskapsloven krever bruk av
estimater. Videre krever anvendelse av
selskapets regnskapsprinsipper at
ledelsen må utøve skjønn. Områder
som i stor grad inneholder slike
skjønnsmessige vurderinger, høy grad
av kompleksitet, eller områder hvor
forutsetninger og estimater er vesent
lige for årsregnskapet, er beskrevet i
notene.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter 
Norconsult AS med datterselskaper

hvor Norconsult AS har bestemmende
innflytelse som følge av juridisk eller
faktisk kontroll. Konsernregnskapet er
utarbeidet etter ensartede regnskaps
prinsipper for like transaksjoner i alle
selskaper som inngår i konsernregn
skapet.
Alle vesentlige transaksjoner og
mellomværender mellom selskaper i
konsernet er eliminert.
Aksjer i datterselskaper er eliminert i
konsernregnskapet etter oppkjøps
metoden. Dette innebærer at det
oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld
vurderes til virkelig verdi på kjøps
tidspunktet, og eventuell merpris ut
over dette klassifiseres som goodwill.
For deleide datterselskaper er kun
Norconsult AS’ andel av goodwill
inkludert i balansen.
Investeringer i selskaper hvor konsernet
har betydelig innflytelse (tilknyttede
selskaper, FKV), behandles etter
egenkapitalmetoden i konsernregn
skapet. Betydelig innflytelse foreligger
normalt når konsernet eier mellom 20
og 50 prosent av den stemme
berettigede kapitalen.

Valuta
Norske kroner (NOK) er morselskapets
funksjonelle valuta og presentasjon
valuta i konsernregnskapet. Penge
poster i utenlandsk valuta omregnes til
norske kroner ved bruk av balanse
dagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk
valuta omregnes til funksjonell valuta
ved bruk av transaksjonskurs på
transaksjonstidspunktet. Valuta
omregningseffekter resultatføres og
presenteres netto i finansregnskapet.
I konsernregnskapet er datterselskaper
som har annen funksjonell valuta enn
NOK innregnet på følgende måte:
Balansen

er omregnet til balanse
dagens kurs.
Resultatregnskapet

er omregnet til
gjennomsnittskurs i perioden.
Omregningsdifferanse som frem
kommer ved omregning av netto
investering i utenlandsk virksomhet,
føres som omregningsdifferanse
direkte mot egenkapitalen.

Valuta
Botwanske pula
Chilensk peso
Danske kroner
Islandske kroner
Malaysisk ringit
Mosmbikisk metical
New Zealand dollar
Peruviansk ny sol
Philippinske Peso
Polske zlotzy
Svenske kroner
Amerikanske dollar
Sørafrikanske rand

Gjennomsnittskurs
0,7999
0,0128
1,2542
0,0777
1,9243
0,1283
5,8767
2,5379
0,1642
2,2375
0,9680
8,2712
0,6215

Driftsinntekter
Inntekt regnskapsføres når den er
opptjent, altså når krav på vederlag
oppstår. Dette skjer når tjenesten leveres.
Inntektene regnskapsføres med verdien
av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter, herunder prosjekter i
arbeid og fastpriskontrakter med lang
tilvirkningstid vurderes etter løpende
avregnings metode. Fullførelsesgraden
beregnes som påløpte kostnader i
prosent av forventet totalkostnad.
Totalkostnaden revurderes løpende.
For prosjekter som forventes å gi tap,
kostnadsføres hele det beregnede tapet
gjennom avsetninger.

Balansekurs
0,8200
0,0133
1,3218
0,0786
2,0274
0,1378
5,8399
2,5255
0,1646
2,3558
0,9996
8,2050
0,6646

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hoved
regel i samme periode som tilhørende
inntekt.
Leieavtaler
Leieavtaler vurderes som operasjonell
eller finansiell etter en konkret vurdering
av den enkelte avtale. Selskapet har for
tiden ikke finansielle leieavtaler, og all
leie kostnadsføres når den er påløpt
Skatt
Skattekostnaden sammenstilles med
regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt
knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført
mot egenkapitalen. Skattekostnaden
består av betalbar skatt og endring i netto
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på
grunnlag av midlertidige forskjeller
mellom regnskapsmessige og

s kattemessige verdier, samt eventuelle
ligningsmessige underskudd til frem
føring. Utsatt skatt og utsatt skattefordel
er presentert netto etter utligning i
balansen. Netto skattefordeler balanse
føres kun i den grad den forventes
utnyttet ved fremtidig inntekt.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides
etter den indirekte metoden. Kontanter
og bankinnskudd omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige,
likvide plasseringer med gjenværende
løpetid mindre enn tre måneder fra
anskaffelsesdato. Innskudd på
konsernkontoordningen inngår også i
bankinnskudd.

