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Bransjen er i stadig endring, og endringene 
skjer raskere og er mer uforutsigbare enn 
tidligere. Digitalisering av bransjen kommer 
med full kraft, samhandlingsformene  
endres og kravene til effektivitet øker. 
Morgendagens vinnere er de som tør  
å tenke utradisjonelt, og som ser 
muligheter der andre ser utfordringer.  
I Norconsult skaper vi merverdi ved  
å være tett på kundene, markedet og ved 
å ta i bruk smarte og effektive arbeids-
metoder. 

Skaper kundeverdi 
I Norconsult er kundens utfordringer og 
behov vår viktigste prioritet. Gode kunde- 
relasjoner i kombinasjon med smartere 
arbeidsprosesser står helt sentralt i 
Norconsults strategi. Vi gjør vårt ytterste 
for alltid å levere de beste rådene  
–uansett om det er små eller store  
oppgaver som skal løses. Samtidig 
forsøker vi å være pådrivere for ut-
viklingen av papirløse prosjekter, og 
skaper kundeverdi blant annet ved at vi 
digitaliserer og effektiviserer med BIM 
(Building Information Modeling) og 
VDC (Virtual Design and Construction). 
Tverrfaglige team, nye samarbeids- 
koalisjoner og samtidig prosjektering er 
en naturlig del av hverdagen vår. Vi liker å  
kontinuerlig lete etter klokere måter 
å løse oppgaver for kundene våre på.  
Samtidig drar vi veksler på den kompe- 
tansen som ligger i Norconsults lange 
historie, med bred erfaring innen tverr-
faglig rådgivning. 

Høyt aktivitetsnivå
Året 2016 ble et hektisk og godt år  
for Norconsult, og vi har hatt et høyt  

aktivitetsnivå. Vi er stolte av å avslutte året 
som har gått med en rekordhøy  
omsetning på 4,2 milliarder kroner, og 
med en solid bunnlinje. Vi har arbeidet på  
over 20 000 prosjekter. Med flere kontor- 
åpninger i 2016 og etablering på New 
Zealand, er Norconsult i dag representert 
med 88 kontorer. I 2016 ønsket vi omlag 
250 nye medarbeidere velkommen til 
selskapet. Det er med stolthet vi kan  
konstatere at Norconsult oppleves som 
en attraktiv arbeidsplass blant våre med- 
arbeidere og i markedet. I 2016 toppet vi 
Karrierebarometeret og inntok en solid 
andreplass på Universum Professional 
Study. 

Store og viktige prosjekter innen sam-
ferdsel som vi vant i løpet av 2016 var 
blant annet fellesprosjektet Ringeriks-
banen og E16, E18 Arendal-Tvedestrand, 
Sørfoldtunnellene og E6 Helgeland Sør. I 
tillegg vil vi gjerne trekke frem Intercity 
Vestfoldbanen og forprosjekt for Stad 
skipstunnel. Vi har også flere store  
prosjekter innen markedsområde bygg 
og eiendom, blant annet nytt forsknings-
senter og hovedkontor for Jotun- 
konsernet i Sandefjord. Innen energi er  
vi engasjert på Dam Svartnavatnet i  
Bergen, Nedre Røssåga kraftverk, og 
strømforsyningsnettet Lofotringen  
i Nordland. Johan Sverdrup-feltet i  
Nordsjøen var et av våre aller største  
prosjekter i 2016.

Også i utlandet setter vi fotavtrykk innen 
vannkraft, hvor vi er rådgivere for Nepals 
hittil største vannkraftanlegg, Upper  
Tamakoshi Hydropower Project. I Sverige 
hadde Norconsult blant annet ansvar 

for prosjekteringen av ombyggingen av  
Sollentuna Sjukhus i Stockholm. Og  
i Danmark vant vi blant annet en viktig 
rammeavtale med København kom-
mune om utvidelse og ombygging av en 
rekke skoler og helsebygg.

Markedsområdet arkitektur
I 2016 etablerte vi arkitektur som eget 
markedsområde, og gjennom året har 
vi vokst både organisk og gjennom opp-
kjøp. Vi er stolte av at vi på relativt kort 
tid har lykkes med å bygge opp et av  
Skandinavias største arkitektmiljøer, med 
200 medarbeidere innen arkitektur, land-
skap, interiør, lysdesign og urbanisme. 
I årsrapporten for 2016 har vi derfor valgt 
å vie arkitektur som markedsområde litt 
ekstra oppmerksomhet. 

Gode utsikter for 2017 
Bransjen står overfor omfattende  
endringer, enten det er snakk om nye  
samhandlingsmetoder, digitalisering eller 
effektivisering. Et marked i endring, med 
sterk konkurranse og ratepress, inspirerer 
oss til å jobbe smartere og mer effektivt, 
slik at vi kan skape økt kundeverdi.  
Vi venter et fortsatt høyt aktivitetsnivå i 
bransjen, og er godt rustet for å levere 
både merverdi for kundene våre og lønn- 
som vekst, også i årene som kommer.  

Konsernsjefen har ordet

2016 ble et godt år for Norconsult. Vi fortsetter å levere lønnsom vekst i et marked 
hvor prisene presses, konkurransen intensiveres og kundenes krav endres. 

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef 

«I Norconsult skaper vi 
merverdi ved å være tett på 
kundene, markedet og ved
å ta i bruk smarte og effektive 
arbeidsmetoder.» 
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Norconsult er godt i gang med strategi- 
perioden som strekker seg fra 2016  
– 2018. Sterkere kunde og markedsfokus, 
i kombinasjon med smartere arbeids- 
prosesser, er to sentrale strategiske grep 
for å oppnå økt konkurransekraft og fort-
satt lønnsom vekst i årene som kommer.  
Vi skal styrke vår nummer én-posisjon  
innen viktige strategiske markeder. 

En bedre organisasjon
Norconsult vokser raskt med mellom 
200 og 250 nyansettelser årlig. Vi er 
derfor organisert på en måte som sikrer  
tett oppfølging av den daglige driften 
og verdiskapningen i selskapet, samtidig 
som vi skaper rom for strategisk ledelse 

og personalledelse. I 2016 ble det tatt 
et sentralt grep for å sikre nødvendig 
styringskraft og gjennomføringsevne 
i organisasjonen. Selskapet fikk en ny  
organisasjon, med ny konsernledelse og 
nyetablerte ledergrupper for markeds- 
områder og regioner. Alle stillingene ble 
besatt av egne medarbeidere. 

Kunde og marked
Som et ledd i ny organisasjon har  
Norconsult gjennomført en tydelig 
markedsorganisering, med Samferdsel, 
Bygg og eiendom, Energi og Vann og 
avløp som de største markeds- 
områdene. Kunde, marked og salg 
er et satsingsområde i strategiperioden. 

Som del av selskapets lederutvikling har 
160 ledere i løpet av året vært gjennom 
ledelseskurs i kunde- og salgsarbeid og 
presentasjonsteknikk

Smartere arbeidsprosesser
Selskapet jobber målrettet med  
effektiviserings- og digitaliserings- 
prosesser internt, og har blant annet 
gjennomført interne tidstyvstudier samt 
kurs for å effektivisere arbeids- 
prosessene. Vi jobber kontinuerlig med 
smartere arbeidsprosesser. Selskapet har 
fokus på nye samhandlingsformer, som 
VDC (Virtual Design and Construction), 
og innen alle Norconsults markeds- 
områder brukes BIM (Building Intelligence 

Med en omsetning på godt over fire milliarder kroner har Norconsult en klar nummer 
én-posisjon som Norges største rådgiverbedrift, med betydelig virksomhet inter- 
nasjonalt. Markedet blir stadig tøffere. For å lykkes med ambisjonen om lønnsom 
vekst, jobber vi med å styrke konkurransekraften.
  

Strategi mot 2018: 

Økt 
konkurranse-
kraft

Modelling) som prosjekteringsverktøy i 
prosjektene. 

LiVE Norconsult
Vår bedriftskultur, LiVE, er fundamentet 
som selskapets strategi er bygget på. 
Våre holdninger til ledelse, verdier og 
etikk preger hele vår virksomhet, fra 
hvordan vi samarbeider med kollegaer, 
til kundedialog og hvordan vi driver fors-
varlig, lønnsom business.

Lønnsom vekst
Norconsult skal fortsette å vokse i 
Norge, først og fremst organisk, men 
også gjennom utvalgte strategiske opp-
kjøp. I 2016 kjøpte Norconsult opp  

rådgiverselskapene Anacon Rådgivning, 
BraCon, DeltaTek og Plan Urban i 
Norge. Med nye kollegaer fra disse fire 
miljøene har vi styrket vår tverrfaglige 
kompetanse og konkurransekraft.  
Norconsult utvidet også virksomheten 
med etablering på Voss. I Sverige og 
Danmark utvikles og forbedres virksom- 
heten etter de linjene som selskapet 
har arbeidet etter de siste årene, og  
i Danmark etablerte Norconsult seg i 
Viborg. Med etablering på New  
Zealand, var Norconsult i 2016 represen- 
tert i fem verdensdeler.  

Mot 2018
Norconsult skal fortsette å levere lønn-
som vekst og skape merverdi for kunder 
og samfunn, samtidig som vi skal øke 
avstanden til konkurrentene våre. Vi skal 
styrke nummer én-posisjonen som  
samfunnsbygger i det norske markedet  
og fortsette å være en utfordrer inter- 
nasjonalt. 

Strømforsyningsnettet Lofotringen i Nordland.
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Norconsult har vært gjennom en spennende reise siden  
oppstarten for snart 90 år siden. Vi gjør vårt ytterste – hver dag – for  
å skape verdi for kundene våre.

På de neste sidene kan du lese om våre markedsområder og 
et utvalg av prosjekter vi har jobbet med. Du kan også lese om 
hvordan vi tar vare på og utvikler vår viktigste innsatsfaktor: 
kompetanse, samt hvordan vi arbeider med etikk og engasjerer 
oss i samfunnet. 

Men først, møt vår konsernledelse.

Dette er 
Norconsult

Norconsults konsernledegruppe, fra venstre: Ola H. Norderhaug, Fride A. Hærem, Egil Gossé, 

Per Kristian Jacobsen (Konsernsjef), Janicke P. Garmann, Christian B. Nilsen og Bård S. Hernes.

Konsernledelsen

Norconsult har de siste årene hatt en 
sterk vekst i antall medarbeidere, om- 
setning og oppdrag i både inn- og ut-
land. I 2016 ble det tatt et sentralt grep 
for å sikre nødvendig styringskraft og 
gjennomføringsevne i organisasjonen. 
Selskapet fikk en ny organisasjon, med 
ny konsernledelse og nyetablerte leder-
grupper for markedsområder og regioner. 

Konsernledelsen består av personer med 
bred kompetanse og erfaring, og som 
kjenner selskapets virksomhet og kultur 
godt. 

Den nye organisasjonen tilrettelegger 
for oppfølging av våre markedsområder  
etter geografi. Dette sikrer god ledelse, 
og bidrar til at vi raskere når våre  

strategiske mål om økt konkurransekraft 
og fortsatt lønnsom vekst. Norconsult er 
med dette godt rustet for fremtiden

Per Kristian Jacobsen

Konsernsjef/CEO 

Fride A. Hærem

Konserndirektør 

Stab

Bård S. Hernes

Konserndirektør 

Norge/Hovedkontor

Janicke P. Garmann

Konserndirektør 

Norge/Regioner

Egil Gossé

Konserndirektør 

Skandinavia

Ola Norderhaug

Konserndirektør 

International 

Christian B. Nilsen

Konserndirektør 

Økonomi/CFO
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I Norconsult er vi stolte av vår misjon og visjon:  
Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn. 
Og det er vi som løser de vanskeligste oppgavene.  
I snart 90 år, gjennom å løse hundretusenvis av  
små og store oppdrag, har vi påvirket livet til  
mennesker over hele verden. Vår kompetanse  
innen vannkraft og kraftoverføring har siden 
1930-tallet muliggjort bedre levekår for mennesker i 
og utenfor Norge. Den raske togturen til  
jobben eller den spente følelsen du får i avgangs- 
hallen på Gardermoen før drømmeferien, har våre 
ingeniører tilrettelagt for. Stolte øyeblikk og sterke 
minner fra OL på Lillehammer ble skapt i arenaer 
som vi har bidratt til at ble bygget. Vår kompetanse 
var også viktig da startskuddet gikk for det norske 
oljeeventyret, og for den videre utviklingen av 
næringen som så sterkt har preget det Norge vi har 
i dag. Dette er noen av de store oppdragene vi har 
løst.  

Men vi har også tegnet barneskoler og aldershjem, 
prosjektert gatebelysning, kirkegårder og avløps- 
systemer. Vi har sikret biologisk mangfold, bidratt 
til tryggere veier og til sikrere vannforsyning. Bare 
noen få av oppdragene våre får like stor oppmerk-
somhet som Holmenkollbakken, OL-anleggene på 
Lillehammer eller avgangshallen på Gardermoen.  
Det betyr ikke at de er mindre viktige for oss. Alt vi 
gjør påvirker noens hverdag, og alt vi gjør, gjør vi 
for å bidra til et mer verdifullt samfunn for de som 
lever der. 

Det er derfor vi sier at det er vi som løser de  
vanskeligste oppgavene. 

Det er derfor vi er stolte av å jobbe i Norconsult. 

Forretningsidé Visjon Misjon

Norconsult sikrer optimal kvalitet 

i kundenes plan- og bygge-

prosjekter gjennom verdiøkende 

rådgivningstjenester.

Det er vi som løser de 

vanskeligste oppgavene.

Vår kunnskap bidrar til et 

mer verdifullt samfunn.

1929

• Ing. A.B. Berdal

1939

•  Sivilingeniør  

Elliot Strømme AS

1964

•  Norconsult AS

1989

•  Berdal Strømme AS 

(Fusjon) 

1980

•   Norconsult  

Mozambique Lda.

1997

• Norconsult International AS
2009

•  SAL CDS, Mosambik 

Norconsult Africa (Pty) Ltd

2010

• Norconsult Peru SAC
2016

• Norconsult 

New Zealand Ltd

• Anacon Rådgivning AS

• BraCon AS

• Plan Urban AS

• DeltaTek AS

2012

•  NorPower Sdn Bhd,  

Malaysia 

1994

•  NorCiv Engineering         

Co.Ltd

1999

• Norconsult Informasjons-

   systemer AS (NoIS) 

• Norconsult Laos Co. Ltd

1998

• Berdal Strømme AS      Norconsult AS

• Norconsult Management Services Phil. Inc.

2003 

• Techno Consult AS

• Technogarden Engineering

Resources AS (TG)

2004

•  Technogarden  

Engineering Reources AB

2007

• GF Konsult AB, 

Gøteborg 

2008

• GF Konsult AB      Norconsult AB

• Norconsult Danmark A/S 

• Norconsult Andina SA, Chile

Foretningsidé, visjon, 
misjon i praksis

Tidslinje

Oversikten viser historien til Norconsult med de mest vesentlige selskapsetableringer og oppkjøp som har formet Norconsult til  

å bli hva det er idag. Det er også inkludert selskapsetableringer i nye land og oppkjøp gjennomført i 2016. I tillegg har mer enn 

100 små og store oppkjøp som er gjennomført de siste 20 år bidratt til å forme dagens Norconsult.
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Eierstyring
og 
selskapsledelse

Eierstyring
Norconsult er i sin helhet en ansatteiet 
bedrift. Medeierskapet gjør at vi er en  
nøytral og uavhengig rådgiver, hvor  
habilitet i forhold til offentlige og private  
oppdragsgivere er ivaretatt. Om lag 2 450       
av selskapets ca 3 250 medarbeidere eier 
aksjer i sin egen arbeidsplass. 

Norconsult består av morselskapet 
Norconsult Holding AS som eier samtlige 
aksjer i Norconsult AS og Norconsult  
Eiendom AS. Ingen ansatte eier mer enn 
1 prosent av aksjene. 88 prosent av  
aksjene er eiet av ansatte i Norconsult AS, 
5 prosent av ansatte i Norconsult AB og 
resterende i øvrige datterselskap.

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 iht. 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.

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 generalfor- 
samlingen, og for at generalforsamlingen 
blir et effektivt møtested mellom styre og 
aksjonærer.

Valgkomitéen
Valgkomitéen for Norconsult Holding 
AS er konsernets valgkomité og består 
av fire medlemmer. Medlemene av valg- 
komiteen 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. Valg-
komitéens forslag til kandidater til styret 
er basert på intervjuer med styret, 
ledelsen og aksjonærene.

Norconsult sikrer optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom 
verdiøkende rådgivningstjenester. Virksomheten bidrar til et bærekraftig samfunn 
gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Norconsult følger «Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (ved NUES) så langt anbefalingen  
anses relevant for et selskap som er 100 prosent ansatteid.

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

Styrets sammensetning og varighet av 
ulike styreverv er fastsatt i sel- 
skapets vedtekter. Styret består av tre  
eksterne styremedlemmer, tre aksjonær-
valgte styremedlemmer og tre styre- 
medlemmer 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  
eiermodellutvalg og et kompensasjons- 
utvalg.

Norconsult har ikke bedriftsforsamling. 
Begrunnelsen er den brede deltakelse i 
styret fra de ansatte gjennom tre ansatt- 
valgte representanter. 

Konsernsjefen
Daglig leder i Norconsult Holding AS er 
konsernsjef. Konsernets styre ansetter 
konsernsjefen. En egen stillingsinstruks 
fastsatt av styret gir sentrale ramme- 
betingelser for konsernsjefen. 

Konsernets ledergruppe 
og konsernroller
Konsernsjefen skal fastsette hvilke  
konsernroller som skal være representert 
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, fatte 

beslutninger og sikre gjennomføring og 
oppfølging av virksomheten.

I 2016 ble det tatt et sentralt grep for  
å sikre nødvendig styringskraft og  
gjennomføringsevne i organisasjonen. 
Selskapet fikk en ny organisasjon, med 
ny konsernledelse og nyetablerte leder- 
grupper for markedsområder og regioner. 

Ansvar for ulike 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 risiko- 
bildet for funksjonen.

Ny bru over Leirfjorden i Nordland. 
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Attraktiv arbeidsgiver
Norconsult er avhengig av å tiltrekke og 
beholde de beste medarbeiderne. I 2016 
ble Norconsult, som i 2015, rangert som 
nummer én i Norge blant studentene i 
selskapets målgruppe på Karriere- 
barometeret. Vi ble også nummer to 
blant erfarne i Universum Professional 
Survey og dermed best i bransjen.

De 100 utvalgte
I Norge har Norconsult de siste årene  
ansatt om lag 100 nyutdannede studenter 
hvert år, blant annet med hjelp av mål- 
rettede rekrutteringskampanjer. I 2016 
var nettopp «De 100 utvalgte» hoved-
budskapet i kampanjen som handlet om 
å bli kjent med studentene utover en 
vanlig søknad og CV. Ved å bruke video 
som virkemiddel kunne studentene vise 
sin personlighet før et eventuelt intervju. 

