
Norconsult var nær ved 
å bikke fire milliarder
kroner i omsetning i 2015. 
Frode Aga
fa@bygg.no

RÅDGIVER

– Vi endte kun 25 millioner kroner
bak, så det var nesten litt irriter-
ende at vi ikke klarte det i 2015.
Men i år er jeg ganske sikker på at
vi overstiger fire milliarders-grens-
en.  I første halvår har vi hatt en
god vekst på cirka 6-7 prosent, og
markedet er godt med mange
store oppdrag å konkurrere om, si-
er konsernsjef Per Kristian Jacob-
sen i Norconsult til Byggeindustri-
en. 
I 2015 befestet Norconsult sin

stilling som landets største rådgiv-

ende ingeniørselskap. På listen ov-
er de største rådgiverne troner
Norconsult klart øverst med en
omsetning på 3.975 millioner
kroner, mot 3.842 millioner i 2014.
Det er en omsetningsøkning på
3,4 prosent. Driftsresultatet endte
på 332 millioner i 2015, noe som
ga en driftsmargin på 8,4 prosent. 
– Veksten er stort sett organisk

og kan blant annet forklares med
en bedre utnyttelse av kapasiteten
vår. Vi jobber stadig for å bli mer
konkurransedyktige og enda mer
effektive, sier Jacobsen som i løpet
av 2015 kjøpte opp fire selskaper.
Det er en lavere oppkjøpstakt enn

det som har vært vanlig for sel-
skapet de siste årene. 
– Historisk sett ligger vi på mell-

om 5 og 10 oppkjøp i året, men
fjoråret ble et slags pauseår av ulike
årsaker. Noe har med tilfeldigheter å
gjøre, noe handler om at usikkerhet
i markedet gjorde det vanskeligere
for kjøper og selger å finne hver-
andre i 2015. Det er enklere å bli
enige om hva et selskap er verdt i et
marked i oppgang. 
– Vi var heller ikke fullt så

fremoverlente på oppkjøpssiden i
fjor, og fant færre tilgjengelige be-
drifter som var interessante for oss.
Men vi følger med på mulighetene,

og har nå en del spennende på
blokka igjen, legger Jacobsen til. 

Unngikk oljenedtur
Norconsult har hatt god fart i store
deler av landet. Spesielt Østlandet
og Nord-Norge peker seg positivt ut.
I vest har de vært skånet for de
verste sidene av oljenedturen som
har rammet storbyer som Stavanger
og Bergen det siste halvannet året. 
– Tradisjonelt har vi vært lite in-

volvert i olje og gass. De oppdrag-
ene vi har hatt i oljenæringen har
dessuten stort sett vært landbasert.
Men vi merker jo at aktivitetsnivået
i hele regionen går ned, og det
gjelder særlig på bygg i boligmark-
edet, sier Jacobsen.

Henter erfarne oljefolk
Men til tross for nedgangen i vest,
har Norconsult sluppet unna ned-
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bemanninger. I stedet har de brukt
oljekrisen på å omplassere noen
av sine ansatte, samt hente inn ar-
beidskraft som det tidligere var
vanskelig å lokke bort fra oljenær-
ingen. 
– Tidligere har det vært utfordr-

ende å hente inn ingeniører med
mellom 10 og 20 års erfaring. Bror-
parten av de vi har rekruttert har
vært nyutdannede. Under olje -
nedturen har vi lykkes med å re-
kruttere et par titalls erfarne folk
oljeservicebransjen, noe som har
vært en stor styrke for oss, sier Ja-
cobsen, som ansetter mellom 150
og 200 personer årlig. Med et snitt
på mellom 80 og 100 i avgang, gir
det bedriften en årlig bemannings-
vekst på rundt 100 personer. I dag
er det 3.000 ansatte i rådgiversel-
skapet, hvorav 2.200 bare i Norge.
– Vi tror det er viktig å vokse

jevnt, men er vi er ikke så opptatt
av å tallsette hvor mye vi skal vokse
med. Det viktigste for oss er å be-
holde nummer én-posisjonen vår,
og at vi vokser så mye som mark-
edet tillater. Vi er nødt til å holde
kvaliteten oppe, sier Jacobsen. 

– Norge mindre attraktivt 
Norconsult-sjefen tror ikke bransj-
en trenger flere store selskaper for
å ta unna de store oppgavene som
venter i årene fremover.

– Jeg tror både vi og de fem-
seks største er store nok til å kunne
konkurrere om de oppdragene
som kommer. Fra kundens ståsted
mener jeg også de har nok aktører
å velge mellom, særlig med tanke
på at mange av våre nærmeste
konkurrenter er datterselskaper av
internasjonale konsern, sier Jacob-
sen. 
– Merker dere et større trykk fra

utenlandske aktører? 
– Vi merker det i form av at flere

av de etablerte konkurrentene våre
som Sweco, Cowi og Rambøll
henter inn kompetanse fra andre
land i konsernet. Men utviklingen
med utenlandske aktører i marked-
et har ikke gått veldig fort. Beveg-
elsen som har vært i kronekursen,
gjør også sitt til å gjøre Norge noe
mindre attraktivt enn før. Det er rett
og slett mindre penger å tjene her.
Men vi ser jo på entreprenørsiden
av det kommer flere inn, og vi følg-
er med på utviklingen i vår bransje
også, sier Jakobsen. 
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VI SKAPER FREMTIDENS 
SYKEHUS
SYKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL STÅR KLART I 2021
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VEKST. Konsernsjef Per Kristian 
Jacobsen i Norconsult er fornøyd

med utviklingen i 2016, og har 
flere interessante selskaper 

på oppkjøpsblokka. 
Arkivfoto: Jan Gunnar Fjeldstad