Note nr. 2 - Salgsinntekter

MORSELSKAP

Følgende kurser er benyttet i årsregnskapet:
Valutakode
BWP
CLP
DKK
ISK
MYR
MZN
NZD
PEN
PHP
PLN
SEK
USD
ZAR
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Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde

KONSERN

2016

2017			

2017

2016

19 %
32 %
38 %
5%
1%
0%
4%
1%

16 %
33 %
30 %
6%
0%
9%
4%
2%

Energi, olje og gass		
Bygg og eiendom		
Samferdsel og infrastruktur		
Industri		
Miljø		
Utleie av personell		
IT		
Annet		

15 %
28 %
34 %
5%
0%
9%
6%
3%

17 %
25 %
30 %
4%
3%
8%
8%
4%

100 %

100 %

Sum 		

100 %

100 %

Virksomhetsområdet “Miljø” er foreløpig forholdsvis liten. Det kan forekomme at noe omsetning innenfor dette området har blitt
rapportert innenfor “Industri”
			
MORSELSKAP

Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde

KONSERN

2016

2017			

2017

2016

95 %
0%
0%
5%

96 %
3%
1%
0%

Norge		
Sverige og Danmark		
Island		
Øvrig utland		

79 %
18 %
1%
2%

80 %
15 %
0%
5%

100 %

100 %

Sum 		

100 %

100 %

Salgsinntektene er fordelt geografisk etter hvor kunden er hjemmehørende.
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Note 4 – Pensjonskostnader

Note nr. 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m.

MORSELSKAP

Spesifikasjon av lønnskostnader

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

KONSERN

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

1 665 379
240 150
135 300
76 476

1 833 617
264 787
141 854
81 003

Lønninger		
Arbeidsgiveravgift		
Pensjonskostnader (se note 4)		
Andre ytelser		

2 415 099
383 259
208 120
101 380

2 198 493
357 346
190 483
100 955

2 117 304

2 321 261

Sum lønnskostnader		

3 107 858

2 847 276

2 147
2 188

2 284
2 287

Gjennomsnittlig antall ansatte: 		
Antall årsverk sysselsatt pr 31.12.		

3 134
3 133

3 012
2 797

Styret 		
2016

Ytelser til styret og konsernsjef		

Konsernsjef

MORSELSKAP

Spesifikasjon av pensjonskostnader

2016

2017

244
133 356
1 700

(608)
140 645
1 816

135 300

141 854

MORSELSKAP

2016

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

(608)
206 912
1 816

244
188 539
1 700

Sum pensjonskostnader

208 121

190 483

Antall personer som omfattes av ordningene

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

2016

2017		

1 578
1 329
0
0
0
0
		
1 578
1 329

Lønn/bonus og honorar		
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

4 087
434
209

3 970
420
191

2 319
5
0

2 333
10
1

Sum ytelser		

4 730

4 582

MORSELSKAP

Spesifikasjon av honorar til revisor

KONSERN

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

562
0
0
0
251

660
0
0
0
283

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

2 979
204
14
925
921

2 921
349
302
436
128

813

943

Sum honorar til revisor		

5 043

4 136

MORSELSKAP
2016

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

Pensjonsforpliktelser over driften
2017

KONSERN
2017

Alle tall i 1 000 kroner

2017

Konsernsjefen har, hvis han må fratre sin stilling, avtale om full grunnlønn i 12 måneder etter utløp av oppsigelsestiden.
Dette tilsvarer p.t kr 4 708 000, inkl. lønn i ordinær oppsigelsestid. Videre er konsernsjefen bonusberettiget b
 egrenset oppad til
6 månedslønner. Konsernsjefen ervervet 20 000 A-aksjer i Norconsult Holding AS både i 2015, 2016 og i 2017. Arbeidsavtalen gir
ikke ytterligere rettigheter til å erverve aksjer.
				
Utlån
Konsernsjefen har ikke lån i selskapet. Renten på lån til ansatte/aksjonærer varierer mellom normalrentesatsen fastsatt av myndig
hetene og normalrentesats + 2%. Ansatte og aksjonærer har lån i selskapet på tilsammen kr 1 306 667 pr 31.12.2017 (kr 1 702 486
pr 31.12.2016).
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Alle tall i 1 000 kroner		

KONSERN
2017

2016

3 202
10
1

3 052
5
0

KONSERN
2017

2016

11 854
12 506
Beregnede, usikrede pensjonsforpliktelser
14 186
13 835
						
			
Underliggende forutsetninger for ytelsespensjonen
2017
2016
			
			
Avkastning på midler		
4,10 %
3,60 %
			
Diskonteringsrente		
2,40 %
2,60 %
			
Lønnsvekst		
2,50 %
2,50 %
			
G-regulering		
2,25 %
2,25 %
			
Pensjonsregulering		
2,25 %
2,25 %
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Note 6 – Varige driftsmidler

Note 5 – Immaterielle eiendeler
MORSELSKAP

MORSELSKAP

Alle tall i 1 000 kroner

Alle tall i 1 000 kroner

				
Anskaffelseskost per 01.01.2017
Årets tilganger			

Lisenser og programvare
0
10 837

Goodwill
479 799
59 438

Totalt
479 799
70 275

Anskaffelseskost per 31.12.2017
10 837
539 237
550 074
						
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2017
0
(281 890)
(281 890)
Årets avskrivninger			
(542)
(59 532)
(59 532)
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2017
(542)
(341 422)
(341 422)
						
Balanseført verdi per 31.12.2017
10 295
197 815
208 652
						
Avskrivningsplan			
Lineær
Lineær
Økonomisk levetid			
5 år
3-10 år

KONSERN
Alle tall i 1 000 kroner
				
				
Anskaffelseskost per 01.01.2017
Årets tilganger			
Valutaomregningseffekter		

				
				
				
Anskaffelseskost per 01.01.2017
Årets tilganger			
Årets avganger			

Tomter, bygg og
annen fast
eiendom

Driftsløsøre
inventar,
kontormaskiner

Total

6 821
0
0

105 063
38 225
(1 228)