For å gjøre det enkelt å sende inn film og 
skape entusiasme omkring kampanjen, 
satte Norconsult opp en stor boks,  
eller mini-studio, på Norges teknisknatur- 
vitenskapelige universitet (NTNU) med et 
filmkamera og en «intervjuer». Studenter 
fra andre utdanningsinstitusjoner ble  
oppfordret til å delta via sosiale medier 
ved å spille inn film på egenhånd. 

Rekrutteringskampanjen genererte rekord- 
mange søknader, og kampanjen ble i  
etterkant premiert med sølv i en markeds-
føringskonkurranse i regi av NORDMA 
(Norsk Direkte Markedsføringsforening) 
for kampanjens effekt og treffbarhet hos 
målgruppen ved bruk av sosiale medier. 
Rekrutteringskampanjen mottok også gull 
i kategorien «Årets Event» i konkurransen 
«Gulljegeren 2016» som hedrer de beste 
arbeidene innen rekruttering og Employer 
Branding.

De som løser de 
vanskeligste oppgavene
Det er en ambisjon for Norconsult å 
være attraktiv arbeidsgiver for de dyktigste 
studentene, og å rekruttere de beste.  
I 2016 rekrutterte Norconsult AS tre  
nyutdannede studenter som alle har  
vunnet priser for sine masteroppgaver.

• Mareike Anika Becker, rådgiver innen 
VA-transportsystemer, ble tildelt Råd- 
givende Ingeniørers Forening (RIF) sin 
pris for beste masteroppgave innen vann 
og miljø for 2016 og Næringslivsringens 
pris for beste masteroppgave  
på Bygg- og miljøteknikk 2016 for  
sin masteroppgave «Assessment of  
Downspout Disconnection by Modeling 
Infiltration Potential in Urban Areas».

• Andrea Liereng, rådgiver innen jern-
bane, mottok Jernbaneverkets pris for 
beste jernbanefaglige masteroppgave 
2016 for sin masteroppgave «Iskjøving i 
grøfter og skjæringer langs veg og jern-
bane: prosesser, årsaker og forebyggende 
tiltak».

• Egil A. Behrens, sivilingeniør geoteknikk, 
ble tildelt Norges Geotekniske Forenings 
(NGF) pris for beste masteroppgave 
innen geoteknikk 2016 for sin master-
oppgave «Forankring av brofundament 
ved bruk av guste fjellstag for opptak av 
statiske og sykliske laster».

Vår kunnskap bidrar til et 
mer verdifullt samfunn
I Norconsult Academy legges det til 
rette for karriereutvikling og å videre- 
utvikle medarbeidernes kompetanse til 
det beste for kundene, konsernet og den 
enkelte medarbeider. I Norconsult kan 
medarbeidere utvikle seg karrieremessig 
innenfor marked, oppdrag, fag og i linje- 
organisasjonen.

Ønsket karriere- og kompetanseutvikling 
kartlegges for hver enkelt medarbeider i 
en årlig utviklingssamtale med personal- 
ansvarlig leder. I løpet av 2016 gjennom–
førte 84 prosent av medarbeiderne i                  

Norconsult er en kompetansebedrift, og konsernets medarbeidere er fundamentet 
for virksomheten. Konsernet arbeider derfor systematisk med å tiltrekke og rekruttere 
de beste talentene. Forvaltning og utvikling av kompetanse, både på individ- og  
selskapsnivå er essensielt for Norconsults virksomhet og for kontinuerlig forbedring 
av konsernets gode arbeidsmiljø. Norconsult prioriterer derfor kompetanseheving, 
kursvirksomhet og videreutdanning høyt.  

Kompetanse 
som fortrinn

Skandinavia utviklingssamtale med sin 
personalansvarlige leder.

Karrierevei Oppdrag
Norconsults forretningsidé er å sikre 
optimal kvalitet i kundenes plan- og 
byggeprosjekter gjennom verdiøkende 
rådgivningstjenester. Kvalitet i gjennom-
føringen av oppdrag, uansett størrelse, 
er avgjørende for Norconsults suksess 
og utvikling. Norconsult prioriterer derfor 
kompetanseheving og kursvirksomhet 
innenfor oppdragsgjennomføring og  
oppdragsledelse høyt.

Kompetanseutvikling i Norconsults kjerne- 
virksomhet skjer først og fremst ved at 
medarbeidere arbeider i oppdrag i det 
daglige.

De aller fleste kursene i oppdrags- 
gjennomføring og -ledelse er utviklet  
av Norconsults medarbeidere og har 
disse som foredragsholdere. Det syste- 
matiske kompetansehevingstilbudet sikrer 
at medarbeidere i selskapet praktiserer 
en enhetlig metodikk for oppdrags- 
gjennomføring i henhold til Norconsults 
styringssystem (NORMS), og uavhengig 
av fag og geografi.

Alle nyansatte i Norconsult AS deltar på 
selskapets «onboarding» program. Der-
etter finnes det tre formelle kurstrinn, 
alt etter ansienniteten til medarbeideren 
og kompleksitet i oppdragene denne 
leder. Graden av kompleksitet vurderes 
utifra størrelsen på oppdraget og antall 
involverte fag. I løpet av 2016 gjennom-
førte 348 medarbeidere introduksjons- 
kurset, og totalt 420 deltok i påbyggings- 
trinnene.  

I tillegg til de bedriftsinterne kursene, 
tilbys medarbeidere i Norconsult AS 
et bedriftstilpasset prosjektlederkurs  
i samarbeid med NTNU. Kurset gir  
medarbeidere en mer teoretisk innføring 
i faget prosjektledelse og deltakerne  
akkrediteres med 7,5 studiepoeng. I 2016 
fullførte 18 medarbeidere prosjektleder-
kurs ved NTNU.

Norconsult Academy inneholder i tillegg 
til disse kursene en meny av øvrige kurs 
som understøtter oppdragsgjennom-
føring, herunder kurs for å ivareta spesielle 
roller i oppdrag, kurs i lovverk og  
standarder, samt kurs i dataprogrammer.

Karrierevei Linje
Det er et mål for Norconsult å sikre  
at medarbeidere som er gode  
ambassadører for bedriftskulturen, og 
har talent og ambisjoner innenfor  
selskaps- og personalledelse skal få 
mulighet til å realisere dette i konsernet. 
Å være linjeleder i Norconsult innebærer å 
ha ansvar for medarbeidere, økonomisk 
resultat og etterlevelse av selskapet 
strategi. Linjelederen er sentral for å sikre  
kompetanseutvikling for den enkelte  
medarbeideren.

Samtlige ledere med personalansvar 
deltar årlig på konsernets lederutviklings- 
program «Lederforum». Lederforum 
gir faglig påfyll innenfor forretnings- og 
ledelsesutvikling, erfaringsutveksling og 
nettverksbygging. I løpet av 2016 deltok 
184 ledere i konsernet på lederforum 
som ble arrangert 12 ganger.

Karrierevei Fag
Den faglige karriereveien skal under-
støtte Norconsults oppdragsorienterte 
virksomhet, og spesialistkompetanse  
oppnås primært gjennom arbeid i oppdrag.

Kunnskapsbedriften Norconsult prioriterer kontinuerlig kompetanseheving blant medarbeiderne.
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Den mest vesentlige kompetanse- 
utviklingen skjer sammen med kollegaer 
innen eget og tilgrensede fagområder i 
oppdrag. Oppdragsleder og fagansvarlige 
skal bevisst sette sammen faglige team 
som sikrer at medarbeidernes kom-
petanse benyttes og utvikles optimalt. 
Medarbeiderne får da muligheter til faglig 
utfordrende oppgaver innenfor trygge 
faglige rammer der erfarne fagansvarlige 
kontrollerer kvaliteten.

Medarbeiderens faglige utvikling gir 
Norconsult et konkurransefortrinn gjennom 
spisskompetanse og av å være faglig i 
front. Det er avgjørende for være aner- 
kjent til å løse de vanskeligste opp- 
gavene, og finne løsningene som 
Norconsults kunder blir mest fornøyde 
med.

62 prosent av de ansatte i Norconsult AS 
hadde ved utgangen av 2016 fullført ut-
dannelse Master of Science eller  
tilsvarende, og 37 prosent av selskapets  
ansatte hadde fullført utdannelse Bachelor 
of Science eller tilsvarende. I Norconsult 
AS hadde 30 av de ansatte ved utgangen 
av 2016 fullført doktorgrad (PhD).

I Norconsult AS tilrettelegges det for aka-
demisk utvikling ved å tilby medarbeidere 
lønnet studietid og økonomisk støtte til 
både videreutdanning og kurs. I 2016 var 
det 13 medarbeidere i Norconsult AS 
som mottok økonomisk støtte til relevant 
videreutdanning.

I samarbeid med Forskningsrådet i Norge 
gis også muligheten for medarbeidere å 
gjennomføre Nærings-Ph.D. På denne 
måten bidrar Norconsult direkte til 
næringsrettet langsiktig forskning, samt 
sikrer at medarbeidere har doktorgrad og 
forskningsrelatert arbeidserfaring  
innenfor relevante kompetanseområder. 
I 2016 var det 4 medarbeidere i Norconsult 
AS som arbeidet med Nærings-Ph.D. 
med støtte fra Norconsult.

Faglig ledelse, utvikling 
og samhandling
Faglig styring og forbedring utgjør til 
sammen faglig ledelse. I Norconsult til-
rettelegges faglig kompetanseoverføring 
og kompetanseutvikling ved hjelp av in-
terne fagnettverk. Fagkoordineringen er 
en viktig del av den faglige ledelsen og at 
selskapet kan vise styringsevne på det 
faglige nivået i tjenestene selskapet lever-

er, og driver kontinuerlig forbedring av 
selskapets tjenester.

Det er etablert fagnettverk for alle fag 
Norconsult AS leverer råd og tjenester  
innen, og hovedhensikten er kompetanse- 
overføring mellom medarbeidere på 
tvers av organisasjon og geografi. Hvert 
fagnettverk har egne fagportaler hvor det 
utveksles kompetanse, erfaringer og 
faglig informasjon, maler, sjekklister og 
nyheter. I fagnettverk identifiseres felles 
opplæringsbehov og aktuelle eksterne 
kurstilbud evalueres. 

Hvert fagområde har en dedikert  
fagkoordinator som rapporterer til en  
fagansvarlig direktør. Fagkoordinator har 
ansvar for tilretteleggelse av kontinuerlig 
oppdatering og forbedring innen fag- 
området. Dette inkluderer oppsyn med 
nye og endrede lover, forskrifter og  
standarder som påvirker faget og dermed 
selskapets kunder. 

Norconsult AS har sentral godkjenning 
for ansvarsrett for tiltaksklasse 3 i alle  
relevante fag i henhold til Plan- og  
bygningsloven i Norge.

Fagsamling for arkitektene i Norconsult. 



18 19

 Konsernsjefen har ordet  Strategi mot 2018 Dette er Norconsult Våre markedsområder Utvalgte prosjekter 2016 Årsberetning 2016 Konsernregnskap Noter Revisjonsberetning Kontorer og adresser

Etikk og samfunns-
engasjement

Norconsult har samarbeidet med organisasjonen MOT siden 2012. 

Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys
Norconsult arbeider aktivt med tiltak for  
å sikre at forretningsvirksomheten ikke 
bryter med internasjonalt anerkjente 
prinsipper og retningslinjer knyttet til 
menneske- og arbeidstakerrettigheter, 
samt for å forebygge korrupsjon.

Norconsult har en Compliance Officer 
som er dedikert til å sikre etterlevelse av 
konsernets etiske retningslinjer i praksis. 
Konsernets Compliance Officer har også 
ansvar for Norconsults varslingskanal, 
der medarbeidere kan varsle om kritikk- 
verdige forhold og eventuelle brudd på 
de etiske retningslinjene. I tillegg til å for- 
valte varslingskanalen, fungerer Compliance 
Officer som rådgiver i alle saker tilknyttet 
etikk og etterrettelig forretningsførsel. 

Alle medarbeidere i konsernet gjennom-
fører årlig e-læringskurs i etikk. I kurset 

må medarbeidere ta stilling til etiske  
dilemmaer som er relevante for Norconsults 
virksomhet. Alle medarbeidere i konsernet 
signerer årlig en erklæring om at de har 
lest, forstått og vil etterleve konsernets 
etiske retningslinjer. Tre år på rad (2014, 
2015 og 2016) har 100 prosent av med- 
arbeiderne i konsernet fullført e-lærings-
kursene i etikk, samt signert erklæringen.

I land med høy korrupsjonsrisiko  
gjennomfører Norconsult systematisk  
forhåndsvurderinger av avtalepartnere 
med hensyn til integritet og etikk (Integrity 
Due Diligence). I konsernets virksomhet  
i Skandinavia gjennomføres leverandør- 
oppfølging knyttet til etikk ved at alle  
leverandører og forretningspartnere 
signerer konsernets prinsipper for og 
erklæring om etiske standarder for  
forretningspartnere.
 

I Norconsults årlige medarbeider- 
undersøkelse svarte 80 prosent av  
respondentene i Skandinavia at de  
kjenner til Norconsults varslingskanal 
for kritikkverdige forhold. 83 prosent av  
respondentene i Skandinavia ga uttrykk 
for at det er akseptert å ta opp og  
diskutere dilemmaer for å redusere tvil 
om hva som er etisk forsvarlig atferd og 
fremgangsmåte på sin enhet.
 
Samfunnsengasjement
Norconsult fornyet i 2016 samarbeidet 
med Ingeniører uten grenser (IUG),  
som er en interesseorganisasjon for  
ingeniørfaglig bistandsarbeid. Norconsult 
støtter IUGs virksomhet økonomisk og 
samarbeidet gir Norconsults medarbeidere 
mulighet til å delta i internasjonale opp- 
drag der det er behov for bistand, samt 
deltakelse på kurs og foredrag. 
I 2016 arrangerte blant annet Norconsult 

Missing Maps workshop sammen med 
IUG hvor alle interesserte kunne være 
med å kartlegge katastrofeutsatte om-
råder. 

Norconsult har samarbeidet med  
organisasjonen MOT siden 2012. Under 
Norconsults faste introduksjons- 
kurs for nyansatte har MOT i 2016 delt  
organisasjonens filosofi om å vise mot, 
bry seg om andre og ta egne valg.

«Del Drømmen» er Stabæk Fotballs sam-
funnsprosjekt som omfatter flere tiltak 
for å gjøre hverdagen lettere for barn og 
unge som på ulike måter møter  
utfordringer. Norconsult støtter prosjektet 
økonomisk, og var med og bidro da  
«Inkluderingsdagen» ble arrangert på 
Nadderud stadion for første gang i 2016. 

Julegaven 2016 ble gitt til samfunns- 
nyttige formål som ble nominert  
og stemt frem av Norconsults med  
arbeidere. Kreftforeningen, Barnekreft-
foreningen, Leger uten grenser,  
Flyktninghjelpen og WWF ble til slutt de 
fem flotte formålene som til sammen 
mottok 500 000 kroner.

I Sverige har Norconsult AB i 2016 gitt 
gaver til Leger uten grenser og Redd 
Barna for å støtte arbeidet de gjør for 
mennesker som er rammet av kriser 
som krig og naturkatastrofer. Norconsult 
AB har i tillegg i 2016 vært med å støtte 
«Musikhjälpen» i deres innsamling for 
krigsrammede barns rett til å gå på skole.

Norconsult i Malaysia, NorPower Sdn 
Bhd, donerte i 2016 midler til Mengkak 
Longhouse som hjelper 37 familier med 
mat og drikke, samt skoleutstyr til barna 
som er bosatt der. 

Norconsult i Mosambik fortsatte i 2016 
sin 18 år lange tradisjon om å gi en  
donasjon til stiftelsen Halima, et barne-
hjem hvis formål er å gi foreldreløse barn 
og barn av HIV/AIDS-smittede foreldre, 
trygge rammer med et godt helsetilbud, 
utdanning og sosial velferd.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom  
nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Sosiale og miljømessige hensyn 
vises i Norconsults rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle 
samarbeid og engasjement, samt i drift av egen virksomhet.



Romsdalsmuseet i Molde.
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Norconsults tjenester dekker samtlige fagområder innen 
rådgivning og prosjektering av nybygg og rehabiliterings- 
oppdrag. Fordi vi besitter en betydelig kompetanse innen 
teknisk integrering, tilstandskontroll og drifts- og vedlike-
holdsplanlegging, kan vi levere et komplett tjenestetilbud  
i alle faser av et oppdrag, og i hele byggets levetid. Vi videre-
utvikler kontinuerlig vår kompetanse innen kompliserte bygg, 
og bidrar med kunnskap og rådgivning innen tidlige prosjekt-
faser samt overtagelse og drift. 

Bygg og eiendom er representert med sterke tverrfaglige  
miljøer ved de fleste av Norconsults kontorer, og vi kan 
dermed betjene hele Skandinavia med vår lokale kompetanse 
og kapasitet. Vi er i front når det gjelder bruk av BIM som 
prosjekteringsverktøy i prosjektene våre, og vi søker å være i 
front når det gjelder nye samhandlingsformer, slik som VDC 
og ICE.

Norconsult har bred tverrfaglig kompetanse innen alle fag-
områder knyttet til samferdsel, og lang erfaring med plan-
legging 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, spor-
veier, havner, flyplasser og tunneler.

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. 

Samferdsel Bygg og eiendom

Norconsult har organisert sine tjenester innen områdene Samferdsel, 
Bygg og eiendom, Energi, Vann og avløp, Industri, Olje og gass,  
Miljø, Plan, Sikkerhet, IT og Arkitektur. For å styrke satsningen på 
arkitektur i Norconsult, organiserte vi i 2016 arkitektur som et eget 
markedsområde. Med vår brede erfaring og tverrfaglige kompetanse 
bidrar Norconsult til kundenes verdiskapning og suksess, og til et 
bærekraftig og sunt samfunn. I 2016 ble det utført over 20 000 store 
og små oppdrag innenfor våre marked.

Våre 
markedsområder
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Norconsult har kompetansen som sørger for sikker vann-
forsyning, gir miljøtilpassede og effektive avløpsløsninger, og 
som tar høyde for fremtidige klimaendringer. Vann er en  
vital ressurs som skaper grunnlag for liv og utfoldelse. Derfor 
må vannressursene utnyttes på en bærekraftig måte og sikres 
også for fremtidige generasjoner. Norconsult har Norges 
største rådgivermiljø innen vann og avløp. Vi har spesialisert 
oss på å levere ledningssystemer og behandlingsanlegg av 
høy kvalitet og med lang levetid. 

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

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  
breddeinnsikt i hele energisystemet; fra produksjon, via  
overføringsnettet, til forbruker.

Våre tjenester spenner fra rådgivning i tidligfase og mulighets-
studier, via anskaffelsesassistanse, detaljprosjektering, 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. 