111 884
38 225
(1 228)

Anskaffelseskost per 31.12.2017
6 821
142 060
148 881
						
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2017
0
(69 369)
(69 369)
Årets avskrivninger			
0
(17 308)
(17 308)
Avgang akkumulerte avskrivninger ved salg
0
1 132
1 132
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2017
0
(85 544)
(85 544)
						
Balanseført verdi per 31.12.2017
6 821
56 516
63 337
						
Avskrivningsplan			
Lineær
Lineær
Økonomisk levetid			
10-50 år
3-10 år
KONSERN

Lisenser og programvare
33 779
14 205
1 378

Goodwill
550 557
64 448
8 091

Total
584 336
78 653
9 469

Alle tall i 1 000 kroner
				
				
				

Tomter, bygg og
annen fast
eiendom

Driftsløsøre
inventar,
kontormaskiner

Total

9 077
0
0
0
0

207 405
49 039
2 163
(8 530)
5 338

216 482
49 039
2 163
(8 530)
5 338

Anskaffelseskost per 31.12.2017
49 361
623 096
672 458
						
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2017
(17 900)
(348 994)
(366 894)
Årets avskrivninger			
(5 265)
(57 407)
(62 672)
Årets nedskrivninger			
(154)
0
(154)
Tilgang akkumulerte avskrivninger ved oppkjøp
(789)
0
(789)
Valutaomregningseffekter		
(899)
(4 795)
(5 694)

Anskaffelseskost per 01.01.2017		
Årets tilganger			
Årets tilganger ved oppkjøp		
Årets avganger			
Valutaomregningseffekter		

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2017
(25 005)
(411 196)
(436 202)
						
Balanseført verdi per 31.12.2017
24 356
211 900
236 256
						
Avskrivningsplan			
Lineær
Lineær
Økonomisk levetid			
5-10 år
3-10 år

Anskaffelseskost per 31.12.2017
9 077
255 416
264 493
						
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2017
( 2 256)
(146 475)
(148 731)
Årets avskrivninger				
(26 501)
(26 501)
Årets nedskrivninger				
(821)
(821)
Tilgang akkumulerte avskrivninger ved oppkjøp		
(1 512)
(1 512)
Avgang akkumulerte avskrivninger ved salg		
7 556
7 556
Valutaomregningseffekter		
(3 897)
(3 897)

Forsknings- og utviklingsutgifter som er kostnadsført i løpet av året utgjør kr 26 425 000. Kostnadsført i 2016 utgjorde
kr 12 750 000.
Den bokførte goodwillen testes årlig for verdifall, både på konsern- og selskapsnivå. Goodwill testes med utgangspunkt i den
kontantstrømsgenererende enhet (CGU) som er ansett for å være mest relevant å måle etter. Per i dag er denne CGU basert på
enten selskapsnivå eller kontornivå, avhengig av om selskapets innmat som den aktuelle goodwillen opprinnelig knytter seg til er
blitt innlemmet i morselskapet eller ikke. Dersom innmat og kompetanse er “inntakt” innenfor selskapet som er kjøpt opp er det
selskapsenheten som blir definert som den styrende CGU. Dersom innmat og kompetanse er flyttet over fra det opprinnelige
selskapet som er kjøpt opp, til et kontor eller avdeling innenfor Norconsulsts sfære, er det det aktuelle kontoret som vil utgjøre den
aktuelle CGU som skal testes for nedskrivning.										

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2017
(2 256)
(171 651)
(173 907)
						
Balanseført verdi per 31.12.2017
6 821
83 764
90 586
						
Avskrivningsplan			
Lineær
Lineær
Økonomisk levetid			
10-50 år
3-10 år
			
Årlig leie av ikke balanseførte eiendeler		
18 312 *
Gjennomsnittlig gjenværende varighet (antall år)		
1,6
*Leiebeløpet gjelder leasing av biler samt leie av annet kontorutstyr.
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Note 7 – Datterselskaper
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Datterselskap i Technogarden Holding AS per 31.12.2016:
Alle tall i 1 000 kroner

Datterselskap i Norconsult AS per 31.12.2017:

Forretnings-	 Stemme- og
kontor eierand. 2016

Alle tall i 1 000 kroner
Egenkapital
2017
57 469
46 763
18 084
3 023
1 958
48 344
75
1 778
1 859
32 390
85 912
34 324
(19 882)
2 366
15 299
0
(6 357)
(2 543)
46 763
7 807
(932)
5 727
1 408
13 716

Balanseført
verdi
43 004
28 684
17 211
3 023
2 189
1 075
149
100
100
32 252
73 851
59 646
0
0
20 873
0
0
0
1 906
127
4 069
5 900
3 500
19 000

Sum						

316 658

Byggcon AS
Norconsult International AS
Norfin AS
Technogarden Holding AS
Norconsult LNG AS
Norconsult Informasjonssystemer AS
Norconsult Hydropower AS
Techno Consult AS
Norconsult Utvikling AS
Solem Arkitektur AS
Norconsult AB
Norconsult Danmark A/S
Norconsult Andina S.A
Norconsult Peru SAC
Norconsult Africa (PtY) Ltd
SAL CDS*)
Norconsult Mozambique Ltd.	
Norconsult Botswana (Pty) Ltd
Norpower Sdn Bhd
Norconsult Man. Serv. Phil Ltd.	
Norconsult New Zealand Ltd.
ARA Norge AS
ARA Engineering Polska z.o.o
ARA Engineering EHF