Energi Vann og avløp

Midtre Romerike renseanlegg (MiRA).

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

Vi analyserer, forstår og formgir fysiske omgivelser. Med 
smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger bidrar vi  
innen både overordnet og lokal planlegging. Våre planleggere 
fokuserer på et helhetlig mobilitetstilbud og ser alle former 
for transport i sammenheng. Vi tilrettelegger for inkluderende 
arbeidsprosesser, dialog og samspill, og mener god kommu-
nikasjon og involvering er premisser for å oppnå høy kvalitet 
både i prosesser og sluttleveranser. Vi legger stor vekt på å 
tilby rett tjeneste til rett tid, og er opptatt av å alltid levere 
et godt sluttprodukt med vekt på presentasjon og visuell  
og skriftlig formidling. Vår tverrfaglighet og geografiske  
spredning gjør oss fleksible når det gjelder type oppdrag,  
størrelse og geografisk beliggenhet.

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

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 prosjekterings- 
tjenester til ulike industrivirksomheter. Vi deltar i alle faser av et 
prosjekt, fra idéutvikling til drift.

Industri Plan

Nye Hisingbron i Gøteborg.
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Norconsult er et av landets ledende tverrfaglige rådgiver- 
miljøer med spesialkompetanse innen ytre miljø og klima. 
Flere av våre medarbeidere har erfaring fra anleggsbransjen, 
og vi leverer miljøtjenester over hele landet.

Vår inngående kunnskap om forvaltning og de til enhver tid 
gjeldende regler, standarder og offentlige veiledninger, gjør 
oss i stand til å levere optimale resultater til både offentlige og 
private kunder. Vi tilbyr tilpassede produkter, bredde- og spiss-
kompetanse innen ytre miljø, og jobber for å finne gjennom- 
førbare og effektive løsninger i alle prosjekter. Kreative  
prosesser er en naturlig del av vår arbeidsmetodikk, og vi 
samarbeider tett med våre kunder (Co-Creation). Gjennom 
dette, og vårt eget program for forskning og utvikling,  
finner vi frem til, og etablerer nye metoder for fremtidens  
miljøløsninger.

Gjennom helhetlige og fremtidsrettede løsninger, bidrar vi til 
å rigge samfunnet rundt oss for å møte konsekvensene av 
klimaendringer. Vi har et sterkt fokus på bærekraft, og jobber 
for å redusere klimagassutslippene i våre prosjekter. 

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

Olje- og gassoppdrag krever høy grad av tverrfaglig sam- 
arbeid, stor kapasitet og relevant erfaring fra gjennomføring 
av komplekse oppdrag med mange involverte parter og korte 
tidsfrister. Prosjektering med fokus på HMS, god planlegging 
og tilrettelegging for sikker byggeplassgjennomføring 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, anbudsarbeid og byggeledelse, til drift og 
vedlikehold. 

Norconsult har selv utviklet et kompetansesenter innen  
produksjon og lagring av flytende naturgass og biogass (LNG/
LBG). 

Olje og gass  Miljø

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen.

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 for- 
valtning av infrastruktur og eiendom. Vår styrke ligger i at vi  
kombinerer fagkunnskap med moderne teknologi i bruker-
vennlige og effektive IT-løsninger.

NoIS er en ledende leverandør av programvare innen 
Geografiske Informasjonssystemer (GIS/NIS), eiendomsgebyr, 
renovasjon og kundeinformasjon for kommunale virksom-
heter 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.

Norconsult er den største norskeide aktøren som dekker alle 
krav til utredning innen sikkerhet. Vårt prosjekteringsmiljø 
kombinerer spesialkunnskap med bred tverrfaglig erfaring 
fra sikkerhetsanalyser og aktiv risikostyring for offentlige og  
private aktører. Dette gjør oss meget godt kvalifisert til å  
vurdere sikkerhet innen et bredt spekter av oppdrag. 

Analyse av risiko, sårbarhet og dimensjonering av beredskap 
er krevende tverrfaglige disipliner. En uavhengig vurdering av 
uønskede hendelser, trusler og sårbarhet i egen virksomhet er 
viktig for å redusere risiko. Norconsult kan bidra til å redusere 
virksomhetens risiko gjennom etablering og utvikling av en 
god sikkerhetskultur, styringssystemer, kompetansebygging 
samt forebyggende tiltak og beredskap. 

Sikkerhet IT

Nedre Røssåga kraftverk i Nordland. 
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prosessen, fra programmering og mulighetsstudier, til detalj- 
prosjektering og oppfølging på byggeplass. Våre arkitekter 
prosjekterer alt fra jernbanestasjoner til boliger, kontorer, 
barnehager, sykehjem og omsorgsboliger, parker, gater og 
byrom, kjøpesentre, kirker og kirkegårder. Våre leveranser har 
gjort seg bemerket, og i 2016 har vi mottatt priser, utmerkelser 
og nominasjoner for flere av våre prosjekter: Gullhella  
omsorgssenter ble nominert til Årets bygg, Statens bygge- 
skikkpris, Murverksprisen og Asker kommunes byggeskikkpris, 
og vårt arbeid på Stabekk stasjon ble nominert til Betong- 
tavlen. 

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
Arkitekten sitter ofte som første inngangsport til prosjektene 
og er involvert fra et svært tidlig tidspunkt. Arkitektene har ofte 
en sentral rolle i den videre utviklingen av et prosjekt. Det er 
viktig for Norconsult å kunne tilby ingeniører og arkitekter 
som bidrar til å rådgi våre kunder, slik at vi kan sikre oppfølging 
fra A til Å innen alle fag, med alle involverte aktører. 

Vi erfarer at dette fremmer entusiasme og engasjement hos 
våre rådgivere og ikke minst hos våre kunder. 

Vår visjon er Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene. 
Med arkitektene på laget gjør vi dette i enda større  
utstrekning, som komplette rådgiverteam. Dette er vår styrke 
og det er vi stolte av. 
 
Vi ser frem til et spennende nytt år og gleder oss til å sette 
preg på våre omgivelser med rik, frodig og modig arkitektur!

Arkitektur er ikke nytt i Norconsult, vi har i en årrekke hatt 
mange dyktige arkitekter ansatt i konsernet. Allikevel er det en 
kjensgjerning at Norconsult ikke først og fremst forbindes 
med arkitektur. Etter flere år med organisk vekst og oppkjøp 
av anerkjente arkitekturmiljøer i Norge, Sverige og Danmark, 
er Norconsult i dag et av de store arkitekturmiljøene i  
Skandinavia. Selv mener vi dette har vært byggebransjens best  
bevarte hemmelighet. Nå er det tid for å gjøre hemmeligheten 
offentlig kjent. 

Arkitektur som eget markedsområde
For å styrke satsningen på arkitektur i Norconsult, organiserte 
vi i 2016 arkitektur som et eget markedsområde, som favner 
alle arkitektfagene. Med nærmere 200 medarbeidere innen 
arkitektur, landskap, interiør, lysdesign og urbanisme, har 
Norconsult nå et av Norges og Skandinavias største  
arkitekturmiljøer. Norconsult er bevisst på at arkitektur og  
design henger tett sammen, og i anledning etableringen av 
arkitektur som eget markedsområde har vi startet arbeidet 
med å utvikle selskapets grafiske profil. Den vil bli mer tilpasset 
forventningene som markedet stiller til en bedrift som jobber 
både innen ingeniørtjenester og arkitektur.

I denne årsrapporten gir vi den første smaken på opp- 
gradering av grafisk profil, og utover første halvår 2017 vil flere  
elementer og kommunikasjonsflater følge denne profilen.

Arkitekturprosjektene legges merke til
Utviklingen av fremtidens bygg krever ressurseffektive helhets- 
løsninger, som holder høy kvalitet og tar vare på både ytre 
og indre miljø. Estetiske verdier, samspill, kvalitet og miljø 
er nøkkelord for fremtidens byggverk og omgivelser.  
Målsettingen for Norconsults arkitekturmiljø er å skape gode 
fysiske miljøer i et bærekraftig perspektiv. Vårt prosjekterings- 
arbeid baserer seg på helhetstenkning gjennom hele  

Arkitektur

BIR etablerer ny bossterminal på Nygårdstangen, Bergen.
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E18 Tvedestrand-Arendal: 

Prosjekteringsansvaret i 
Nye Veiers gigantkontrakt

Kontrakten som AF Gruppen er tildelt 
beløper seg til drøye tre milliarder kroner, 
og er en av de største utbyggings- 
kontraktene på vei i Norge noensinne. 
Totalentreprisen gjelder prosjektering og 
utbygging av 23 kilometer ny motorvei 
mellom Tvedestrand og Arendal. 

Norconsult har ansvaret for prosjekterin-
gen i prosjektet. Arbeidet inkluderer alle 
vegrelaterte fag og inneholder blant  
annet fire doble bergtunneler, 30  
konstruksjoner og flytting av 10 millioner 
kubikkmeter masse.

Prosjekteres parallelt med bygging
Prosjektet har meget stram fremdrift,  
og prosjektering vil pågå parallelt med 
bygging. Kontrakten mellom Nye Veier 
og AF Gruppen ble signert 16. desember 
2016. Norconsult startet umiddelbart 
med planleggings- og prosjekterings- 
arbeidet på nye E18 Tvedestrand-  
Arendal. Byggearbeidene starter vinteren 
2017, og prosjektet skal etter planen  
ferdig-stilles høsten 2019. 

E18 Tvedestrand-Arendal er et viktig  
prosjekt i Norconsults satsning på full-
integrert BIM (Building Information  
Modelling), og den samtidige prosjek-
teringen stiller store krav til god planlegging. 

I desember 2016 ble det klart at Norconsult skal prosjektere den nye E18  
Tvedestrand-Arendal, der AF Gruppen er totalentreprenør. Kontrakten er Nye Veiers 
første totalentreprisekontrakt.

Hva: 
Prosjektering og utbygging 
av 23 km ny firefelts E18 med 
fartsgrense 110 km/t og 14 km 
fylkesvei

Sted: 
Tvedestrand-Arendal

Entrepriseform: 
Totalentreprise

Totalentreprenør: 
AF Gruppen

Bestiller: 
Nye Veier

Utvalgte
prosjekter
2016
Årlig utfører Norconsult over 20 000 små og store oppdrag 
i inn- og utland for private og offentlige kunder. Vi har med 
oss kunnskap og erfaring fra tusenvis av prosjekter inn i alle 
nye oppdrag. Samtidig går vi løs på nye oppdrag med respekt, 
nysgjerrighet og vilje til innovasjon. 

Virksomheten bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom  
nyskapende og målrettede rådgivningstjenester til våre 
kunder. Norconsult er opptatt av at det i valg av løsninger  
vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig 
kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.

28 29
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Nedre Røssåga kraftverk:

Økt vannkraftproduksjon 
for Statkraft

Norconsult har hatt sentrale roller i Statkraftprosjektet Nedre Røssåga kraftverk som 
åpnet 18. oktober 2016. Vannkraftverkets kapasitet utgjør 1,6 prosent av Norges 
totale el-produksjon. 

Rehabiliteringen og utvidelsen av Nedre 
Røssåga kraftverk i Nordland er blant de 
største vannkraftprosjektene i Norge på 
2000-tallet. Norconsult har hatt ansvar 
for flere fag i kraftverkprosjektet, som 
etter rehabiliteringen har fått økt sin 
totale årlige produksjon med ca. 200 
GWh, til ca. 2150 GWh. Det tilsvarer  
energibehovet til mer enn 100 000 
norske husstander, og utgjør ca. 1,6 
prosent av Norges totale el-produksjon. 

Norconsult har vært 
engasjert siden 2007
Statkraft engasjerte Norconsult til gjen-
nomføringen av forprosjektet på Nedre 
Røssåga allerede i 2007. I 2013 inngikk 
de to selskapene en kontrakt om at 
Norconsult skulle bidra med prosjekter-
ingsledelse, detaljprosjektering og opp- 
følging av arbeidene. Kontrakten har  
omfattet prosjektering av ulike fag i detalj- 
prosjekt- og utførelsesfase, herunder 

bygg- og anleggsteknikk, maskinteknikk, 
strømning/erosjon, kjøle- og lense- 
anlegg, interiørarkitekt, jordingsanlegg, 
svingeberegninger, bistand teknisk bygge- 
ledelse samt brann og sikkerhet.  

Økt kraftproduksjon og 
bedre miljø for fisk
Det er etablert en ny kraftstasjon 1100 
meter inn i Korgenfjellet, og nye vann- 
veier med ca. 19 km tunneler. De nye 
vannveiene er drevet med både tunnel- 
boremaskin (TBM) og konvensjonell 
sprengning. Totalt har prosjektet en kost-
nadsramme på ca. 1,5 milliarder kroner.  
I tillegg til økt kraftproduksjon har  
prosjektet også ført til bedrede forhold 
for laks og sjøørret i Røssåga. Elven 
får blant annet tilbake en lakseførende  
strekning som står for 30 prosent av gyte-
grunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.

Hva:  
Nedre Røssåga Kraftverk

Sted: 
Nordland fylke

Oppdragsgiver: 
Statkraft

Oppdragsperiode: 
2007 – 2016

Norconsults leveranser: 
Ansvar for flere fag, prosjekterings-
ledelse, forprosjekt, detalj- 
prosjektering og oppfølging av 
arbeidene
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Upper Tamakoshi Hydroelectric Project:

Kraftig økning i Nepals 
kraftproduksjon

Vannkraftanlegget Upper Tamakoshi 
bygges like ved grensen til Tibet, og er 
Nepals hittil største. Når anlegget settes i 
produksjon i 2018 vil det gi en sikker  
energiforsyning til alle Nepals kraft-
kunder, og bidra til landet blir selvforsynt 
med strøm. Den forventede årlige kraft-
produksjonen på 2,3 TWh bare i Upper 
Tamakoshi, vil utgjøre nesten tre fjerde- 
deler av dagens totale kraftproduksjon i 
Nepal. Den massive produksjonsøkningen 
vil gjøre det mulig for Nepal å  
eksportere overskuddskraft til India. 

Kraftige jordskjelv har forsinket 
prosjektet
Norconsult har vært involvert i prosjektet 
siden 2002. Først som rådgiver i gjen-
nomføringen av forprosjektet, deretter 
som rådgiver for byggherre da anbuds-

dokumenter for byggetekniske arbeider, 
hydromekanikk og kraftlinje ble ut- 
arbeidet. Siden 2011 har Norconsult vært 
ansvarlig for både detaljprosjektering og 
byggeledelse på vegne av oppdragsgiver 
i prosjektets byggefase. 

Prosjektet skulle etter planen stå ferdig  
i 2016, men de kraftige jordskjelvene som 
rammet Nepal i 2015 førte til betydelige 
forsinkelser. Skjelvene resulterte i om- 
fattende skader på damanlegget, og ut-
løste også flere store steinras som ødela  
adkomstveien til vannkraftanlegget. Som 
en del av løsningen for å rehabilitere  
veien, ble Nepals første veitunnel bygget. 

Anlegget skal etter planen ferdigstilles og 
settes i produksjon i slutten av 2018.

Siden 2002 har Norconsult vært involvert i Upper Tamakoshi Hydroelecric Project, 
Nepals største vannkraftprosjekt noensinne. Når anlegget tas i bruk, vil landet være 
selvforsynt med strøm.

Hva:  
Detaljprosjektering og byggeledelse 
for Nepals hittil største vannkraft- 
anlegg 

Sted: 
Nepal

Oppdragsgiver: 
Upper Tamakoshi Hydropower Ltd.

Oppdragsperiode: 
2002 – 2018

Norconsults leveranser: 
Detaljprosjektering, byggeledelse 
og oppfølging i byggeperiode

Oppdragsform: 
Norconsult utfører oppdraget i joint 
venture med tyske Lahmeyer Intl 
GmbH. Norconsult er ledende joint 
venture-partner

Jotunbygget: 

Nytt forskningssenter og hovedkontor 
for Jotunkonsernet i Sandefjord

Norconsult har ansvaret for prosjektering av alle tekniske fag samt anleggsledelse 
når giganten Jotun kraftsamler FoU-virksomheten, konsern- og segmentfunksjoner 
i Sandefjord. 

Bakgrunnen for prosjektet er selskapets 
ønske om å samle konsernledelsen og 
FoU-virksomheten i felles lokaler. I tillegg 
til behov for større plass, så selskapet at 
de eksisterende produksjonslokalene var 
dels uegnet. 

Norconsult har ansvaret for prosjektering 
av alle ingeniørtekniske fag samt  
miljøfag, myndighetssøknader og  
prosjekteringsledelse. Selskapet har også 
roller som HMS-koordinator for prosjek-
tering, BREEAM AP og BREAAM revisor i 
prosjektet, som er ventet å stå ferdig i 
årsskiftet 2018/2019. Totalt areal i det nye 

bygget blir på cirka 34 000 m², og 
FoU-virksomheten vil utgjøre en stor del 
av dette. Lokalene er også dimensjonert 
for at Jotun kan fortsette å vokse, og vil 
ha kapasitet til ca. 650 ansatte.

I tillegg til forskningssenter skal det nye 
hovedkontoret romme konferanse- og 
møtesenter, bibliotek, informasjons- 
museum og auditorium samt resepsjon, 
parkering, sykkelparkering, kantine og  
tilhørende utearealer. Bygget skal oppnå 
miljøsertifiseringen BREEAM-NOR «Very 
Good». 

Hva: Nye lokaler for Jotunkonsernet

Sted: Gimle i Sandefjord

Oppdragsgiver: Jotun

Oppdragsperiode: 
Byggestart august 2016,  
ferdigstilling desember 2018 

Entreprisemodell:
Byggherrestyrt delt entreprise- 
modell, 27 entrepriser

Norconsults leveranser: 
Alle ingeniørtekniske fag samt 
miljøfag, myndighetssøknader, 
prosjekteringsledelse, HMS- 
koordinator for prosjektering, 
BREEAM AP og BREAAM revisor

Arkitekt: 
Henning Larsen Architects (DK) 
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Ragnarock:

Monumentalt museum for 
rock, pop og ungdomskultur 
i Danmark

Den danske avisen Politiken omtalte 
bygget som en katedral, og lovpriste 
både de kompliserte konstruksjonene og 
den spennende arkitekturen. «Inngangs- 
partiet er skjøvet inn under en nærmest 
naturstridig stor fremspringende over- 
etasje», skrev avisens kritikere. For 
Norconsult, som har vært rådgiver på 
blant annet konstruksjon, er det ekstra 
hyggelig at dette legges merke til. 

I tillegg til konstruksjon, har Norconsult 
hatt ansvaret for prosjektering av VVS, 
EL og belysning i bygget samt ansvar for 
byggeledelse og utført fagtilsyn. 