Forretnings-	 Stemme- og
kontor
eierand. 2016
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Sandvika
100 %
Trondheim
100 %
Gøteborg
100 %
København
100 %
Santiago
100 %
Lima
100 %
Johannesb.	
100 %
Maputo
95 %
Maputo
100 %
Gaborone
100 %
Kuching
100 %
Manila
100 %
Auckland
100 %
Oslo
0%
Warzawa
0%
Reykjavik
0%

Stemme- og
eierand. 2017
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Resultat
2017
2 424
327
271
780
(45)
27 390
(7)
80
3
506
12 580
9 724
(4 567)
(4 236)
2 462
(4 306)
2 814
466
327
1 453
(4 312)
2 907
208
4 312

Norconsult AS sine aksjer i SAL CDS ble solgt til selskapets lokalt ansatte per 31.10.2017.
Norconsult AS sine aksjer i Norconsult Andina S.A er nedskrevet til 0 i 2017 fra opprinnelig TNOK 9 759. Norconsult Andina
vurderes avvikles eller solgt.	.
Norconsult AS sine aksjer i Norconsult Peru SAC er nedskrevet til 0 i 2017 fra opprinnelig TNOK 1 114. Norconsult Andina
vurderes avvikles eller solgt	. Norconsult AS sine aksjer i Solem Arkitektur AS er nedskrevet med kr 5 000 000 i 2017.

Alle tall i 1 000 kroner

Solvang og Fredheim AS

Os i Østerdalen

100 %

Stemme- og
eierand. 2017

Resultat
2017

Egenkapital
2017

Balanseført
verdi

100 %

761

19 615

18 412

Stemme- og
eierand. 2017

Resultat
2017

Egenkapital
2017

Balanseført
verdi

100 %

1 014

2 892

19 866

Datterselskap i Norconsult Informasjonssystemer AS per 31.12.2017:
Alle tall i 1 000 kroner
Forretnings-	 Stemme- og
kontor eierand. 2016
Norconsult Astando AB

76

Stockholm

100 %

Sandvika
Stavanger
Sandvika
Gøteborg
Sandvika
Sandvika

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

Resultat
2017

Egenkapital
2017

Balanseført
verdi

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

870
(350)
(6 672)
2 094
(1 317)
33

9 413
10 680
37 536
19 558
1 262
1 617

21 000
12 424
918
2 007
750
98

Den balanseførte verdien av aksjer i Astra North AS ble nedskrevet med 12 millioner i 2017.					
													
Norconsult Africa (Pty) Lld eide 67,5% av aksjene i Norconsult Iyanda (Pty) Ltd frem til 01.12.2016, da selskapet solgte seg ned til en
eierandel på 43 %. Transaksjonene resulterte i at Norconsult Iyanda (Pty) Ltd etter nedsalget blir innregnet som et tilknyttet selskap
etter egnekapitalmetoden.
I tillegg eier Norconsult AS aksjer i følgende selskap:
Norconsult Zambia Ltd - 100 %
Norconsult Tanzania Ltd - 100 %
Basert på en konkret vurdering knyttet til at selskapene Norconsult Zambia Ltd og Norconsult Tanzania Ltd ikke har hatt virksomhet
i 2017 og at balansepostene ikke har vesentlig innvirkning på konsernet, er de ikke konsolidert inn i konsernet.

Note nr. 8 – Investeringer i aksjer og andeler

Alle tall i 1 000 kroner
		 Forretnings-	
Eierandel
Anskaff.
		kontor		 kost
Top E 		
NorCiv Engineering Co. Ltd (Thailand) 		
Team-T AS 		
Team-T3 AS 		
HR-NOR AS 		
NAA AS 		

Datterselskap i Byggcon AS per 31.12.2017:

Forretnings-	 Stemme- og
kontor eierand. 2016

Technogarden Albatross Prosjektledelse AS
Technogarden Astra North AS
Technogarden Engineering Resources AS*
Technogarden Engineering Resources AB
Technogarden Magellan AS
Technogarden Human Resources AS

Stemme- og
eierand. 2017

Brussel
Bangkok
Oslo
Oslo
Oslo
Sandvika

Balanseført
verdi

Markeds-		
verdi

8,5 %
8,6 %
25,0 %
30,0 %
50,0 %
33,3 %

34
186
255
306
15
309

34
186
255
306
15
309

34
186
255
306
15
309

Sum Norconsult AS 				

1 105

1 090

1 090

Top E		
Brussel
8,5 %
Team-T AS		
Oslo
25,0 %
Team-T3 AS		
Oslo
30,0 %
HR-NOR AS		
Oslo
50,0 %
NAA AS		
Sandvika
33,3 %
NorCiv Engineering Co. Ltd (Thailand)		
Bangkok
33,1 %
Aksjer i Consulting Abaris AS		
Kvam
20,0 %
Aksjer i Norconsult Iyanda Ltd		
Johannesb.	
43,0 %
Andre mindre poster i datterselskaper				

34
255
306
15
309
365
20
575
1 849

34
255
306
0
920
267
20
3 176
2 013

34
255
306
0
920
267
20
3 176
2 013

Sum Norconsult konsern 				

3 728

6 990

6 990
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Tilknyttet selskap og andel av resultat
				
		
Opprinnelig anskaffelseskost
Bokført verdi per 01.01
Andel årets resultat over finans
Valutaomregningseffekter
Nedskrivning bokført verdi
Bokført verdi per 31.12

Team-T
AS

Team-T3
AS

NorCiv
Eng. Co

HR-NOR
AS

NAA
AS

NO
Andre mindre
Iyanda Ltd
poster

255
255
0
0
0

306
306
0
0
0

267
267
0
0
0

15
12
(41)
0
29

309
748
171
0
0

575
671
2 467
39
0

2 013
2 013
0
53
0

255

306

267

0

920

3 176

2 066

Andel årets resultat over finans						
Andel årets resultat som ikke inngår
i konsernregnskapet
-408
27
467 				
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MORSELSKAP

Langsiktig fordringer med selskap i samme konsern

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

92 163

87 406

Lån til selskap i samme konsern		

0

0

Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern

KONSERN

MORSELSKAP
2016

2017

45 865
3 667

51 035
4 045

MORSELSKAP

Note nr. 9 – Transaksjoner og mellomværender med nærstående parter

MORSELSKAP

Spesifikasjon av konserninterne driftsposter

2016

2017

168 189
155 548
33 743
8 052

156 440
173 108
34 534
0

Alle tall i 1 000 kroner
Viderefaktuerte kostnader og andre inntekter
Prosjektkostnader fra selskap i samme konsern
Husleie (Norconsult Eiendom AS)
Annen driftskostnad fra selskap i samme konsern

2017

2016

0
0
34 534
0

0
0
33 743
0

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

Spesifikasjon av konserninterne finansposter

2016

2017

3 166
(5 731)
1 938
0
(30 147)

1 340
(7 127)
2 446
0
(24 272)

Alle tall i 1 000 kroner		
Renteinntekt fra datterselskap
Rentekostnader til datterselskap
Renteinntekt fra Norconsult Holding AS
Rentekostnader til Norconsult Holding AS 		
Nedskrivning langsiktig fordring og bokført verdi aksjer
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2017

52 206
58 049
276 418

45 946
66 379
353 186

Alle tall i 1 000 kroner		
Kundefordringer på selskap i samme konsern
Andre fordringer på foretak i samme konsern
Innskudd på konsernkonto

Leverandørgjeld til selskap i samme konsern
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern

0
0

0
0

Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern

KONSERN

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

235 491

309 829

Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern		

0

0

Note nr. 10 - Spesifikasjon av annen finansinntekt og -kostnad			
MORSELSKAP

Annen finansinntekt

KONSERN

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

7 174
0

9 156
6

Agio		
Annen finansinntekt

18 391
1 908

19 468
1 551

7 174

9 162

Sum 		

20 298

21 018

Annen finanskostnad

KONSERN

2017

2016

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

0
0
3 384
(1 949)
0

0
0
3 037
(1 732)
0

(5 815)
(846)

(9 611)
(775)

Disagio		
Annen finanskostnad		

(18 106)
(944)

(19 480)
(2 157)

(6 661)

(10 386)

Sum 		

(19 050)

(21 637)

Kortsiktige fordringer med selskap i samme konsern

2016

2016

2016

MORSELSKAP

KONSERN

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

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

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

KONSERN

Norconsult AS og flere av selskapene i konsernet har ansatte som deltar på prosjekter der et annet selskap i konsernet har
oppdragsansvaret og avtalen med kunden.

MORSELSKAP

KONSERN

Note nr. 11 - Kortsiktige fordringer				

KONSERN
2017

2016

0
0
375 246

0
0
329 786

MORSELSKAP

Spesifikasjon av kundefordringer

2016

2017

677 678
(61 203)

677 651
(44 549)

616 475

633 102

KONSERN
2017

2016

Kundefordringer til pålydende
Avsetning til tap på fordringer

961 231
(33 420)

886 327
(53 433)

Kundefordringer

927 811

832 894

Alle tall i 1 000 kroner
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Note nr. 15 - Skatt		

Note nr. 12 - Bankinnskudd og kontanter					

MORSELSKAP

Spesifikasjon av bundne midler

MORSELSKAP

KONSERN

Spesifikasjon av skattekostnad

KONSERN

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

150

150

Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto		

8 025

7 381

58 072
230
3 170

61 343
117
4 965

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

93 848
2 460
7 027

87 960
3 387
2 634

61 473
66 424
		

Skattekostnad i resultatregnskapet		

103 335

93 981

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

Note nr. 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen i Norconsult AS per. 31.12.2017 utgjør kr 2 878 153 og består av 3 942 676 aksjer, pålydende kr 0,73 per aksje.	
											
Alle aksjene er eiet av Norconsult Holding AS og alle aksjene har samme rettigheter.						
				
Norconsult Holding AS utarbeider konsernregnskap hvor Norconsult AS inngår som datterselskap. Konsernregnskapet blir utlevert
ved å henvende seg til Norconsult Holding AS, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika.						
				