Fra industri til kreativ bydel
Ragnarock ligger i den nye bydelen  
Musicon i Roskilde, et tidligere industri-
område som nå gjennomgår en område-

forvandling. Målet er at Musicon skal bli 
en kreativ og levende bydel i løpet av de 
neste ti til 15 årene. Foruten Ragnarock, 
vil området også huse Roskilde Festival 
Højskole, som ved ferdigstillelse vil bestå 
av administrasjons- og undervisnings- 
lokaler, bydelshusfunksjoner og boliger 
for elever og lærere. Også Roskilde- 
gruppen skal flytte inn på området, i et fem 
etasjes nybygg med møtesenter, som 
skal utformes som en svevende kube 
over en gammel industrihall. Norconsult 
har rollen som byggherrerådgiver for 
byggingen av elevboliger ved høyskolen 
og Roskildegruppens kontorlokaler. 

Hva: 
Norconsults bidrag omfatter 
Ragnarock, Roskilde Festival 
Højskole og Roskildegruppens 
nye kontorer

Sted:
Roskilde, Danmark

Oppdragsgiver: 
Danmarks Rockmuseum

Norconsults leveranser: 
Konstruksjon, HVAC (VVS), EL, 
belysning, byggeledelse, 
byggherrerådgivning og fagtilsyn

Arkitekt: 
COBE og MVRDV

Ragnarock, Danmarks nye museum for rock, pop og ungdomskultur fikk mye  
oppmerksomhet da det åpnet i april 2016.
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Sollentuna sykehus, Sverige: 

Fremtidens helse- 
og sykepleie

Som et ledd i Stockholms läns landsting 
(Stockholmsregionens administrative  
organ) sin satsing på fremtidens helse-  
og sykepleie, gjennomgår Sollentuna 
sykehus en fullstendig ombygging. Ved  
ferdigstilling i 2018, vil sykehuset være 
et moderne nærsykehus med spesialist- 
helsesenter. Sollentuna sykehus vil  
ha rundt 230 behandlingsplasser for  
geriatrisk og øvrig spesialisert somatisk 
pleie samt et spesialistsenter som støtter 
den geriatriske pleien.

I ett med omgivelsene
Norconsult har hatt ansvar for arkitektur, 
konstruksjon, akustikk og landskaps- 
arkitektur i prosjektet, og har vært  

engasjert gjennom hele prosessen, fra 
mulighetsstudie, via detaljprosjektering til 
oppfølging i byggeperiode.

Et av grunnprinsippene for utformingen 
av sykehuset, er at bygget skal gli naturlig 
inn i nærmiljøet, og at nærliggende grønt- 
arealer skal gjenspeiles i interiøret. Dette 
løses gjennom innslag av treverk og 
planter. Naturtemaet er spesielt synlig  
i pasientnære områder som inngangs- 
partiet, vente- og fellesrom. 

På oppdrag fra Locum og Stockholms läns landsting skaper Norconsult moderne 
behandlingsmiljøer i Sollentuna, tilpasset fremtidens helse- og sykepleie.

Hva:
Ombygging av spesialistsykehuset 
Sollentuna sykehus 

Oppdragsgiver:
Locum AB

Sted: 
Sollentuna, Sverige

Oppdragsperiode: 
2013 – 2017

Norconsults leveranser: 
Mulighetsstudie, forprosjekt,  
deltaljprosjektering og oppfølging  
i byggeperiode

Fag: 
Arkitektur, konstruksjon, akustikk, 
landskapsarkitektur

Samnangerheimen:

En bedre hverdag for 
beboere i Samnanger

Samnangerheimen besto før fornyelsen 
av tre sammenbygde bygninger, oppført 
på 1950-, 1970- og 1990-tallet. De to  
eldste byggene skulle rives, og det skulle 
reises et nytt tilbygg. Den nyeste delen 
fra 1990-tallet skulle beholdes. 

Norconsult har stått for utarbeidelse av 
skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt 
og oppføring på byggeplass, og har hatt 
ansvar for fagene arkitektur, interiør- 
arkitektur, landskapsarkitektur, bygge- 
teknikk, VVS, elektro, brann og akustikk. 

Viktige vandreruter for demente
Etter ombyggingen består Samnanger-
heimen av et nybygg med bruttoareal 
på 3 000 m² som er tilkoblet eksisterende 
sykehjembygg fra 1995. Nybygget er 

formet som en åpen L med to fløyer som 
tilpasser seg og utnytter tomtens skrå 
helning og høydeforskjeller. Eksisterende 
sykehjem er utbedret med 16 nye syke-
hjemsplasser, dagsenter, produksjons- 
kjøkken, sansehage for demente og 
parkering. Under utarbeidelse av sanse-
hagen og fellesarealene i tilknytning til 
sykehjemsplassene, har vandreruter for 
demente stått i fokus.

Utformingen av bygget og materialvalg 
refererer til landskapsrommet i Samnanger, 
med fjell på alle sider. Fasaden er kledd i 
ubehandlet lerk, som over tid vil harmonere 
med skifertakene på omkringliggende 
bebyggelse.

Norconsult har hatt prosjekteringsansvaret i fornyelsen av Samnangerheimen i  
Samnanger kommune, øst for Bergen. Sykehjemmet har blant annet fått 16 nye 
plasser, dagsenter og en sansehage for demente.

Hva:
Prosjekteringsansvaret i fornyelsen 
av Samnangerheimen

Oppdragsgiver: 
Samnanger kommune

Sted: 
Haga i Samnanger, 
Hordaland fylke 

Oppdragsperiode: 
2011 – 2016 

Norconsults leveranser: 
Skisseprosjekt, forprosjekt, detalj-
prosjekt, oppføring på byggeplass 

Fag: 
Arkitektur, interiørarkitektur 
landskapsarkitektur, byggeteknikk, 
VVS, elektro, brann, akustikk 
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Digital VA-forvaltning (DiVA): 

Nasjonal dugnad for  
vann og avløp 

I 2012 tok Norconsult initiativet til å finne en nasjonal løsning på de store  
utfordringene med gamle vann og avløpssystemer i Norge. Resultatet ble FoU- 
prosjektet Digital VA-forvaltning (DiVA). Målet med prosjektet har vært å lage  
DiVA-guiden; et digitalt planleggingsverktøy for strategisk og ressurseffektiv  
sanering av gammel ledningsnett.

Fordi fokuset tradisjonelt har vært på drift 
fremfor langsiktig vedlikehold, er det  
et omfattende vedlikeholdsetterslep på 
vann- og avløpsnettet i Norge i dag. 
Dette representerer en stor samfunns-
messig utfordring. I 2012 fikk Norconsult 
med seg SINTEF, NTNU, Asplan Viak, 
Norsk Vann, Breivoll Technologies og 
Rosim, i tillegg til flere norske kommuner 
og vannverk. Sammen etablerte de DiVA, 
det største FoU-prosjektet innen Vann og 
avløp i Norge på mange år.

Sikrer effektiv planlegging og sanering 
av VA-anlegg
DiVA samler analyseverktøy, metoder og 
modeller i en digital guide, tilpasset 
norske forhold, som sikrer effektiv plan-
legging og sanering av VA-anlegg. 
Guiden, som består av 12 hovedområder, 
tilrettelegger for bruk av såkalt multi- 
kriterieanalyse, der både økonomiske, 
sosiale og miljømessige aspekter  
hensynstas i prioriteringsarbeidet. 

DiVA-guiden vil gi kommuner og vann-
verk bedre grunnlag for å ta gode  
beslutninger, særlig knyttet til system- 

utfordringer og overholdelse av regelverk 
og forskrifter. Dette vil redusere både  
nedetid, driftsbrudd og forstyrrelser 
i leveransen, fordi reparasjoner og ut- 
skiftinger kan planlegges på forhånd.  
Fordi det blir mulig å prioritere rehabilitering 
og utskifting fremfor reparasjoner, 
blir det mer tid til å finne kostnads- 
effektive løsninger, og dermed enklere å 
budsjettere. Ved å følge DiVA-guiden vil 
man oppnå store økonomiske besparelser 
for kommuner og dens skattebetalere. 

Renere drikkevann og mindre utslipp av 
forurenset vann
DiVA vil bidra til at mindre forurenset 
vann slipper ut i grunnen, til å sikre  
renere drikkevann også i et langsiktig  
perspektiv, og vil bidra til å styrke den 
norske VA-bransjen.

I løpet av 2016 ble pilotprosjekter startet 
opp i flere kommuner. I løpet av 2017 skal 
DiVA-guiden og medfølgende verktøy- 
kasse bli nasjonalt tilgjengelig.

Hva: 
FoU-prosjektet Digital 
VA-forvaltning (DiVA) 

Sted: 
Hele Norge

Oppdragsperiode: 
2012-2017

Hvem: 
Norconsult, med SINTEF, NTNU, 
Asplan Viak, Norsk Vann, Breivoll 
Technologies og Rosim, flere 
norske kommuner og vannverk 

Norconsults leveranser:
Ledet arbeidet med utvikling av 
digitalt planleggingsverktøy for 
strategisk og ressurseffektiv 
sanering av gamle ledningsnett
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Gjennom oppdrag innen Bygg og eien-
dom, Samferdsel, Energi, Vann og avløp, 
Industri, Miljø, Olje & gass, Sikkerhet, 
Arkitektur, Plan, IT og Utleie bidrar 
Norconsult til et mer verdifullt samfunn. 
Årlig utfører Norconsultkonsernet over 
20 000 oppdrag for offentlige og private 
kunder. Tjenestene omfatter planlegging, 
prosjektering og oppfølging i ulike faser  
i prosjekter, fra arkitekttegninger og  
behovsbeskrivelser, forprosjekter, ut- 
arbeidelse av spesifikasjoner og anbuds-
dokumenter til ferdige anlegg, inklusive 
drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Konsernet hadde ved utgangen av 2016 
ca. 3 250 medarbeidere. Hovedkontoret 
er lokalisert i Sandvika utenfor Oslo. 
Norconsult har et sterkt lokalt nærvær i 

de strategiske hovedmarkedene med 88 
kontorsteder, hvorav 51 er i Norge og 
øvrige er i Skandinavia (Sverige og  
Danmark), Afrika (Sør-Afrika, Mosambik 
og Botswana), Sør-Amerika (Chile og 
Peru) og Asia Oseania (Malaysia,  
Filippinene, Laos og New Zealand).

Norconsults visjon er at det er vi som 
løser de vanskeligste oppgavene. Bak-
grunnen for den ambisiøse visjonen er 
posisjonen selskapet har opparbeidet 
seg, spesielt i det norske markedet hvor 
bredden og kompetansen i leveransene 
er fremst i vår bransje. Det er et over- 
ordnet mål å opprettholde en slik  
anseelse blant kunder samt nåværende 
og potensielt fremtidige medarbeidere. 

I 2016 fortsatte konsernets omsetnings- 
vekst, og styret er tilfreds med at  
selskapet klarer å oppnå et driftsresultat 
på nivå med 2015 i den sterke  
konkurransen som er i rådgivermarkedet. 
Vekststrategien står fast samtidig som  
arbeidet med å videreutvikle vårt  
markedsarbeid og forbedre driften fort-
setter. 

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

Innledning

Norconsults styre, fra venstre: Vegard Jacobsen, Idunn Helen Kirkreit, Olaf Bøckmann, Kari Broberg, 

Henning Vellene, Ole Fossen, Jan Oksum (Styreleder), Hege Skryseth og Harald Trosvik.  

Årsberetning 
2016
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Organisering av virksomheten 
Norconsult AS er morselskapet i konsernet. 
Norconsult AS er eid av Norconsult 
Holding AS.

Hoveddelen av konsernets virksomhet 
ligger i selskapet Norconsult AS og i  
datterselskaper utenfor Norge. I tillegg 
leverer det heleide datterselskapet 
Norconsult Informasjonssystemer AS 
(NoIS) IT-løsninger for infrastruktur og  
eiendom, og Technogarden er spesialister 
innen rekruttering og utleie av teknologi-
kompetanse i Norge og Sverige.

Norconsult Eiendom AS eier selskapets 
hovedkontor i Sandvika med Norconsult 
AS som eneste leietaker og har ingen 
øvrig aktivitet.

Norconsult AS er den største tverrfaglige 
rådgiverbedriften i Norge. Etter de siste 
års vekst, er Norconsult nå også blant de 
største arkitektmiljøene. Selskapet har en 
vesentlig og økende virksomhet i Sverige 
og Danmark. Utenfor Skandinavia, er det 
primært Energi og mer spesifikt vannkraft 
og kraftoverføring hvor konsernet leverer 
tjenester i dag. I 2016 utførte Norcon-
sult-konsernet over 20 000 store og små 
oppdrag for offentlige og private kunder. 
Virksomheten bidrar til et bærekraftig 
samfunn gjennom nyskapende og mål-
rettede 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. 

Norconsult gjennomførte i 2016 en 
omorganisering for å styrke kunde- og 
markedsfokuset, faglig ledelse og 
geografisk tilstedeværelse. Etter om- 
organiseringen ledes selskapet gjennom 
virksomhetsområdene Hovedkontor,  
Regioner Norge, Skandinavia (inkludert 
Technogarden-konsernet) og Inter- 
national. 

Norconsults kompetanse, kapasitet og 
geografiske tilstedeværelse er i 2016  
ytterligere forsterket gjennom oppkjøp 
av selskaper. Norconsult har i løpet av 
året overtatt virksomheten i Anacon  
Rådgivning AS og Plan Urban AS i Oslo, 
Bracon AS på Hamar og Gullik Gulliksen 
Vest AS i Ulsteinvik. Videre kjøpte  
Norconsult samtlige aksjer i DeltaTek AS  
i Sandvika mot slutten av året, og  
virksomheten ble overdratt til Norconsult 
AS i starten av 2017. Norconsult har også 
etablert et eget datterselskap på New 
Zealand i 2016.

Virksomhetens resultat
Konsernets omsetning i 2016 ble 4 236,3 
MNOK, en økning på 261,5 MNOK, eller 
6,6 prosent, mot 2015 (3 974,8 MNOK). 
Driftsresultatet endte på 309,4 MNOK, 
ned 3,2 MNOK mot 2015 (312,5 MNOK). 
Den underliggende driftsmarginen ble 
noe redusert, fra 7,9 prosent i 2015 til 
7,3 prosent i 2016. Dette kan i hovedsak  

forklares ved negativt driftsresultat fra 
konsernets virksomhet utenfor Norden 
samt en svakere utvikling i konsernets 
norske utleievirksomhet. 

Kjernevirksomheten i Norge og  
Skandinavia leverte overordnet solide tall 
på både omsetning og driftsresultat.

Rådgivervirksomheten i Norge genererte 
en omsetning på 3142,9 MNOK, hvilket 
var 207,4 MNOK (7,1 prosent) høyere 
enn i 2015. Driftsresultatet økte med 5,6 
MNOK til 241,2 MNOK. 

Hovedkontoret i Sandvika økte sin om-
setning med 102,2 MNOK (6,4 prosent), 
fra 1 590,2 MNOK til 1 692,4 MNOK. Det 
var spesielt prosjekter innen markedsom-
råde Samferdsel og Bygg og eiendom 
som økte sin omsetning. 

Rådgivervirksomheten i Regioner Norge 
leverte også en økning i omsetning 
på 92,2 MNOK (6,8 prosent) til 1452,0 
MNOK i 2016. Samtlige regioner bidro til 
omsetningsøkningen.

Omsetningen fra rådgivningstjenester i 
Sverige økte med nærmere 24 prosent, 
til 547,8 MNOK. Til tross for sterkt rate-
press i markedet, klarte den svenske virk-
somheten å øke driftsresultatet fra 2015 
til 2016. 

Underkonsernet Technogarden, som er 
spesialister innen utleie og rekruttering av 
teknologikompetanse, har de par siste 
årene opplevd et svakt marked. Det  
skyldes i stor grad konsekvensene av lav 
aktivitet i oljesektoren og ringvirkningene 
i norsk økonomi. Til gjengjeld bidro den 
svenske virksomheten i Technogarden til 
god vekst i både omsetning og drifts- 
resultat. 

Norconsult Danmark A/S leverte gode 
marginer, til tross for at 2016 viste en  
liten nedgang både i brutto omsetning 
og driftsresultat sammenlignet med  
forrige år. Den danske virksomheten har  
i løpet av 2016 etablert et nytt kontor i  
Viborg og økt totalt antall ansatte med 
50 prosent ved årets slutt. 

Område International består av datter-
selskaper i Sør-østlige Afrika, Sør-Amerika, 
Sørøst-Asia, New Zealand, samt divisjon 
International som inngår i Norconsult AS. 
Den internasjonale virksomheten leverte 
samlet sett et negativt driftsresultat i 2016 
sammenlignet med 2015. Hovedårsaken 
er at et større prosjekt i Peru ble ferdigstilt 
i 2016, noe som medførte et vesentlig  
lavere volum sammenlignet med forrige 
år. Videre er flere større prosjekter forsinket 
i Malaysia, hvilket medførte at bidraget fra 
Sørøst-Asia er lavere enn i 2015. 

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. En fortsatt svak 

norsk krone vil være et fortrinn for 
Norconsult i forhold til utenlandske 
konkurrenter i norske oppdrag og gjøre 
selskapet mer konkurransedyktig i inter-
nasjonale oppdrag.

Konsolidering i det 
skandinaviske markedet
Norconsult er den største aktøren i råd- 
givningsbransjen i Norge, men er også et 
internasjonalt selskap med en betydelig 
tilstedeværelse i Norden og virksomhet 
spredt over store deler av verden. Høy 
endringstakt i samfunnet drevet av  
befolkningstilvekst, urbanisering og  
akselererende innovasjon er internasjonale 
trender som innebærer utfordringer og 
fremfor alt muligheter for Norconsult. 

Det har en tid pågått en regional konsol-
idering i de nordiske markedene samtidig 
som utenlandske aktører etablerer seg. 
Til tross for den økende konkurransen, er 
forutsetningene fortsatt til stede for god 
lønnsomhet i rådgiverbransjen. En viktig 
forutsetning for videre fremgang vil være 
evnen til å tiltrekke og rekruttere relevant 
kompetanse, samt å ligge i front når det 
gjelder arbeidsmetodikk og evnen til å 
forutse kundens fremtidige behov. 

Etterspørselsutviklingen for rådgivnings- 
tjenestene Norconsult tilbyr er drevet av 
samfunnstrender. I Norge og Sverige vil 
sterk befolkningsvekst og urbanisering 
skape behov for nye boliger, skoler og 
sykehus, samt forbedret infrastruktur.  
Miljøpolitikk og det grønne skiftet øker 
etterspørselen etter smartere og mer 
miljøvennlige løsninger for bygg, trans-

port og produksjon. Samtidig finnes det 
betydelige vedlikeholdsetterslep innen 
infrastruktur som kraftforsyning, veier og 
vann- og avløpsnett. De mulighetene 
disse trendene gir må veies mot usikker-
heter i markedet knyttet til lavere  
økonomisk vekst, utviklingen i arbeidsle-
dighet og usikkerhet knyttet til olje- og 
gassmarkedet i Norge.