Note nr. 14 - Egenkapital

Alle tall i 1 000 kroner
			Annen		
Aksjekapital
Overkurs
egenkapital
Totalt
				
Egenkapital per 01.01.2017
2 878
50 361
514 590
567 829
Årets resultat for 2017
0
0
210 983
210 983
Avsatt utbytte
0
0
(154 000)
(154 000)
Egenkapital per 31.12.2017
2 878
50 361
571 573
624 812
					
KONSERN				
Alle tall i 1.000 kroner
			Annen		
Aksjekapital
Overkurs
egenkapital
Totalt
				
Egenkapital per 01.01.2017
Årets resultat for 2017
Avsatt utbytte
Valutaomregningseffekter

2 878
0
0
0

50 361
0
0
0

647 176
247 059
(154 000)
9 603

700 417
247 059
(154 000)
9 603

Egenkapital per 31.12.2017

2 878

50 361

749 838

803 078

MORSELSKAP
Spesifikasjon av betalbar skatt
KONSERN
				
2016
2017
Alle tall i 1 000 kroner		
2017
2016
58 072
0
0
0
0
0

61 343
0
0
0
0
0

Betalbar skatt på årets resultat		
Forskuddsbetalt skatt vedr årets resultat		
Gjenværende betalbar skatt fra tidligere år		
Effekt av virksomhetsoppkjøp		
Effekt av konsernbidrag		
Valutaomregningseffekter		

93 848
(18 320)
590
1 126
0
(120)

87 960
(19 827)
(3 733)
1 135
(127)
239

58 072

61 343

Betalbar skatt i balansen		

77 123

65 647

58 072

61 343 				

MORSELSKAP

Oversikt, skatteeffekten av midlertidige forskjeller

2016
2017
Alle tall i 1 000 kroner		
			
494
2 600
Goodwill og varige driftsmidler		
(10)
(8)
Gevinst og tapskonto		
9 167
7 701
Fakturareserve		
14 397
9 545
Fordringer		
1 104
618
Garantiavsetninger		
1 268
2 876
Netto pensjonsmidler / -forpliktelser		
1 012
751
Regnskapsmessig uopptjent inntekt		
0
0
Underskudd til fremføring		
960
920
Andre forskjeller		
0
0
Ikke balanseførte skattefordeler		

KONSERN
2017

2016

49 594
(45 747)
(2 236)
7 555
865
3 124
751
10 759
1 120
(8 940)

51 077
(45 890)
952
12 024
1 642
1 649
1 012
7 552
1 057
(6 038)

28 391

25 004

Netto utsatt skattefordel (- skatt)		

16 845

25 035

28 391

25 004

Balanseført utsatt skattefordel		

16 845

25 035

28 391

25 004

Netto utsatt skattefordel (- skatt)		

16 845

25 035

Utsatt skatt er presentert netto etter utligning i balansen. Utligning gjøres kun for skatteposisjoner innenfor samme skatteregime.
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Note nr. 17 - Annen kortsiktig gjeld

MORSELSKAP

Avstemming av endring i utsatt skatt

KONSERN

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

31 561
(1 987)
(1 183)
0
0

28 391
(2 300)
(1 087)
0
0

Netto balanseført utsatt skattefordel per 01.01		
Resultatført endring i utsatt skatt		
Endring i utsatt skattefordel pga. reduset skattesats		
Utsatt skatt fra oppkjøp / salg av datterselskap		
Valutaomregningseffekter		

25 035
(6 090)
(937)
(431)
(732)

30 646
(963)
(1 672)
(3 526)
550

28 391
25 004
		

Netto balanseført utsatt skatt per 31.12		

16 845

25 035

MORSELSKAP
Spesifikasjon av betalbar skatt
KONSERN
				
2016
2017
Alle tall i 1 000 kroner		
2017
2016
241 221
60 305
0
8 319
(8 026)
0
1 413
0
(540)

277 407
66 578
0
5 359
(293)
0
1 204
0
(196)

Ordinært resultat før skattekostnad		
Forventet skattekostnad, nom. skattesats (24 % i 2017, 25% i 2016)		
Amortisering og nedskrivning av goodwill		
Ikke fradragsberettigede kostnader		
Ikke skattepliktige inntekter		
Skattesatsforskjeller mot utlandet		
Endring i skattesats og tidligere års skatt		
Endring i ikke balanseført skattefordel		
Andre permanente forskjeller		

350 394
84 095
13 039
768
(1 256)
(1 134)
3 397
4 170
256

310 447
77 612
11 835
(1 531)
(476)
2 822
5 058
2 998
(4 337)