Konsolideringen i bransjen forventes å 
fortsette i årene fremover. En pådriver 
for denne trenden er stordriftsfordeler 
i støtteprosesser og at kunder i større 
grad etterspør tverrfaglighet og total- 
leveranser av rådgivertjenester. Dette 
samtidig som kundene stiller høyere 
krav til løsningene, setter kortere frister 
og har økende krav til profesjonalitet og  
dokumentasjon.

I 2016 har Norconsult gjennomført 
mange viktige oppdrag innenfor sam-
funnsbygging og infrastruktur. Det  
forventes også i årene fremover at  
offentlige virksomheter vil investere  
betydelige midler i blant annet utvikling 
og konstruksjon av veier, jernbane og  
energi/kraftoverføring. 

Virksomheten

Årsberetning  2016
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Like muligheter og rettigheter
I Norconsult konsernet skal alle ha like 
muligheter og rettigheter uavhengig av 
kjønn og andre personlige forhold. Det 
er et mål å øke kvinneandelen både i  
operative enheter og på ledernivå.  
Utviklingen har vært positiv i 2016. 
Norconsult AS hadde ved utgangen av 
2016 en kvinneandel på 28,4 prosent, en 
oppgang på 1 prosentpoeng sammen- 
lignet med året før. For konsernet er  
kvinneandelen 29,8 prosent. Andelen 
kvinner i lederstillinger i Norconsult AS 
har økt fra 17,6 prosent i 2015 til 21,7 
prosent ved utgangen av 2016. For  
konsernet er andelen kvinner i leder- 
stillinger 22,9 prosent. Andelen kvinner i 
konsernets styre er 33,3 prosent. Arbeids- 
miljøutvalget i Norconsult AS består i sin 
helhet av 5 kvinner, og Norconsult AS 
hadde dermed også kvinnelig hoved- 
verneombud i 2016.

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.

Norconsult måler trivsel, etterlevelse av 
LiVE Norconsult og kartlegger med- 
arbeidernes oppfatning av Norconsult  
på ulike områder i en årlig medarbeider- 
undersøkelse i konsernet i Skandinavia.  
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 
danner grunnlag for videre utvikling av 
virksomheten og kontinuerlig forbedring 
av arbeidsmiljøet. I tre år på rad har 
Norconsult målt trivsel, engasjement og 
ledelse i egne indekser i konsernets  
selskaper i Skandinavia. I 2016 steg  
resultatene på både engasjements- og 
lederkommunikajons-indeksen i alle  
konsernets selskaper i Skandinavia. Alle 
indeksene viser at Norconsult jevnt over 
skårer høyt på arbeidsmiljø. Totalt er 
Norconsult blant de 10 prosent beste 
virksomhetene Kantar TNS sammenligner 
med både i Norge og Europa.

Sykefraværet i Norconsult AS er om lag 3 
prosentpoeng lavere enn gjennomsnittlig 
sykefravær i det norske arbeidslivet. I 
2016 var samlet sykefravær i Norconsult 
AS 3,3 prosent. De siste fire årene har 
sykefraværet i Norconsult AS steget med 
0,5 prosentpoeng. Økningen er størst i 
langtidsfravær. Det arbeides målrettet for 
å redusere sykefraværet. Blant annet er 
det i løpet av 2016 utarbeidet og til- 
gjengeliggjort støtteverktøy for å følge 
opp langtidssykefravær for alle personal- 
ansvarlige ledere. Selskapets sykefraværs- 
statistikk rapporteres fast kvartalsvis til 
konsernledelsen.

I tillegg til gode resultater på med- 
arbeiderundersøkelsen og et lavt syke-
fravær, har Norconsult lav grad av  
fratredelse. Bemanningsutskiftingen i 
2016 var 6 prosent.

I Norconsult AS arbeides det systematisk 
med å identifisere farer og å redusere  
risikomomenter i arbeidssituasjonen, 
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.

I 2017 arbeider Norconsult AS med  
implementering av et nytt elektronisk 
system for behandling av hendelser, hvor 
medarbeidere i tillegg til registrering og 
behandling av skader og tilløp til skader 
på mennesker, miljø og materiell, skal 
følge opp avvik, observasjoner, for- 
bedringsforslag, funn fra eksterne tilsyn 
og eksterne klager. Systemet er et vesentlig 
element i selskapets arbeid med konti- 
nuerlig forbedring, læring, erfaringsover-
føring og forebygging av risiko.  
Selskapets skadestatistikk rapporteres 
fast kvartalsvis til konsernledelsen.

Det ble i 2016 registrert tre uønskede 

hendelser som har ført til mindre person-
skader uten fravær. Videre har det blitt 
registrert én personskade som medførte 
sykefravær, én med behov for medisinsk 
behandling og to hendelser med  
materielt tap.

Samfunnsansvar, bærekraft
og ytre miljø
Norconsult tar først og fremst samfunns- 
ansvar ved å bidra til samfunnsnytte  
gjennom tjenestene konsernet leverer.  
I tillegg arbeider Norconsult aktivt med 
tiltak for å sikre at forretnings- 
virksomheten utøves slik at selskapet ikke 
bryter med internasjonalt anerkjente 
prinsipper og retningslinjer knyttet til 
menneske- og arbeidstakerrettigheter, 
miljø og korrupsjon. Vårt etiske grunn-
prinsipp er at alt vi gjør skal tåle offent-
lighetens søkelys. Alle konsernets med- 
arbeidere gjennomgår årlig opplæring i 
etiske dilemmaer.

Norconsults misjon er «Vår kunnskap 
bidrar til et mer verdifullt samfunn». 

Denne misjonen sier noe om hvilken 
rolle konsernet skal ha i samfunnet.   
Konsernets samfunnsbidrag er å være 
med på å skape et bedre samfunn. Det 
skjer både gjennom den økonomiske 
verdiskaping og gjennom å tilføre om- 
givelsene gode verdier som livskvalitet, 
sikkerhet og bærekraft.

Norconsult er bevisst at virksomheten 
påvirker det ytre miljøet, først og fremst 
ved råd til våre oppdragsgivere, 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.

Medarbeidere, organisasjon 
og miljø

Norconsults viktigste aktivum er humankapitalen og målet er å tiltrekke seg 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 2017 hadde Norconsult 3 250 
medarbeidere, hvorav om lag 150 var netto tilvekst siste år. 

Årsberetning  2016
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Konsernet har som ambisjon å presentere 
bærekraftige løsninger for sine oppdrags- 
givere. Norconsult jobber aktivt med å 
finne innovative og bærekraftige løsninger 
som vil gi reduserte CO2-utslipp, lavere 
energibruk, mer skånsomme inngrep i 
natur og miljø, mer miljøvennlige material- 
valg og bedre trafikksikkerhet. Blant  
annet har selskapet realisert «pluss- 
prosjekter» i store samferdselsopp- 
drag som E39 Rogfast. Norconsult  
arbeider systematisk for å risikovurdere 
løsningene som planlegges og prosjekterer 
for å unngå skader for de som skal bygge 
og drive løsningene.

Norconsults virksomhet er primært 
kontorrelatert, og selskapets drift for 
årsaker dermed ikke utslipp til vann 
eller luft. Norconsults energibehov på  
kontorene blir i det vesentligste dekket 
av elektrisk strøm og for hovedkontoret 
til dels i form av vannbåren fjernvarme/
fjernkjøling. Norconsult AS 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 AS arbeides det for å redusere 
avfallsmengden. Selskapet deltar i retur- 
og gjenvinningsordninger for forbruksvarer 
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 re- 
sirkulering av utrangert utstyr.

Medarbeidere i Norconsult AS opp- 
fordres til å bruke offentlig kommunikasjon 
som tog, bane og buss som transport-
middel når dette er hensiktsmessig, og til 
i størst mulig grad å bruke video- og tele-
fonmøter 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.

I Norconsult AS arbeides det systematisk 
med forbedringer for mennesker,  
materiell og miljø ved alle kontorer. 
Norconsults hovedkontor i Sandvika er 
sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn- 

ordningens «hovedkontormodell», og 
kontorene i Bodø, Hamar, Larvik,  
Lillehammer, Os, Otta, Stavanger og 
Trondheim er også Miljøfyrtårnsertifisert.  
Det er lagt en plan for videre utrulling av 
Miljøfyrtårnordningen til alle selskapets 
kontorsteder. 

Norconsult AS har et fagmiljø på mer  
enn 100 personer som arbeider som 
spesialister innen sikkerhet og sikring, 
risikostyring, helse, arbeidsmiljø og ytre 
miljø. Disse trekkes inn i interne for- 
bedringsprosjekter og eksterne opp- 
drag etter behov. Selskapet har kvalifiserte 
rådgivere i sertifiseringsordninger som 
Miljøfyrtårnsordningen, ISO 14001  
Ledelsessystemer for miljø og Breeam.

Dam Svartnavatn.
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Forskning og utvikling
Norconsult satser aktivt på forskning og 
utvikling. Dette gjør oss i stand til å tilby 
oppdaterte råd til våre kunder og være  
ledende innen våre markedsområder. 

Systematisk nettverksbygging og relasjon- 
skapning til forskningsmiljøer i inn- og  
utland er 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 systematisk med  
relasjonsbygging og utvikling av  
forskningsprosjekter. Ved å være en  
synlig aktør i forsknings- og utviklings- 
miljøer får Norconsult tilgang på det siste 
innen forskning og får anledning til å på-
virke forskningen med bakgrunn i egen 
kunnskap. Selskapet møter miljøer som 
inspirerer og hvor det utveksles erfaringer 
og kunnskap, etableres nettverk og  
synliggjør egen kompetanse.

Forskning og utvikling er en kontinuerlig 
prosess og gjennom året har Norconsult 

videreforedlet og sluttført flere prosjekter. 
Blant de oppstartede initiativene i 2016 
kan følgende forskningsprosjekter nevnes:

Energioptimale integrerte løsninger i 
helsebygg er et prosjekt Norconsult har 
blitt tildelt og som skal utvikles gjennom 
EnergiX-programmet til Norges Forsk- 
ningsråd. Løsningen vil gi store kostnads-
besparelser gjennom utvikling av simul-
eringsmodeller og styringsverktøy som 
skal benyttes i prosjekterings- 
arbeidet av nye helsebygg. Modellen 
simulerer optimal utnyttelse av over-
skuddsvarme og kjølebehov. Den  
integreres med varmepumpe, kjøle- 
maskin og borehull, og sikrer best mulig 
utnyttelse av grunnvarme. Christian  
Michelsen Research vil sammen med 
Norconsult som prosjekteier og prosjekt- 
leder være hovedpartnere i prosjektet. 
Prosjektet vil ha en varighet på fire år. 

Bedre og rimeligere luftsmitteisolater  
utvikles av Norconsult i samarbeid  
med Turku universitet med støtte fra  
Innovasjon Norge. Prosjektet har som 
formål å redusere smitterisiko med 90 

prosent i forhold til normale pasientrom 
og å redusere kostnaden med 90 prosent 
sammenlignet med tradisjonelle isolater i 
Risikoklasse 4. Luftsmitteisolater benyttes 
for å hindre spredning av smitte mellom 
pasienter, men også til omgivelsene. 
Som en del av isolasjonsbildet benyttes 
ofte trykksetting med eller uten sluse  
i isolatrommets inngangsparti. Luftsmitte- 
isolatene skal benyttes til pasienter som 
har mindre alvorlige luftbårne syk- 
dommer, eller til personer med svekket 
immunforsvar. 

Innovasjon og forretningsutvikling
Visjonen til Norconsult er å være den 
som løser de vanskeligste oppgavene. 
Fordi vår konkurransekraft er å levere 
lederskap og støtte til bygg-, samferdsels- 
og infrastrukturprosjekter, har selskapet 
utviklet systematiske prosesser og 
kreative metoder spesielt tilrettelagt for 
disse prosjektene. Dette skaper rom  
for nye ideer og muligheter – både i 
prosjektene som leveres til kundene og i 
måten det arbeides på internt.
 

Norconsults innovasjonsprosess i opp- 
dragene fokuserer på den tekniske 
løsningsutviklingen for å sikre at alle 
muligheter vurderes i søken etter de 
beste ideene. Metodisk avdekking av 
fokus og mål, profesjonell fasilitering av 
kreative arbeidsmøter og en strukturert 
faglig evalueringsprosess leder  
Norconsults fagpersoner til å finne de 
mest optimale løsningene i tett samar-
beid med kunden. Innovasjonsprosessen 
er skalerbar og benyttes aktivt i små og 
store oppdrag på tvers av alle markeds- 
områder. Prosjektet E39 Rogfast er et  
eksempel på hvordan kombinasjonen av 
kompetanse innen innovasjonsledelse, 
bærekraft og ingeniørfag kunne gjøre 
dette til et plussprosjekt på energi og miljø.

Med kompetanse i innovasjonsledelse, 
utvikler og implementerer Norconsult  
arbeidsprosesser tilpasset dagens og  
fremtidens teknologiske krav og mulig- 
heter. På en slik måte kan selskapet møte 
våre kunders forventninger om effektivitet, 
bærekraft og tverrfaglig samarbeid av  
ypperste klasse. Dette kan omfatte  
prosesser for oppstartsmøter, sam- 

handling, prosjekt- og kommunikasjons-
strategi, interessentmedvirkning og  
prosjektevaluering. Norconsult har et 
spesielt fokus på utviklingen av arbeids-
prosesser knyttet til prosjektering i 3D/
BIM som muliggjør en arbeidsmetodikk 
hvor beslutninger kan fattes direkte i 
prosjekteringsmøter med kunden. Dette 
optimaliserer ikke bare den tekniske 
løsningen, men gir også reelle besparelser 
målt i både tid og kostnader. 

I store tverrfaglige oppdrag har Norconsults 
ressurser innen innovasjonsledelse ofte 
fagansvar for prosessledelse. Prosess- 
lederen er da sentral i planleggingen og 
oppfølgingen av helheten for arbeids- 
prosessene. Dette gjøres blant annet i 
omfattende infrastrukturprosjekter som 
InterCity-prosjektene Tønsberg-Skien og 
Ringeriksbanen.

Hvert år utdannes ledere fra ulike fag- 
områder i innovasjonsledelse slik at de 
kan håndtere tverrfaglige innovasjons- 
prosesser. I tillegg har Norconsult en 
avdeling med spesialister som arbeider 
kun med utvikling av innovasjonsledelse. 

Disse spesialistene leverer også tjenester 
og programmer til eksterne kunder som 
ønsker å utvikle eller heve egen  
kompetanse innenfor innovasjons- 
prosesser. Blant annet har selskapet  
samarbeidet med Norsk Hydro og  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) om utvikling av innovasjons- 
prosesser.

Norconsults innovasjonssatsing inne- 
holder også strategisk forretnings- 
utvikling av egen og våre kunders  
virksomhet. Selskapet benytter da  
anerkjente metoder og modeller med 
fokus på kunnskap og teknologi som 
drivkraft for nye måter å utføre prosesser 
og som følger hele forretningsløpet.  
Slik øker Norconsult muligheten for å  
realisere verdien som ligger i nye ideer.

Forskning, utvikling 
og innovasjon

Årsberetning  2016

Norconsult jobber med 3D/BIM innen alle markedsområder.



Årsberetning  2016

50 51

 Konsernsjefen har ordet  Strategi mot 2018 Dette er Norconsult Våre markedsområder Utvalgte prosjekter 2016 Årsberetning 2016 Konsernregnskap Noter Revisjonsberetning Kontorer og adresser

Konsernets policy for eierstyring og  
selskapsledelse er en del av selskapets 
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 styre skal følge aksjelovens 
krav om å forvalte verdier i konsernets 
selskaper på vegne av eierne. Styret skal 
også føre tilsyn med den daglige ledelse 
som er delegert til konsernsjefen og med 
virksomheten for øvrig. Norconsults styre 
består av tre eksterne representanter, tre 
aksjonærvalgte interne styremedlemmer 
og tre medlemmer valgt av de ansatte. 
Ingen av styremedlemmene inngår i 
Norconsults konsernledergruppe.

Jan Oksum er styreleder og Kari Broberg 
er styrets nestleder. De ble gjenvalgt ved 
første styremøte etter ordinær general-
forsamling 2016. 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 general- 
forsamlingen. Hovedoppgaven til valg- 
komitéen er å sikre at styret har den  

riktige sammensetningen av kompetanse 
og erfaring.

Styret har i 2016 avholdt ni styremøter. 
Ved behov har styret blitt informert om 
viktige hendelser mellom styremøtene. 

I slutten av 2015 tok styret initiativ til  
å vurdere eiermodellen til Norconsult.  
I løpet av våren og sommeren 2016 ble 
det utarbeidet en eiermodellrapport med 
alternativer til dagens eiermodell.  
Rapporten ble fremlagt for styret og  
tilgjengeliggjort for alle aksjonærer.  
I september la styret frem sin innstilling 
om at det bør gjennomføres flere  
justeringer av dagens eiermodell. I et  
aksjonærmøte i november støttet  
aksjonærene de fleste forslagene om 
justeringer. Noen av endringene krevde 
generalforsamlingsvedtak. Disse ble ved-
tatt i en påfølgende ekstraordinær  
generalforsamling. Vedtakene innebærer 
ulike praktiske og formelle tilpasninger, 
men fortsatt innenfor rammene av  
dagens modell med 100 prosent  
ansatteierskap. 

Norconsults eiermodell innebærer at 
omsetningen av selskapet aksjer er  
begrenset av selskapets vedtekter og 

kan bare omsettes mellom selskapet og 
selskapets ansatte. Et hovedtema er å få 
nok aksjer til nye ansatte, derfor kan det 
bli gjennomført mindre emisjoner for å 
få dette til. Verdsettelsen av aksjene er 
regulert i en aksjonæravtale. Styret har 
fullmakt til å foreta emisjoner innenfor 
de begrensinger som er satt av general-
forsamling. Styret har også fullmakt til å 
erverve egne aksjer.

Konsernets styringssystem NORMS 
(Norconsult Management System)  
bygger på konsernets styrende policyer 
og omfatter alle tiltak for å styre og forbe-
dre kvalitet, HMS, utføre internkontroll og 
styre risiko. NORMS ivaretar overholdelse 
av lover, forskrifter, krav fra oppdrags- 
givere og Norconsults interne krav. Dette 
inkluderer etterlevelse av våre etiske  
retningslinjer og krav til korrekt finansiell 
rapportering. I NORMS finner Norconsults 
medarbeidere 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 Ledelses- 
systemer kvalitet. Videre er systemet 
utformet i tråd med NS-EN ISO 14001 
Ledelsessystemer miljø. Norconsult er 
sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnord-
ningens hovedkontormodell. Norconsult 
AB i Sverige har i flere år vært sertifisert i 
henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

NORMS er dokumentert og lett  
tilgjengelig for medarbeiderne via intra- 
nettet. NORMS ble lansert på ny IT- 
plattform i januar 2016. Hovedprosessen 
for oppdragsgjennomføring ble lansert 
først, og i løpet av året er innholdet 
bearbeidet og ytterligere funksjonalitet 
utviklet. I januar 2017 ble nytt system 
for rapportering av hendelser (avvik,  
observasjoner, skader og tilløp til skade, 
eksterne revisjoner, forbedringsforslag) 
lansert for å styrke arbeidet med kon-
tinuerlig forbedring gjennom å kunne 

redusere risiko og unngå skader, lære av 
feil, hindre gjentagelser og derved styrke 
konkurransekraften.