61 473

72 652

Skattekostnad i resultatregnskapet		

103 335

93 981

MORSELSKAP

Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld

KONSERN

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

10 107
9 303
254 664
30 928

0
2 686
327 837
15 968

Avsetninger		
Påløpte kostnader		
Annen kortsiktig gjeld		
Andre gjeldsposter		

0
26 574
422 700
19 346

20 195
76 119
291 338
9 292

305 002

346 491

Sum annen kortsiktig gjeld		

468 620

396 943

Note nr. 18 - Ikke balanseførte forpliktelser				

MORSELSKAP

Garantiforpliktelser som ikke er balanseført

KONSERN

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner		

2017

2016

120 000
59 541

140 000
87 272

Garanti for skattetrekk		
Kontraktsgaranti		

140 000
87 272

120 000
59 541

179 541

227 272

Sum garantiforpliktelser som ikke er balanseført

227 272

179 541

Note nr. 19 - Oppkjøp i løpet av inneværende regnskapsår					

Note nr. 16 - Langsiktig gjeld				

MORSELSKAP
MORSELSKAP

Spesifikasjon, langsiktig gjeld

2016

2017

Alle tall i 1 000 kroner

235 491
2 995

309 829
4 255

238 486

314 084

KONSERN
Alle tall i 1 000 kroner
2017

2016

Gjeld til nærstående parter
Annen langsiktig gjeld

0
20 321

0
17 790

Sum langsiktige gjeld

20 321

17 790

Norconsult AS inngår i konsernkontoordningen hvor Norconsult Holding AS er lånedebitor. Innvilget kreditt utgjør kr 250 000 000.
Eiendommen i Vestfjordgaten 4, Sandvika er stilt som sikkerhet med en panteobligasjon på kr 250 000 000. Hjemmelshaver er
Norconsult Eiendom AS.
Alle deltakere i flerkontosystemet er solidariske selvskylderkausjonister for de forpliktelser inkl. renter som flerkontoinnehaver har
ovenfor banken til enhver tid. Ansvaret er begrenset til kr 250 000 000.

Tidspunkt
for kjøp av
virksomhet

Andel av
stemmeberettiget
kapital ervervet

Anskaffelseskost

Deltatek AS*)
01.02.2017/01.12.2016
Faaland Arkitekter
01.03.2017
Leiv Nes Arkitekter AS
01.04.2017
Kon-Sul AS**)
01.04.2017
ARA Engineering EHF***)
01.07.2017
ARA Engineering z.o.o Poland***)
01.07.2017
ARA Engineering AS
01.07.2017
Brannsafe AS
01.10.2017
Akustikk Konsult AS
01.11.2017

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

20 073
11 562
12 000
2 400
19 000
3 500
5 900
6 677
1 750

19 098
5 år
14 494
5 år
11 669
5 år
2 400
3 år
0 	0 	3 798
5 år
6 680
5 år
1 299
3 år

Sum 			

82 862

59 438

Goodwill

Levetid

*Norconsult AS kjøpte virksomheten/innmaten i Deltatek med virkning fra 1.2.2017. Aksjene ble kjøpt av konsernet 1.12.2016.
**Norconsult AS kjøpte virksomheten i Kon-SUL AS for TNOK 2 400. Aksjeselskapet Kon-Sul AS er avviklet.
***Norconsult kjøper bare aksjene, ingen virksomhetsoverdragelse
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MORSELSKAP
Alle tall i 1 000 kroner
Tidspunkt
oppnåelse av
kontroll

Andel av
stemmeberettiget
kapital ervervet

Anskaffelseskost

Goodwill

Levetid

01.03.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.07.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.11.2017

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

11 562
12 000
2 400
19 000
26 436
6 677
5 198
1 750

11 015
8 869
2 400
8 865
22 647
5 143
4 509
1 000

5 år
5 år
3 år
5 år
10 år
5 år
5 år
5 år

Sum 			

85 023

64 448

Faaland Arkitekter
Leiv Nes Arkitekter AS
Kon-Sul AS**)
ARA Engineering EHF***)
Skovhus Arkitekter****)
Brannsafe AS
Glantz Arkitekter*****)
Akustikk Konsult AS

* - ***) ==> Se kommentar ovenfor.						
****) Norconsult A/S i Danmark kjøpte Skovhus Arkitekter med virkning fra 1.10.2017					
*****) Norconsult AB i Sverige kjøpte Glantz Arkitekter med virkning fra 1.11.2017
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Kontorer og adresser

Kontorene i Norge

Norconsult AS hovedkontor
Sandvika
Pb 626, 1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Tel. +47 67 57 10 00
Alta
Pb. 1010, 9503 Alta
Løkkeveien 4A, 9510 Alta
Tel. +47 78 45 70 70
Askim
Trøgstadveien 4B, 1807 Askim
Tel. +47 69 00 17 80
Bergen
Pb. 1199 – Sentrum, 5811 Bergen
Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen
Tel. +47 55 37 55 00
Bodø
Pb. 234, 8001 Bodø
Konrad Klausens vei 8, 8003 Bodø
Tel. +47 75 40 45 00
Drammen
Grønland 67, 3045 Drammen
Tel. +47 67 57 10 00
Eidfjord
Lægreidsvegen 2A, 5783 Eidfjord
Tel. +47 53 64 70 88
Fauske
Sjøgata 74, 8200 Fauske
Tel. +47 75 64 46 30
Fredrikstad
Dikeveien 34, 1661 Rolvsøy
Tel. +47 69 00 30 00
Førde
Pb. 514, 6803 Førde
Firdavegen 6, 6800 Førde
Tel. +47 57 82 94 40
Gjøvik
Studievegen 2, 2815 Gjøvik
Tel. +47 67 57 10 00
Hamar
Torggata 22, 2317 Hamar
Tel. +47 67 57 10 00
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Hammerfest
Strandgata 1, 9600 Hammerfest
Tel. +47 78 60 85 00
Harstad
Skoleveien 1, 9407 Harstad
Tel. +47 77 00 11 33
Haugesund
Pb. 458, 5501 Haugesund
Torggata 10, 5525 Haugesund
Tel. +47 52 86 51 00
Hjelmeland
Ryfylkevegen 7040
4130 Hjelmeland
Tel. +47 52 79 00 70
Horten
Pb. 110, 3191 Horten
Apotekergata 14, 3187 Horten
Tel. +47 33 02 04 10
Hønefoss
Pb. 258, 3502 Hønefoss
Ankersgate 10, 3513 Hønefoss
Tel. +47 67 57 10 00
Jessheim
Storgata 3, 2050 Jessheim
Tel. +47 67 57 10 00
Kirkenes
Kielland Torkildsens gate 1
9900 Kirkenes
Tel. +47 78 59 80 00