Norconsult har i 2016 arbeidet videre 
med implementering av felles konsern-
policyer i datterselskaper. Implementering 
av konsernpolicyer inkluderer ramme- 
verk for oppdrag, innkjøp, finansiell  
rapportering, HR og IT. Det har vært 
gjennomført e-læring innenfor om-
rådene etikk og IT-sikkerhet for alle  
ansatte i konsernet i 2016. 

Risikostyring og internkontroll
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 leder-
gruppe og til styret.

Konsernet arbeider kontinuerlig med å 
utvikle og overvåke systemet for risiko-
styring og internkontroll i alle datter-
selskap for å unngå uønskede hendelser. 
I konsernets datterselskaper pågår imple-
mentering av en effektiv internkontroll 
innenfor den finansielle rapporteringen. 
Denne internkontrollen skal oppfylle 

kravene i konsernets styringssystem og 
sørge for å redusere risikoen for under-
slag, korrupsjon, vesentlige feil i regn- 
skapet og tap av penger.

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 2016 ble det gjennomført en prosess 
for kartlegging av selskapsrisiko, med  
utgangspunkt i strategien. Prosessen om-
fattet workshops og intervjuer med en 
rekke utvalgte ledere og medarbeidere. 
Hensikten med prosessen var å avdekke 
vesentlige risikoer for konsernet i forhold 
til våre mål og strategiske fokusområder, 
samt vurdere om tilstrekkelige tiltak er 
iverksatt. Funnene fra risikovurderingen 
er presentert konsernledelsen og vil bli 
aktivt brukt i konsernets videre arbeid 
med risikoreduserende tiltak, samt i 
strategiarbeid.

Styrets arbeid, styringssystem 
og internkontroll

Norconsults hovedkontor, Vestfjordgaten 4. i Sandvika utenfor Oslo. 
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Konsernet oppnådde i 2016 brutto drifts-
inntekter på 4 236,3 millioner kroner. 
(2015; 3 974,8 millioner kroner) og et 
driftsresultat på 309,4 millioner kroner 
(2015; 312,5 millioner kroner). Drifts- 
marginen for 2016 var på 7,9 prosent mot 
7,3 prosent i 2015. 

Konsernet hadde i 2016 en økning i netto 
likvider på 96,0 millioner kroner. (2015; 
93,6 millioner kroner). Selskapets netto 

kontantstrøm er påvirket av et moderat 
omfang av investeringsaktiviteter, forrige 
års utbytte utbetaling samt kjøp av egne 
aksjer i perioden.

Kontantstrømmen fra operasjonelle akti-
viteter vurderes som tilfredsstillende sett i 
lys av selskapets vekst. Kontantbehold-
ningen ved årets utgang var på 478,9 mil-
lioner kroner (2015; 382,8 millioner kro-
ner). Avvik mellom kontantstrøm fra 

operasjonelle aktiviteter og driftsresultat 
skyldes primært tidsavgrensningsposter. 

Konsernets egenkapital var 700,4 millioner 
kroner ved utgangen av 2016 (2015; 
666,5 millioner kroner), noe som gir en 
egenkapitalandel i 2016 på 35,8 prosent 
(2015: 36,2 prosent). Styret vurderer 
egenkapital andelen som meget tilfreds- 
stillende. 

Morselskapet Norconsult AS er det domi-
nerende selskapet i konsernet. Drifts- 
resultat var på 241,2 millioner kroner 
(2015: 235,7 millioner kroner). Resultat 
før skattekostnad var 241,2 millioner  
kroner. (2015: 260,0 millioner kroner).

Kontantbeholdningen ved årets utgang 
var på 287,4 millioner kroner (2015; 260,0 

millioner kroner). Norconsult AS hadde  
i 2016 økning i netto likvider på 120,1  
millioner kroner (2015; økning på 132,5 
millioner kroner). Selskapets egenkapital 
var 567,8 millioner kroner ved utgangen 
av 2016 (2015; 557,0 millioner kroner), 
noe som gir en egenkapitalandel i 2016 
på 31,0 prosent.

Risiko for at kunder ikke har økonomisk 
evne til å oppfylle sine forpliktelser anses 
som lav da det historisk sett har vært 
lite tap på fordringer. Selskapet har i alle 
ledd fokus på å fakturere opparbeidet tid  
snarest mulig og har en tett oppfølging 
av kundefordringer.

Likviditeten i Norconsult vurderes som 
tilfredsstillende, og driften er også i 2016 
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 fokuserer 
på objekter med god lønnsomhet og 
gode framtidsutsikter. 

Norconsult er eksponert for valuta- 
svingninger i forbindelse med selskapets 
aktiviteter på tvers av landegrenser. Noe 
av denne omsetningen faktureres i 
norske kroner, noe i lokal valuta, noe  
i Euro og noe i USD. Foreliggende valuta- 
strategi tilsier at selskapet skal foreta en 
valutasikring der dette er hensiktsmessig 
ut fra en totalvurdering, eventuelt tilstrebe 
kontraktbetingelser som begrenser  
valutaeksponeringen. I tillegg påvirker 
endringer i valutakurser regnskapsført 
netto verdi av konsernets investeringer.

Norconsults virksomhet vokser både 
gjennom organisk vekst og ved strate-
giske oppkjøp av andre virksomheter. De 
siste årene er det gjort en rekke opp- 
kjøp 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 leve- 
tid og i tråd med god regnskapsskikk. 
Ledelsen og styret i konsernet vurderer 
regelmessig verdien og levetid på good-
will, samt eventuelt behov for 
nedskrivninger. Dette gjøres ved evaluering 
av de respektive enheters oppnådde  
resultater og forventning til fremtidige  
resultater. 

Det har ikke inntruffet forhold av  
vesentlig betydning for Norconsults 
stilling og resultat etter regnskapsårets 
slutt. I samsvar med norsk regnskapslov 
bekrefter Norconsult at regnskapene er 
avlagt under forutsetningen om fortsatt 
drift.

Styret har vurdert selskapets totale  
økonomiske situasjon inkludert egen- 
kapital og fremtidsutsikter som del av 
grunnlaget for forslag til utbytte basert på 
årsresultatet for 2016.

Årets overskudd for Norconsult AS utgjør 
179,749 millioner norske kroner. Styret 
foreslår at overskuddet disponeres som 
følger:

Avsatt til utbytte: 168,870 MNOK

Overført til annen
egenkapital: 10,789 MNOK

SUM 179,749 MNOK

Finansiell risiko

Resultatdisponering

Norconsult AS konsern  

Norconsult AS

Årsberetning  2016

Årsregnskap
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Norconsultkonsernets soliditet, kompe- 
tanse og markedsposisjon danner et 
godt utgangspunkt for fremtiden. 
Markedsutsiktene vurderes overordnet 
som positive i de fleste markeder selskapet 
opererer i, samtidig som konsolideringen 
i det nordiske markedet vil lede til fortsatt 
sterk konkurranse. 

Norconsult er en aktiv aktør i konsolid-
eringen og står godt rustet for å beholde 
sin ledende rolle i det norske markedet 
og vil styrke sin aktivitet i Norden.

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 
vil arbeide hardt for å beholde en leder-
rolle i utviklingen av nye verktøy, sam-
handlings- og arbeidsformer.

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.

Stabekk stasjon.

Jan Oksum
Styrets leder

Ole Fossen
Styremedlem

Hege Skryseth
Styremedlem

Kari Broberg
Styrets nestleder

Harald Trosvik
Styremedlem

Olaf Bøckmann
Styremedlem

Henning Vellene
Styremedlem

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef

Vegard Jacobsen
Styremedlem

Idunn Helen Kirkreit
Styremedlem

Årsberetning  2016

Fremtidsutsikter



 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner Note 2016 2015

   DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

 2 935 537 3 142 934 Driftsinntekter 2, 9  4 236 273  3 974 774 

 2 935 537 3 142 934 Sum driftsinntekter  4 236 273   3 974 774 

 349 547 364 533 Prosjektkostnader 9 498 618  460 507 

 1 947 522 2 117 304 Lønnskostnader 3, 4 2 847 276 2 633 977

 65 062 67 925 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5, 6  81 460 89 871

 337 737 351 923 Annen driftskostnad 9 499 542 477 874

 2 699 868 2 901 685 Sum driftskostnader  3 926 896 3 662 229

 235 669 241 249 Driftsresultat  309 377 312 544 

  

   FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

 37 750  32 195  Inntekt fra datter- og tilknyttet selskap   1 916  250

 2 826  5 104  Renteinntekt fra foretak i samme konsern  9  3 037  1 153

 843  925  Annen renteinntekt     2 162  2 344

 7 430  7 174  Annen finansinntekt   21 018  17 278

 (14 000)  (30 147)  Nedskrivning av finansielle eiendeler   554  0

 (4 436)  (5 731)  Rentekostnader til foretak i samme konsern  9  (1 732)  (573)

 (460)  (2 887)  Annen rentekostnad   (4 248)  (658)

 (5 605)  (6 661) Annen finanskostnad   (21 637)  (23 848)

 24 349  (28)  Netto finansresultat   1 070 (4 055)

 260 019 241 221 Resultat før skattekostnad  310 447  308 489

 66 753  61 473 Skattekostnad 14  93 981  99 974 

 193 267  179 749  Årsresultat   216 466  208 515

   Minoritetenes andel av årsresultatet   93  ( 1 066)

   Majoritetens andel av årsresultatet   216 373   209 582 

MORSELSKAP KONSERN
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Hoveddelen av konsernets oppdragsvirksomhet ligger i  
morselskapet Norconsult AS og i datterselskap utenfor Norge.  
I tillegg leverer datterselskapet Norconsult Informasjons- 
systemer AS IKT-tjenester for infrastruktur og eiendom, og  
underkonsernet Technogarden leverer rekrutterings- og  
konsulenttjenester i Norge og Sverige. 
 
Konsernregnskapet viser resultatregnskap for 2016 med  
tilhørende balanseoppstilling pr. 31. desember 2016 for 
Norconsult AS konsern.

Konsernregnskap

Resultatregnskap



 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner Note 2016 2015

   EGENKAPITAL

    Innskutt egenkapital 

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

 50 361  50 361  Overkurs  13  50 361  50 361

 53 239  53 239  Sum innskutt egenkapital   53 239  53 239

   

   Opptjent egenkapital

 503 711  514 590  Annen egenkapital  13  647 176  612 671

 503 711  514 590  Annen egenkapital  13  647 176  612 671

 0  0  Minoritetsinteresser  13  0  553

 556 950  567 829  SUM EGENKAPITAL   700 416  666 464

   

   GJELD

   Avsetning for forpliktelser

 12 138  11 854  Pensjonsforpliktelser  4  13 835  13 726

 0  0  Andre avsetninger  15  5 788  349

 12 138  11 854 Sum avsetninger for forpliktelser   19 623  14 075

   Annen langsiktig gjeld

 196 612  235 491  Gjeld til selskap i samme konsern  9,15  0  0

 10 861  2 995  Annen langsiktig gjeld  15  17 790  16 915

 207 473  238 485  Sum annen langsiktig gjeld   17 790  16 915

   Kortsiktig gjeld

 77 044  55 631  Leverandørgjeld  9  110 851  135 010

 40 041  39 738  Forskudd fra kunder   68 701  68 691

 49 274  49 532  Kortsiktig gjeld til konsernselskap  9  0  0

 72 942  58 072  Betalbar skatt  14  65 647  83 035

 297 595  338 056  Skyldig offentlige avgifter   407 987  354 345

 116 271  168 870  Avsatt utbytte   168 870  116 271

 274 074  305 001  Annen kortsiktig gjeld   396 943  387 648

 927 242  1 014 900  Sum kortsiktig gjeld   1 218 999  1 145 001

 

 1 146 853  1 265 238  SUM GJELD   1 256 412  1 175 991

 

 1 703 803  1 833 069  SUM EGENKAPITAL OG GJELD   1 956 828  1 842 457

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner Note 2016 2015

      

   ANLEGGSMIDLER

 

   Immaterielle eiendeler 

 31 561  28 391  Utsatt skattefordel  14  25 035  30 646

 0  0  Lisenser og programvare  5  15 878 12 137

 219 666  197 909 Goodwill  5  201 563  219 143

 251 228  226 300  Sum immaterielle eiendeler   242 476  261 927

 

   Varige driftsmidler

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

 35 192  35 694  Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner  6  60 929  60 401

 

 42 013  42 515  Sum varige driftsmidler   67 751  68 473

   Finansielle anleggsmidler

 308 683  298 612  Investeringer i datterselskap  7  0  0

 781  1 105  Investeringer i aksjer og andeler  8  4 075  2 643

 43 922  92 163  Lån til foretak i samme konsern  9  0  0

 0 0 Lån til tilknyttet selskap  13 089 0

 31 902  40 858  Andre langsiktige fordringer   43 275  36 362

 385 288  432 738  Sum finansielle anleggsmidler   60 439  39 005

 678 529  701 553 SUM ANLEGGSMIDLER   370 666  369 405

   OMLØPSMIDLER

   

   Fordringer

 152 036  136 860  Opptjent, ikke fakturert inntekt   196 123  209 850

 586 247  616 475  Kundefordringer  9, 10  832 894  813 350

 82 443  58 049  Kortsiktige fordringer mot konsernselskap  9  0  0

 37 276  32 715  Andre fordringer   78 290  67 005

 

 858 002  844 099  Sum fordringer   1 107 307  1 090 205

 

   Bankinnskudd og lignende

 10 221  11 000  Bankinnskudd og kontanter  11  149 070  170 399

 157 053  276 418  Innskudd i konsernkonto  9, 11  329 786  212 447

 

 167 273  287 418  Sum bankinnskudd og lignende   478 856  382 847

 1 025 275  1 131 516  SUM OMLØPSMIDLER   1 586 162  1 473 052

 

 1 703 803  1 833 069  SUM EIENDELER   1 956 828 1 842 457

MORSELSKAP  EIENDELER KONSERN MORSELSKAP  EGENKAPITAL OG GJELD KONSERN

Balanse Balanse
Pr. 31. desember 2016 Pr. 31. desember 2016

Sandvika, 6. april 2017

Kari Broberg
Styrets nestleder

Harald Trosvik
Styremedlem

Henning Vellene
Styremedlem

Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef

Vegard Jacobsen
Styremedlem

Jan Oksum
Styrets leder

Olaf Bøckmann
Styremedlem

Ole Fossen
Styremedlem

Idunn Helen Kirkreit
Styremedlem

Hege Skryseth
Styremedlem
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Kontantstrømoppstilling

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner  2016 2015

   Operasjonelle aktiviteter

 260 019  241 221  Resultat før skattekostnad   310 447  308 489

 (56 627) (71 014)  Periodens betalte skatt   (109 292)  (111 922)

 (84)  (95)  Gevinst / tap ved salg av varige driftsmidler   124 (84)

 0  0  Gevinst / tap ved salg av investeringer   0  0

 65 062  67 925  Avskrivninger og nedskrivninger   81 460  89 871

 (18 725)  15 175  Endring i opptjent, ikke fakturert inntekt   13 727  (7 149)

 (8 403) (10 228)  Endring i kundefordringer og andre fordringer   (30 828)  8 748

 2 361  47 388  Endring i kortsiktig gjeld   35 015 (29 446)

 (1 034)  (285)  Endring i pensjonsforpliktelse   109  (2 471)

 0  0  Omregningsdifferanser   0  0

 242 570  290 088  Netto kontantstrøm, operasjonelle akt.   300 763  256 036

   Investeringsaktiviteter

 (34 315)  (32 176)  Investeringer i immaterielle driftsmidler   (5 943)  (9 961)

 (15 191)  (14 533)  Investeringer i varige driftsmidler   (26 115)  (25 988)

 133  132  Vederlag ved salg av varige driftsmidler   848  366

 (17 697)  (324)  Investeringer i finansielle eiendeler   (42 555)  (19 322)

 14 000  30 147  Nedskrivning av finansielle eiendeler   0  0

 (14 018)  (67 930)  Netto nye utlån   (6 913)  (4 170)

 (67 087)  (84 684) Netto kontantstrøm, investeringsakt.   (80 678)  (59 076)

 

   Finansieringsaktiviteter

 52 006  38 880  Opptak av ny gjeld   0 0

 0  (7 866)  Nedbetaling av gjeld   0  (16 850)

 (95 000)  (116 271)  Utbetalt utbytte   (116 271)  (95 090)

 (42 994) (85 258)  Netto kontantstrøm, finansieringsakt.   (116 271)  (111 940)

 

 0  0  Valutaomregning av bankinnskudd   (7 804) 8 560

 

 132 488  120 146  NETTO ENDRING I BANKINNSKUDD O.L.   96 009  93 580

 

 34 783  167 273  Likviditetsbeholdning 01.01   382 847  289 267

 167 273  287 418  LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12   478 856  382 847

MORSELSKAP KONSERN
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Noter til konsernregnskapet for 2016

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven av 1998 og god regn- 
skapsskikk i Norge.

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

Første års avdrag på langsiktig gjeld  
klassifiseres ikke som kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av  
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelses- 
kost, men nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som forventes ikke å være for-
bigående.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld 
er vurdert til pålydende beløp.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle 
eiendeler, herunder utgifter til eget  
utviklingsarbeid, balanseføres når det er 
sannsynlig at de eiendelens forventede 
fremtidige økonomiske fordeler vil komme 
selskapet til gode, anskaffelseskost kan 
måles pålitelig og forventet inntjening for-
ventes mer enn å motsvare utgiftene.  
Utgifter til forskning kostnadsføres normalt.

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

Immaterielle eiendeler med begrenset 

økonomisk levetid avskrives planmessig 
men nedskrives dersom de forventede 
økonomiske fordelene ikke dekker balanse- 
ført verdi. Goodwill avskrives lineært over 
3-10 år. Der avskrivningstiden er lengre 
enn 5 år, skyldes dette en konkret vurdering 
av oppkjøpet og forventningene til økono-
misk levetid på de forholdene som har 
medført goodwillen, herunder synergier, 
markedsposisjon,forventet fremtidig inn- 
tjening, strategisk posisjon og lignende.

Aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap 
og andre langsiktige aksjeinvesteringer
Investeringer i datterselskap er balanse- 
ført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. 
Investeringene blir nedskrevet til virkelig 
verdi dersom verdifallet ikke er forbi- 
gående. Mottatt utbytte og konsern-
bidrag 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 kontrakts- 
inntekt, 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 datterselskapene 
inngår i konsernets konsernkontoordning, 
der Norconsult Holding AS er kontrakts-
motpart med banken. Rent juridisk er inn-
skudd og trekk på konsernkontoordningen 
derfor å anse som konsernmellomværende 
med Norconsult Holding AS. Rent praktisk 
deler imidlertid ordningen alle karakteristika 

med ordinært bankinnskudd, og selskap-
ene forholder seg til banken som om det 
var bankinnskudd, og ikke mellomværende. 
Innestående på ordningen er derfor  
presentert på egen linje under bankinn-
skudd 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 for-
ventet avvik på grunn av for eksempel 
endring i kvalitetssikringsrutiner og endring 
i produktspekter. Avsetningen føres opp 
under “Annen kortsiktig gjeld”, og endringen 
i avsetningen resultatføres.

Pensjonsforpliktelser
Norconsult AS har i 2014 lukket og om-
dannet selskapets ytelsesordninger til 
innskuddsordninger.

Selskapets kollektive pensjonsordning er 
innskuddsbasert og innebærer at selskapet 
betaler innskudd til et forsikringsselskap. 
Selskapet har ingen ytterligere betalings-
forpliktelse etter at innskuddene er betalt. 
Innskuddene resultatføres som lønns- 
kostnad etter hvert som de påløper. 

Forpliktelsen knyttet til de usikrede ord-
ningene er estimert ved å ta opptjente 
rettigheter og neddiskontere til nåverdi. 
Årets opptjening kostnadsføres som  
pensjonskostnad. Estimatavvik resultat-
føres 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, 

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper
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eller områder hvor forutsetninger og  
estimater er vesentlige 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 regnskapsprinsipper for like 
transaksjoner i alle selskaper som inngår i 
konsernregnskapet. 

Alle vesentlige transaksjoner og mellom-
værender 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 kjøpstidspunktet, og 
eventuell merpris ut over dette klassifiseres 
som goodwill. For deleide datterselskaper 
er kun Norconsult AS’ andel av goodwill  
inkludert i balansen.

Minoritetsinteressenes andel av resultat 
etter skatt og egenkapital er vist som egne 
poster i resultatregnskapet og balansen.

Investeringer i selskaper hvor konsernet 
har betydelig innflytelse (tilknyttede  
selskaper, FKV), behandles etter egen- 
kapitalmetoden i konsernregnskapet.  
Betydelig innflytelse foreligger normalt når 
konsernet eier mellom 20 og 50 prosent 
av den stemmeberettigede kapitalen.

Valuta
Norske kroner (NOK) er morselskapets 
funksjonelle valuta og presentasjonvaluta 
i konsernregnskapet. Pengeposter i uten-
landsk valuta omregnes til norske kroner 
ved bruk av balansedagens kurs. Tran-
saksjoner i utenlandsk valuta omregnes 
til funksjonell valuta ved bruk av transaks-
jonskurs på transaksjonstidspunktet. 
Valutaomregningseffekter resultatføres 
og presenteres netto i finansregnskapet.

I konsernregnskapet er datterselskaper 
som har annen funksjonell valuta enn 
NOK innregnet på følgende måte:
• Balansen er omregnet til balanse- 
dagens kurs.

• Resultatregnskapet er omregnet til 
gjennomsnittskurs i perioden.

Omregningsdifferanse som fremkommer 
ved omregning av nettoinvestering i 
utenlandsk virksomhet, føres som  
omregningsdifferanse direkte mot egen-
kapitalen.

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 til-
virkningstid vurderes etter løpende 
avregnings metode. Fullførelsesgraden 
beregnes som påløpte kostnader i 
prosent av forventet totalkostnad.  
Totalkostnaden revurderes løpende. For 
prosjekter som forventes å gi tap,  
kostnadsføres hele det beregnede tapet 
gjennom avsetninger.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som 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 skatte- 
messige verdier, samt eventuelle lignings- 
messige underskudd til fremføring. Utsatt 
skatt og utsatt skattefordel er presentert 
netto etter utligning i balansen. Netto  
skattefordeler balanseføres kun i den grad 
den forventes utnyttet ved fremtidig inntekt.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides  
etter den indirekte metoden. Kontanter 
og bankinnskudd omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige,  
likvide plasseringer med gjenværende  
løpetid mindre enn tre måneder fra  
anskaffelsesdato. Innskudd på konsern- 
kontoordningen inngår også i bank- 
innskudd.

 2015 2016   2016 2015

 21 % 19 % Energi, olje og gass  17 % 21 %

 33 % 32 % Bygg og eiendom  25 % 28 %

 34 % 38 % Samferdsel og infrastruktur  30 % 27 %

 5 % 5 % Industri  4 % 4 %

 1 %  1 %  Miljø   3 %  3 %

 0 %  0 %  Utleie av personell   8 %  9 %

 0 %  4 %  IT   8 %  5 %

 6 %  1 %  Annet   4 %  3 %

 100 %  100 %  Sum   100 %  100 %

   Salgsinntekter fordelt på geografisk marked

 94 %  95 %  Norge   80 %  79 %

 0 %  0 %  Sverige og Danmark   15 %  12 %

 6 %  5 %  Øvrig utland   5 %  9 %

 100 %  100 %  Sum   100 %  100 

 Salgsinntektene er fordelt geografisk etter hvor kunden er hjemmehørende.

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner  2016 2015

 1 565 499  1 665 379  Lønninger   2 198 493  2 069 991

 221 533  240 150  Arbeidsgiveravgift   357 346  318 455

 110 898  135 300  Pensjonskostnader (se note 4)   190 483  156 310

 49 591  76 476  Andre ytelser   100 955  89 221

 1 947 522  2 117 304 Sum lønnskostnader   2 847 276  2 633 977

 1 933  2 188  Gjennomsnittlig antall ansatte:   3 052  2 881

 2 068  2 187  Antall årsverk sysselsatt pr 31.12.   3 245  3 093

MORSELSKAP Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde KONSERN 

MORSELSKAP Spesifikasjon av lønnskostnader KONSERN 

Noter til konsernregnskapet
Note nr. 2 - Salgsinntekter

Note nr. 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m. 
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Sammenlignbare tall (2015) er korrigert 
med MNOK 74 ved at lønnskostnader er 
redusert og andre driftskostnader er økt 
tilsvarende.     
    
Konsernsjefen har, hvis han må fratre sin 
stilling, avtale om full grunnlønn i 12 
måneder etter utløp av oppsigelsestiden. 
Dette tilsvarer p.t kr 4 257 000 inkl lønn i 

ordinær oppsigelsestid. Videre er konsern- 
sjefen bonusberettiget begrenset oppad 
til 6 månedslønner.

Konsernsjefen ervervet 20 000 A-aksjer i 
Norconsult Holding AS både i 2015 og 
2016. Arbeidsavtalen gir ikke ytterligere 
rettigheter til å erverve aksjer. 

Ansatte og aksjonærer har lån i selskapet 
på tilsammen kr 1 702 486 pr 31.12.2016 
(kr 1 493 054 pr 31.12.2015). 

Konsernsejefen har ikke lån i selskapet. 
Renten på lån til ansatte/aksjonærer  
varierer mellom normalrentesatsen fast-
satt av myndighetene og normalrente-
sats + 2%.  

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

Norconsults pensjonsordninger oppfyller 
lovens minimumskrav til pensjons- 
ordninger.

Det er i 2015 etablert en egen pensjon- 
ordning for ledergruppen som finansieres 
over driften. Nåværende konsernsjef  
inngår i ledergruppens nye pensjonordning. 
Tidligere administerende direktør har en 
egen pensjonsordning som også er  
finansiert over drift. Forpliktelsen knyttet 

til begge disse ordningene er aktuarmessig 
beregnet.

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

  Styret Alle tall i 1 000 kroner  Adm. Dir.

  1 578 Lønn/bonus og honorar   3 970

  0 Pensjonsutgifter   420

  0 Annen godtgjørelse   191

  

  1 578 Sum ytelser   4 581

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner  2016 2015

 883  562  Honorar for lovpålagt revisjon  2 921  3 716

 0  0  Honorar for revisjon til andre enn konsernrevisor   349  478

 0  0  Honorar for andre attestasjonstjenester   302  301

 0  0  Honorar for skatterådgivning   436 201

 244 251  Honorar for andre tjenester   128  108

 

 1 127  813  Sum honorar til revisor   4 136  4 804

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 (4 482)  244  Pensjonskostnader, ytelsesordninger over driften  244  (5 920)

 114 366  133 356 Pensjonskostnader, innskuddsordninger  188 539  161 216

 1 014  1 700  Pensjonskostnader over drift (usikret)  1 700  1 014

 

 110 898  135 300  Sum pensjonskostnader  190 483  156 310 

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 12 138 11 854  Beregnede, usikrede pensjonsforpliktelser  13 835  13 726

 2015 2016  2016 2015

 2 100  2 319  Ansatte, innskuddsordninger  3 052  3 018

 11  5 Ansatte, ytelsesordninger over driften 5  11

MORSELSKAP Spesifikasjon av honorar til revisor KONSERN 

 Ytelser til styret og konsernsjef  MORSELSKAP Spesifikasjon av pensjonskostnader KONSERN 

MORSELSKAP Pensjonsforpliktelser over driften KONSERN 

MORSELSKAP Antall personer som omfattes av ordningene KONSERN 

 Alle tall i 1 000 kroner 

     Goodwill Total

 Anskaffelseskost per 01.01.2016    447 623  447 623

Årets tilganger      32 176  32 176

Anskaffelseskost per 31.12.2016   479 799  479 799 

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2016   (227 956)   (227 956)

Årets avskrivninger      (53 934)  (53 934)

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2016    (281 890)  (281 890) 

Balanseført verdi per 31.12.2016    197 909  197 909 

Avskrivningsplan      Lineær

Økonomisk levetid      3-10 år

MORSELSKAP

Note 4 – Pensjonskostnader

Note 5 – Immaterielle eiendeler
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 Alle tall i 1 000 kroner 

    Tomter, bygg og Driftsløsøre
    0 fast inventar,
    eiendom kontormaskiner Total

 Anskaffelseskost per 01.01.2016  6 821  90 663  97 484

Årets tilganger    0  14 533  14 533

Årets avganger    0  (132)  (132)

Anskaffelseskost per 31.12.2016  6 821  105 063  111 885

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2016  0  (55 471)  (55 471)

Årets avskrivninger    0  (13 991)  (13 991)

Årets nedskrivninger    0  0  0

Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp  0  0  0

Avgang akk. avskrivninger ved salg  0  95  95

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2016  0  (69 367)  (69 366)

Balanseført verdi per 31.12.2016  6 821  35 694  42 515

Avskrivningsplan    Lineær  Lineær

Økonomisk levetid    10-50 år  3-10 år

MORSELSKAP

Note 6 – Varige driftsmidler

 Alle tall i 1 000 kroner 

    Lisenser og
    programvare Goodwill Total

 Anskaffelseskost per 01.01.2016  29 972  529 106  559 078

Årets tilganger    5 943  38 709  44 652

Årets avganger    0  (8 916)  (8 916)

Valutaomregningseffekter   (2 136)  (8 342)  (10 478)

Anskaffelseskost per 31.12.2016  33 779  550 557  584 336

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2016  (17 833)  (309 962)  (327 794)

Årets avskrivninger    (3 031)  (54 041)  (57 072)

Årets nedskrivninger    0  0  0

Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp  0  0  0

Avgang akk. avskrivninger ved salg/fraregning  1 172  8 411  9 583

Valutaomregningseffekter   1 792  6 599  8 391

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2016  (17 900) (348 994)  (366 893)

Balanseført verdi per 31.12.2016  15 878  201 563  217 440

Avskrivningsplan    Lineær  Lineær

Økonomisk levetid    10 år  3-10 år

KONSERN

 Alle tall i 1 000 kroner 

    Tomter, bygg og Driftsløsøre
    annen fast inventar,
    eiendom kontormaskiner Total

 Anskaffelseskost per 01.01.2016  8 972  192 546  201 519

Årets tilganger    0  26 115  26 115

Årets avganger    0  (2 461)  (2 461)

Valutaomregningseffekter   105  (8 795)  (8 690)

Anskaffelseskost per 31.12.2016  9 077  207 405  216 482

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01.2016  (901)  (132 145)  (133 046)

Årets avskrivninger    0  (24 388)  (24 388)

Årets nedskrivninger    0  (87)  (87)

Tilgang akk. avskrivninger ved oppkjøp  945 (523)  422

Avgang akk. avskrivninger ved salg  (2 256)  4 418  2 162

Valutaomregningseffekter   (44)  6 251  6 207

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2016  (2 256)  (146 475)  (148 730)

Balanseført verdi per 31.12.2016  6 821 60 929  67 752

Avskrivningsplan    Lineær Lineær

Økonomisk levetid    10-50 år  3-10 år

Årlig leie av ikke balanseførte eiendeler   12 223 *

Gjennomsnittlig gjenværende varighet (ant år)   3

*Leiebeløpet gjelder leasing av biler samt leie av annet kontorutstyr.

KONSERN
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Note 7 – Datterselskaper

Alle tall i 1 000 kroner 

 Forretnings- Stemme- og Stemme- og Resultat Egenkapital Balanseført
 kontor eierand. 2015 eierand. 2016 2016 2016 verdi

 

Byggcon AS  Sandvika  100 %  100 %  3 412  55 045  43 004

Norconsult International AS  Sandvika  100 %  100 %  211  46 436  28 684

Norfin AS  Sandvika  100 %  100 %  281  17 813  17 211

Technogarden Holding AS  Sandvika  100 %  100 %  4 358  2 243  3 023

Norconsult LNG AS Sandvika  100 % 100 %  (6)  2 003  2 189

Norconsult

Informasjonssystemer AS  Sandvika  100 %  100 %  22 029  40 954 1 075

Norconsult Hydropower AS  Sandvika 100 %  100 %  (6)  82  149

Techno Consult AS  Sandvika  100 %  100 %  91   1 698  100

Norconsult Utvikling AS  Sandvika 100 % 100 %  6  1 856  100

Solem Arkitektur AS  Trondheim  100 %  100 %  783  31 860  37 252

Norconsult AB  Gøteborg  100 %  100 %  11 021  69 391  73 851

Norconsult Danmark A/S  København  100 %  100 %  8 046  25 317  55 418

Norconsult Andina S.A  Santiago  100 %  100 %  (2 275)  (14 681)  9 759

Norconsult Peru SAC  Lima  100 %  100 %   11 193)  6 646 1 114

Norconsult Africa (PtY) Ltd  Johannesb.  100 %  100 %  (410)  11 978  20 873

SAL CDS  Maputo  95 %  95 %  (1 668)  1 238  3 734

Norconsult Mozambique Ltd.  Maputo  100 %  100 %  (2 410)  (8 175)  0

Norconsult Botswana (Pty) Ltd  Gaborone  100 %  100 %  (2 406)  (2 692) 0

Norpower Sdn Bhd  Kuching  100 %  100 %  (2 064)  13 980  950

Norconsult Man. Serv. Phil Ltd.  Manila 100 % 100 % 3 174  9 313  127

Norconsult New Zealand Ltd.  Auckland  100 %  100 %  (607)  (605)  0

Sum       298 612

Norconsult AS sine aksjer i Norconsult Laos Ltd ble solgt til selskapets lokalt ansatte pr 31.12.2016.

Norconsult AS sine aksjer i Norconsult Africa (PtY) Ltd er nedskrevet med kr 10 000 000 i 2016.

Datterselskap i Norconsult Holding AS pr 31.12.2016:

Alle tall i 1 000 kroner 

 Forretnings- Stemme- og Stemme- og Resultat Egenkapital Balanseført
 kontor eierand. 2015 eierand. 2016 2016 2016 verdi

 

Solvang og Fredheim AS  Os i Østerdalen 100 %  100 %  581  18 753  18 412

Datterselskap i Byggcon AS pr 31.12.2016:

Alle tall i 1 000 kroner 

 Forretnings- Stemme- og Stemme- og Resultat Egenkapital Balanseført
 kontor eierand. 2015 eierand. 2016 2016 2016 verdi

 

Norconsult Astando AB  Stockholm  100 %  100 %  187  1 756  19 866

Datterselskap i Norconsult Informasjonssystemer AS pr 31.12.2016:

Alle tall i 1 000 kroner 

 Forretnings- Stemme- og Stemme- og Resultat Egenkapital Balanseført
 kontor eierand. 2015 eierand. 2016 2016 2016 verdi

 

Technogarden Human Resources AS  Sandvika 100 %  100 %  54  1 584 98

Technogarden Engineering Resources AS*  Sandvika  100 %  100 %  5 910  46 602  2 007

Technogarden Engineering Resources AB  Gøteborg  100 %  100 %  3 016 16 554  918

Technogarden Astra North Holding AS*  Stavanger 100 %  100 %  (1 896)  10 280  21 231

Technogarden Albatross Prosjektledelse AS  Sandvika  100 %  100 %  1 765  8 543  21 000

Technogarden Magellan AS  Sandvika  100 % 100 %  1 384  1 414  500

Datterselskap i Technogarden Holding AS pr 31.12.2016:

*Technogarden Engineering Resources 
AS er morselskapet til Technogarden Astra 
North AS. Technogarden Astra North 
Holding AS var datterselskap av Techno- 
garden Engineering Resources AS og 
morselskap til Technogarden Astra North 
AS. Technogarden Astra North Holding AS
ble slettet som følge av en vederlags- 
fri omvendt mor-datter fusjon med 
Techngarden Astra North AS til 
regnskapsmessig og skattemessig  
kontinuitet pr 01.01.2016.

Norconsult Africa (Pty) Lld eide 67,5% av 
aksjene i Norconsult Iyanda (Pty) Ltd pr 
31.12.2015. Norconsult Iyanda (Pty) Ltd 

var følgelig innregnet som et datter-
selskap i konsernregnskapet. Pr 01.12.2016 
solgte Norconsult Africa (Pty) Ldt 27,0% 
av disse aksjene til en aksjonær og ervervet 
samtidig 2,5% av aksjene fra en annen 
aksjonær i Norconsult Iyanda (Pty) Ltd. 
Transaksjonene resulterte i at Norconsult 
Africa (Pty) Ltd sin eierandel i Norconsult 
Iyanda (Pty) Ltd ble redusert til 43,0%.  
Selskapet ble følgelig fraregnet som  
datterselskap og er fra 01.12.2016 innregnet
som et tilknyttet selskap etter egne- 
kapitalmetoden. Konsernets tap ved fra-
regning av Norconsult Iyanda (Pty) Ltd 
som datterselskap er beregnet til TNOK 
770. Se for øvrig note 8.

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 2016 og at balansepostene 
ikke har vesentlig innvirkning på konsernet, 
er de ikke konsolidert inn i konsernet.