Larvik
Pb. 35 – Fritzøe Brygge, 3285 Larvik
Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik
Tel. +47 33 14 14 00
Levanger
Okkenhaugvegen 4, 7604 Levanger
Tel. +47 74 08 55 80
Lillehammer
Bryggerigata 1, 2609 Lillehammer
Tel. +47 61 22 79 00
Lillestrøm
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tel. +47 67 57 10 00
Mo i Rana
Pb. 237, 8601 Mo i Rana
Halvor Heyerdahlsv. 4
8626 Mo i Rana
Tel. +47 75 12 93 80
Molde
Grandfjæra 24, 6415 Molde
Tel. +47 71 24 04 60
Mosjøen
Strandgata 24, 8656 Mosjøen
Tel. +47 75 41 11 00
Namsos
Havnegata 14, 7800 Namsos
Tel. +47 74 21 90 50

Sand
Lagarhusvegen 5, 4230 Sand
Tel. +47 52 79 00 70

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

Sauda
Toppadalen 3, 4200 Sauda
Tel. +47 52 79 00 70

Voss
Skulegata 11A, 5700 Voss
Tel. +47 53 64 70 88

Seljord
Brøløsveien 57, 3840 Seljord
Tel. +47 907 31 844

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

Ski
Kirkeveien 1, 1400 Ski
Tel. +47 67 57 10 00

Årdal
Pb. 149, 6881 Årdalstangen
Tangevegen 1, 6885 Årdalstangen
Tel. +47 67 57 10 00

Datterselskap
i Sverige

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

Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11
417 55 Göteborg
Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46 10 141 80 00

Technogarden Engineering
Resources AB
Theres Svenssons gata 11
417 55 Göteborg
Tel. +46 735 141 000

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

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

Norconsult Astando AB
Kungsbroplan 2, 6 tr
112 27 Stockholm
Tel. +46 10 141 80 00

Mosambik
Norconsult Mozambique Lda.
Av. Armando Tivane 1853
978 Sommerschield, Maputo
Tel. +258 21 48 50 58 / 9
Fax. +258 21 48 50 57

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

Sogndal
Campus Fosshaugane
Trolladalen 30, 6856 Sogndal
Tel. +47 57 62 79 00
Stavanger
Pb. 130, 4065 Stavanger
Jåttåflaten 27, 4020 Stavanger
Tel. +47 51 90 53 00
Steinkjer
Kongens gate 27, 7713 Steinkjer
Tel. +47 74 13 41 80
Stjørdal
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
Tel. +47 74 08 55 80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ulsteinvik
Vikevmyra 1, 6065 Ulsteinvik
Tel. +47 67 57 10 00

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

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

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

Kjøllefjord
Pb. 128, 9790 Kjøllefjord
Fiksekaia, 9790 Kjøllefjord
Tel. +47 78 49 90 90

Datterselskap
i Norge

Datterselskap
i Danmark

Datterselskap
utenfor Norden

Norconsult Danmark A/S
Herlev Bygade 14
2730 Herlev
Tel. +45 4488 2000

Polen
Norconsult Polen Sp. z o.o.
Trzebińska 40
Chrzanów 32-500 Poland
Tel. +48 883 99 3601

Datterselskap
på Island

Sør-Afrika
Norconsult Africa (Pty) Ltd.
1st Floor Quadrum 1
Quadrum Office Park
50 Constantia Boulevard
Constantia Kloof Ext 28
1709 Johannesburg
Tel. +27 11 675 0303
Fax. +27 11 675 1758

Norconsult ehf.
Hlidasmari 4, 103 Kopavogur
Tel. +354 820 5915

Norconsult Iyanda (Pty) Ltd.
1st Floor Quadrum 1
Quadrum Office Park
50 Constantia Boulevard
Constantia Kloof Ext 28
1709 Johannesburg
Tel. +27 11 675 0303
Fax. +27 11 675 1758

Botswana
Norconsult Botswana (Pty) Ltd.
Unit 7, Plot 145, Gaborone
International Finance Park
Gaborone
Tel. +267 750 50 829
Zambia
NorZam Ltd.
Plot 6470 Kariba Road
Kalundu, Lusaka
Tel. +260 211 296041
Thailand
NorCiv Engineering Co Ltd.
121/91 RS Tower, 32th floor
Ratchadaphisek Road, Din Daeng
Khet Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +662 642 2450
Fax. +662 248 6821

Filippinene
Norconsult Management
Services (Phil), Inc.
Unit 506 East Tower, PSE Centre
Exchange Road, Ortigas Center
Pasig City 1605, Philippines
Tel. +632 635 3819
Fax. +632 635 3820
New Zealand
Norconsult New Zealand Ltd.
Level 3, 6 Arawa St , Grafton
Auckland, 1023 New Zealand
Tel. +64 9 307 0933

Per april 2018
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s. 42: Lund + Slaatto Arkitekter | s. 43: Vetle Houg/Norcem | s. 44: Adam Mørk
s. 45: AIX Arkitekter og Suteki Studios | s. 49: Ibrahim Elhayawan
s. 62: SwissWinds Development | s. 70: Ivan Brodey
Design: Norconsult
Trykk: 07 Media
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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.