Alle tall i 1 000 kroner

  Forretnings- Eierandel Anskaff. Balanseført Markedsverdi

  kontor  kost verdi

Top E   Brussel  8,5 %  34  34  34

NorCiv Engineering Co. Ltd (Thailand)   Bangkok  8,6 %  186  186  186

Team-T AS   Oslo  25,0 %  255  255  255

Team-T3 AS   Oslo  30,0 %  306  306  306

HR-NOR AS   Oslo  50,0 %  15  15  15

NAA AS   Sandvika  33,3 %  309  309  309

Sum Norconsult AS     1 105  1 105  1 105

NorCiv Engineering Co. Ltd   Bangkok  24,5 %  365  265  265

Aksjer i Consulting Abaris AS   Kvam  20,0 %  20 20  20

Aksjer i Norconsult Iyanda Ltd   Johannesb.  43,0 %  575  671  671

Andre mindre poster i datterselskaper     1 849  2 014  2 014

Sum Norconsult konsern     3 913  4 075  4 075

Note nr. 8 – Investeringer i aksjer og andeler
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Tilknyttet selskap og andel av resultat  HR -NOR AS NAA AS NO Iyanda Ltd 

 Opprinnelig anskaffelseskost   15  309  0

Bokført verdi per 01.01/01.12   15  309  575

Andel årets resultat    (3)  439  75

Valutaomregningseffekter     21

Bokført verdi per 31.12    12  748  671

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 648 326  677 678  Kundefordringer til pålydende  886 327  864 447

 (62 079)  (61 203)  Avsetning til tap på fordringer  (53 433)  (51 096)

 586 247  616 475  Kundefordringer  832 894  813 350

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 148  150  Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto 7 381  7 520

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 44 980  45 865  Leverandørgjeld til selskap i samme konsern  0  0

 4 294  3 667  Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern  0  0

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 196 612  235 491  Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern  0  0

MORSELSKAP Spesifikasjon av kundefordringer KONSERN 

MORSELSKAP Spesifikasjon av bundne midler KONSERN 

MORSELSKAP Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern KONSERN 

MORSELSKAP Langsiktig fordring selskap i samme konsern KONSERN 

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

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

Alle selskaper har enten innestående eller garanti som overstiger skattetrekksforpliktelsen per 31.12.

Aksjekapitalen i Norconsult AS pr. 

31.12.2016 utgjør kr 2 878 153 og består 

av 3 942 676 aksjer, pålydende kr 0,73 pr 

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. 9 – Transaksjoner og mellomværender med nærstående parter

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 189 535  168 189  Viderefaktuerte kostnader og andre inntekter  0  0

 44 785  155 548  Prosjektkostnader fra selskap i samme konsern  0  0

 32 920  33 743  Husleie (Norconsult Eiendom AS)  33 743  32 920

 8 289  8 052  Annen driftskostnad fra selskap i samme konsern  0  0

 2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

 1 672  3 166  Renteinntekt fra datterselskap  0  0

 (3 863)  5 731  Rentekostnader til datterselskap  0  0

 1 154  1 938  Renteinntekt fra Norconsult Holding AS  3 037  1 153

 (573)  0  Rentekostnader til Norconsult Holding AS  (1 732)  (573)

 14 000  30 147  Nedskrivning langsiktig fordring og bokført verdi aksjer  0  0

MORSELSKAP Spesifikasjon av konserninterne driftsposter KONSERN 

MORSELSKAP Spesifikasjon av konserninterne finansposter KONSERN 

Norconsult AS og flere av selskapene i 

konsernet har ansatte som deltar på pros-

jekter der et annet selskap i konsernet har  

oppdragsansvaret og avtalen med kund-

en. Slike tjenesteleveranser på tvers av  

konsernet prises og faktureres på  

ordinære markedsmessige vilkår. I tillegg 

faktureres husleie og enkelte administrative 

tjenester mellom selskapene.

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

risiko.

 2015 2016  2016 2015

 52 220  52 206  Kundefordringer på selskap i samme konsern  0  0

 82 443  58 049  Andre fordringer på foretak i samme konsern  0  0

 157 053  276 418  Innskudd på konsernkonto  329 786  212 447

 2015 2016  2016 2015

 43 922  92 163  Lån til selskap i samme konsern  0  0

MORSELSKAP Kortsiktige fordringer med selskap i samme konsern KONSERN 

MORSELSKAP Langsiktig fordringer med selskap i samme konsern KONSERN 

Note nr. 10 – Kortsiktige fordringer

Note nr. 11 – Bankinnskudd og kontanter

Note nr. 12 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon
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Alle tall i 1 000 kroner 

 
   Annen 
 Aksjekapital Overkurs egenkapital Totalt

Egenkapital per 01.01.2016  2 878  50 361  503 711  556 950

Årets resultat for 2016  0  0 179 749  179 749

Avsatt utbytte  0  0  (168 870)  (168 870)

Andre endringer  0  0  0  0

Egenkapital per 31.12.2016  2 878  50 361  514 590  567 829

MORSELSKAP

Alle tall i 1 000 kroner 

 
   Annen 
 Aksjekapital Overkurs egenkapital Minoritet Totalt

Egenkapital per 01.01.2016  2 878  50 361  612 671  553  666 464

Årets resultat for 2016  0  0  216 373  93  216 466

Kjøp / salg, minoriteter  0  0  0  (599)  (599)

Avsatt utbytte  0  0  (168 870)  0  (168 870)

Valutaomregningseffekter  0  0  (12 997)  (47)  (13 044)

Egenkapital per 31.12.2016  2 878  50 361  647 176  0  700 417

KONSERN

 2015 2016 Alle tall i 1.000 kroner  2016 2015

 73 173  58 072  Betalbar skatt på årets resultat   87 960  107 951

 0  230  Skatt fra tidligere år   3 387  47

 (6 420)  3 170  Endring i utsatt skatt   2 634  (8 024)

 66 753  61 473  Skattekostnad i resultatregnskapet   93 981  99 974

MORSELSKAP Spesifikasjon av skattekostnad KONSERN 

Note nr. 13 – Egenkapital

Note nr. 14 – Skatt

 2015 2016 Alle tall i 1.000 kroner  2016 2015

 (1 225)  494  Goodwill og varige driftsmidler   51 077  55 585

 (14)  (10)  Gevinst og tapskonto   (45 890)  (51 771)

 10 979  9 167  Fakturareserve   952  595

 14 559  14 397  Fordringer   12 024  12 576

 1 178  1 104  Garantiavsetninger   1 642  2 237

 3 605  1 268  Netto pensjonsmidler / -forpliktelser   1 649  4 002

 1 480  1 012  Regnskapsmessig uopptjent inntekt   1 012  1 480

 0  0  Underskudd til fremføring   7 552  9 573

 1 000  960  Andre forskjeller   1 057  (6)

 0  0  Ikke balanseførte skattefordeler   (6 038)  (3 622)

  

 31 561  28 391  Netto utsatt skattefordel (- skatt)   25 035  30 646

 

 31 561  28 391  Balanseført utsatt skattefordel   33 372  42 343

 0  0  Balanseført utsatt skatteforpliktelse   (8 336)  (11 697)

 

 31 561  28 391  Netto utsatt skattefordel (- skatt)   25 035  30 646

MORSELSKAP Oversikt, skatteeffekten av midlert. forskjeller KONSERN 

Utsatt skatt er presentert netto etter utligning i balansen. Utligning gjøres kun for skatteposisjoner innenfor samme skatteregime.

 2015 2016 Alle tall i 1.000 kroner  2016 2015

 73 173 58 072  Betalbar skatt på årets resultat   87 960  107 951

 0  0  Forskuddsbetalt skatt vedr årets resultat   (19 827)  (21 747)

 0  0  Gjenværende betalbar skatt fra tidligere år   (3 733)  (1 877)

 0  0  Effekt av virksomhetsoppkjøp   1 135  0

 (230)  0  Effekt av konsernbidrag   (127)  (425)

 0  0  Valutaomregningseffekter   239  (868)

 72 942  58 072  Betalbar skatt i balansen   65 647  83 035

MORSELSKAP Spesifikasjon av betalbar skatt KONSERN 

 2015 2016 Alle tall i 1.000 kroner  2016 2015

 25 141  31 561  Netto balanseført utsatt skattefordel per 01.01   30 646  23 660

 8 945  (1 987)  Resultatført endring i utsatt skatt   (963)  10 582

 (2 525)  (1 183)  Endring i utsatt skattefordel pga reduset skattesats   (1 672)  (2 558)

 0  0  Endring i utsatt skatt ført mot egenkapitalen   0  (230)

 0  0  Utsatt skatt fra oppkjøp / salg av datterselskap   (3 526)  99

 0  0  Valutaomregningseffekter   550  (907)

 31 561  28 391  Netto balanseført utsatt skatt per 31.12   25 036  30 646

MORSELSKAP Avstemming av endring i utsatt skatt KONSERN 

 2015 2016 Alle tall i 1.000 kroner  2016 2015

 260 019  241 221  Ordinært resultat før skattekostnad   310 447 308 489

 

 70 205  60 305  Forventet skattekostnad, nom. skattesats (25 % i 2016, 27% i 2015)   77 612  83 292

 0  0 Amortisering og nedskrivning av goodwill   11 835  17 132

 0  8 319  Ikke fradragsberettigede kostnader   (1 531)  923

 (10 147)  (8 026)  Ikke skattepliktige inntekter   (476)  1 139

 0  0 Skattesatsforskjeller mot utlandet   2 822  (1 156)

 2 294  1 413  Endring i skattesats og tidligere års skatt   5 058  2 602

 0  0  Endring i ikke balanseført skattefordel   2 998  2 837

 4 400 (540)  Andre permanente forskjeller   (4 337)  (6 797)

 66 753  61 473  Skattekostnad i resultatregnskapet   93 981  99 974

MORSELSKAP Avstemming av nominell til effektiv skattesats KONSERN 
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Note nr. 15 – Langsiktig gjeld

2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

196 612 235 491 Gjeld til nærstående parter 0 0

10 861 2 995 Annen langsiktig gjeld  23 578 17 265

207 473 238 486 Sum langsiktige gjeld 23 578 17 265

MORSELSKAP Spesifikasjon, langsiktig gjeld KONSERN 

Norconsult AS inngår i konsernkonto- 

ordningen hvor Norconsult Holding AS 

er lånedebitor. Innvilget kreditt utgjør  

kr 250 000 000. Eiendommen i Vest-

fjordgaten 4, Sandvika er stilt som  

sikkerhet med en panteobligasjon på kr 

250 000 000 (se note 15). Hjemmels- 

haver er Norconsult Eiendom AS.

2015 2016 Alle tall i 1 000 kroner 2016 2015

120 000  120 000 Garanti for skattetrekk 120 000 120 000

68 178 59 541 Kontraktsgaranti  59 541  68 178

188 178 179 541 Sum garantiforpliktelser som ikke er balanseført  179 541 188 178

MORSELSKAP Garantiforpliktelser som ikke er balanseført KONSERN 

Note nr. 16 – Ikke balanseførte forpliktelser

*Norconsult AS kjøpte virksomheten i Gullik Gulliksen Vest AS for TNOK 250. Aksjeselskapet Gullik Gulliksen Vest AS er avviklet.

 Alle tall i 1 000 kroner 

Tidspunkt for Andel av stemme-
    oppnåelse av berettiget kapital Ansattelses-
    kontroll ervervet kost Goodwill Levetid

Anacon Rådgivning AS  2016.01.01 100 % 11 320 12 668 5 år

Bracon AS   2016.06.01 100 % 8 525 8 482 5 år

Plan Urban AS  2016.09.01 100 % 10 819 10 777 5 år

Gullik Gulliksen Vest AS* 2016.12.01 0 % 250 250 1 år

Sum 30 914 32 176

MORSELSKAP

*Se kommentar ovenfor.

 Alle tall i 1 000 kroner 

Tidspunkt for Andel av stemme-
    oppnåelse av berettiget kapital Ansattelses-
    kontroll ervervet kost Goodwill Levetid

Anacon Rådgivning AS  2016.01.01 100 % 11 320 9 500 5 år

Bracon AS   2016.06.01 100 % 8 525 6 362 5 år

Plan Urban AS  2016.09.01 100 % 10 819 8 083 5 år

Deltatek AS inn 2016.12.01 100%  20 073  14 515  5 år

Gullik Gulliksen Vest AS* 2016.12.01 0 % 250 250

Sum 50 987 38 709

KONSERN

Note nr. 17 – Oppkjøp i løpet av inneværende regnskapsår
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Kontorer og adresser

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

Eidfjord 

Pb. 85, 5786 Eidfjord

Lægreidsvegen 2, 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 61 13 03 30

Hamar

Torggata 22, 2317 Hamar

Tel. +47 67 57 10 00

Hammerfest

Brenneriveien 30, 

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

Horten

Pb. 110, 3191 Horten

Apotekergata 14, 3187 Horten

Tel. +47 33 02 04 10

Hønefoss

Pb. 258, 3502 Hønefoss

Fossveien 7/9, 3510 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

Kjøllefjord

Pb. 128, 9790 Kjøllefjord

Fiksekaia, 9790 Kjøllefjord

Tel. +47 78 49 90 90

Kristiansand

Henrik Wergelandsgate 27, 

4612 Kristiansand

Tel. +47 38 60 34 60

Kristiansund

Kongens Plass 5, 6509 Kristiansund

Tel. +47 71 56 60 50

Lakselv

Pb. 279, 9711 Lakselv

Kirkeveien 5, 9700 Lakselv

Tel. +47 78 46 08 88

 

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

Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Tel. +47 61 22 79 00

Lillestrøm

Parkalleen 10, 2000 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

Gotfred Lies plass 2, 6413 Molde

Tel. +47 71 24 04 60

Mosjøen

Strandgata 24, 8656 Mosjøen

Tel. +47 75 41 11 00  

Namsos

Havnegata 14, 7800 Namsos

Tel. +47 74 21 90 50

Narvik

Teknologiveien 10, 8517 Narvik,

Tel. +47 76 96 78 60

Odda 

Eitrheimsvegen 10, 5750 Odda 

Tel. +47 53 64 70 88

Otta

Skansen 2E, 2670 Otta

Tel. +47 40 10 16 66

Os

Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen

Tel. +47 62 49 76 01

Porsgrunn

Porselensvegen 20, 3920 Porsgrunn

Tel. +47 35 96 07 22

Ski

Åsveien 3, 1400 Ski

Tel. +47 67 57 10 00

Sogndal

Dalavegen 25, 6856 Sogndal

Tel. +47 57 62 79 00

Stavanger

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

Tromsø 

Pb. 228, 9253 Tromsø

Stortorget 2, 9008 Tromsø

Tel. +47 77 66 70 80

Trondheim

Klæbuveien 127 B, 7031 Trondheim

Tel. +47 67 57 10 00

Tønsberg

Stensarmen 4, 3112 Tønsberg

Tel. +47 67 57 10 00

Ulsteinvik

Vikevmyra 1, 6065 Ulsteinvik

Tel. +47 67 57 10 00

Vadsø

Pb. 50, 9811 Vadsø

Tollbugata 7, 9800 Vadsø

Tel. +47 78 59 80 05

Verdal

Neptunvegen 6, 7650 Verdal

Tel. +47 91 34 17 93

Voss

Skulegata 11A, 5700 Voss

Tel. +47 53 64 70 88

Ålesund

Retirovegen 4, 6019 Ålesund

Tel. +47 70 17 05 00

Årdal

Pb. 149, 6881 Årdalstangen

Meierigt 2, 6885 Årdalstangen

Tel. +47 67 57 10 00

Kontorene i Norge

Norconsult 

Informasjonssystemer AS (NoIS)

Pb. 626, 1303 Sandvika

Kjørboveien 29, 1337 Sandvika

Tel. +47 67 57 10 00

Technogarden Engineering 

Resources AS

Kjørboveien 29, 1337 Sandvika

Tel. +47 67 57 10 00

Göteborg

Norconsult AB

Theres Svenssons gata 11, 

417 55 Göteborg

Box 8774, 402 76 Göteborg

Tel. +46 31 50 70 00

Göteborg 

Norconsult Fältgeoteknik AB 

Theres Svenssons gata 11, 

417 55 Göteborg

Box 8774, 402 76 Göteborg

Tel. +46 31 50 70 00

Göteborg 

Technogarden Engineering 

Resources AB

Theres Svenssons gata 11, 

417 55 Göteborg

Tel. +46 735 14 10 00

Stockholm 

Norconsult Astando AB

Kungsbroplan 2, 6 tr, 

112 27 Stockholm

Tel. +46 08 452 21 90

Herlev 

Norconsult Danmark A/S 

Herlev Bygade 14, 

2730 Herlev

Tel. +45 4488 2000

Chile

Norconsult Andina S.A. 

Apoquindo 4700, piso 9,

Las Condes Santiago, Chile 

Tel. +56 2 2306 3800

Mozambique

Norconsult Mozambique Lda. 

Av. Armando Tivane 1853, 

978 Sommerschield, Maputo 

Tel. +258 21 48 50 58 / 9 

Fax. +258 21 48 50 57

SCDC Lda. 

(Consultoria em

Desenvolvimento Social)

Av. Armando Tivane 1853,

978 Sommerschield, Maputo 

Tel. +258 21 48 50 58 / 9

Fax. +258 21 48 50 57

Peru

Norconsult Perú S.A.C.

Av. Juan de Arona No 151 of. 304

San Isidro, Lima

Tel. +51 1 422 2223

Philippines

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

South Africa 

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 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

Thailand

NorCiv Engineering Co Ltd. 

121/91 RS Tower, 32th floor, 

Ratchadaphisek Road, Din Daeng, 

Khet Din Daeng

Bangkok 10400

Tel. +662 642 2450 / 2 

Fax. +662 248 6821

Malaysia

NorPower Sdn Bhd 

1st Floor, Reddi Building, 

393 Jalan Datuk Abang 

Abdul Rahim,

93450 Kuching, Sarawak

Tel. +6 082 482888  

Fax. +6 082 480088

New Zealand

Norconsult New Zealand Ltd.

Level 3, 6 Arawa Street

Grafton, Auckland

Tel. +64 9 307 0933

Botswana

Norconsult Botswana (Pty) Ltd. 

Unit 7, Plot 145, Gaborone 

International Finance Park, 

Gaborone

Tel. +267 750 50 829

Zambia

Norconsult Zambia Ltd. 

Spectrum House, Stand No. 10 

Great East Road,

P.O. Box 37283, LUSAKA

Tel. +260 971 807 131

Datterselskaper 
i Norge

Datterselskaper 
utenfor Norden

Datterselskaper 
i Sverige

Datterselskaper 
i Danmark

Pr. april 2017.
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Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene 
i Norden, med virksomhet som spenner over fem 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. Selskapet har 3 250 
medarbeidere og 88 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger  
i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av egne medarbeidere.

Om Norconsult




