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ATT VARA SAMHÄLLSBYGGARE  med 

helhetssyn kräver både engagemang och 

förmåga att knyta ihop enskilda expert-

kunskaper till en komplett lösning. Med 

helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil 

hjälper vi våra uppdragsgivare. 

Varje år utför vi ett stort antal uppdrag 

för kommuner, statliga verk och privat 

näringsliv, både nationellt och interna-

tionellt. Våra tjänster omfattar utredning, 

projektering och uppföljning av alla eller 

enstaka faser i ett projekt. Från behovs- 

analys, för projektering, utformning av 

specifikationer och anbudsdokument till 

färdiga anläggningar, inklusive drifts- och 

underhållsrutiner. 

Vi ingår i Norconsultkoncernen som är en 

av Nordens största flerfackliga rådgivare 

inom samhällsbyggnad och projektering. 

Vi är 4000 medarbetare med kontor och 

uppdrag världen över, varav över 780  

arbetar i Sverige. 

Samhällsbyggare med 
helhetssyn sedan 1952

Norconsult har deltagit i samhällsutvecklingen i mer än 60 år och att tänka på hållbarhet 
är en naturlig del i vårt sätt att tänka och göra affärer. Vi ägs till hundra procent av våra 
medarbetare. Hos oss har både kunder och medarbetare lika mycket att vinna på bra 
genomförda projekt och långsiktiga relationer. 

Bilden från 1987 visar Aste Olofsson (v ordf.), Conny Widmark 

(vd) och Curt Janding (ordf.) på dåvarande GF Konsult.  

Ekan finns på Norconsults huvudkontor i Göteborg.



Exjobb, praktik eller 
första steget mot en 
lysande karriär?

Ansök på:jobb.norconsult.se

PÅ NORCONSULT SAMVERKAR arkitekter, 

inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, 

fysiska planerare med konstruktörer,  

ingenjörer, biologer, lantmätare och 

många fler. Vår bredd av sam verk ande  

specialister gör att vi kan erbjuda våra 

kunder kompletta lösningar inom hela 

samhällsbyggnadskedjan. 

Vår helhetssyn gör också att våra med-

arbetare får arbeta med intressanta projekt 

i kombination med frihet, ansvar och stora 

möjligheter att utveckla sin egen kompetens 

och karriär. Oavsett vilken inriktning du väljer 

under din utbildning är vi säkra på att vi har 

något som intresserar dig. 

Vi arbetar också aktivt med allt från kom-

petensutveckling till friskvård och andra 

personal förmåner som får oss att trivas  

och må bra. 

Ett aktivt samarbete mellan näringsliv och 

utbildning ser vi som en självklarhet. 

Under åren har vi träffat många engagerade 

studenter, varav flera jobbar hos oss idag. 

Exjobbet och praktiken är en viktig del av din 

utbildning. Det vet vi. Kanske har du redan 

träffat någon av våra med arbetare på  

någon mässa eller arbetsmarknadsdag, 

eller varit på studiebesök hos oss?

Vi försöker fånga de uppslag till exjobb som 

föds i vår dagliga verksamhet, men kom 

gärna med egna kreativa idéer. Tillsam-

mans kan vi utveckla dessa så att de upp-

fyller skolans krav samtidigt som vi ger dig 

möjlighet att styra inriktningen på ditt arbete. 

På sidan 10 kan du läsa mer om Rebaz och 

Tamers som blev vänner under studietiden 

och blev anställda på Norconsult efter att 

ha skrivit deras examensarbete hos oss.

Alla lediga tjänster och praktikplatser 

 ann ons eras ut på vår hemsida. Är du 

intress erad av att arbeta, göra ditt exjobb 

eller praktik hos oss på  Norconsult?  

Läs mer och ansök på jobb.norconsult.se 

Caroline Jöngren 
Agronom

Mattias Dellmo
Byggnadsingenjör

Anders Axenborg
Trafik- och miljöutredare

Anna Ohlson
Ekonomiassistent

https://www.norconsult.se/jobb-och-karriar/lediga-tjanster/?targetId=cbody&method=insert
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Marknadsområden

EnergiArkitektur 

Infrastruktur Olja & Gas

Vatten & AvloppRisk & Säkerhet Samhällsplanering

IndustriBygg & Fastighet

MiljöIT
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Organisation

Väg & Bana
Johan Sivengård 

Geoteknik (Göteborg)

Bernhard Gervide Eckel

Spår- och Järnvägsteknik
Tony Strandberg 

Bro & Analys
Bo Gerenmark 

Energi & Industri
Anders Eidensten

Mekanik 
Frans Göransson

Installationsteknik
Martin Åhré

Generator & Turbinteknik
Jonas Björnström

Elteknik & Projektledning
Rolf Johansson

Industri
Mikael Hägglund

Mark & Geoteknik 
Frans Göransson

Geoteknik (Luleå)

Birgitta Nyström

Norconsult 
Fältgeoteknik AB
Markus Mangsten

Noronsult AB
Ljot Strömseng, VD

Data/GIS
Jan-håkan Westbom

Geodesi
Jörgen Knutsson

Väg & Järnvägsteknik
Elisabeth Setterstig 

Installationsteknik
Berndt Hortlund

Infrastruktur
Sandra Kjellberg (Malmö) 

Pär-Eric Eriksson (Borlänge) 

Johan Peetz (Helsingborg) 

Kristian Lindberg (Jönköping/Varberg)

Mark
Leif Palage

Trafik
Karin Gamberg 

Väg & Trafik
Mikael Eriksson

Arkitektur & Samhällsplan.
Marcus Rydbo 

Byggkonstruktion
Caroline Martinsson

Projekt- & Byggledning
Fredrik Karlsson

Plan (Göteborg)

Anna-Maria Ceder

Akustik (Stockholm)

Åsa Nyström

Akustik (Göteborg)

Andreas Hübinette

Arkitektur & Byggkonstruktion  
(Piteå, Luleå)

Magnus Kieri

Mark & Vatten
Anna-Jeanette Larnelius 

Landskap (Göteborg)

Anna Thomsen

Miljö & Säkerhet
Sander Anfinset

Mark & Vatten
Johan Saltin

El & Automation
Lars Törnqvist

Landskap (Stockholm)

Elisabeth Tornberg

VA-teknik & Process
Jan-Olof Nilsson

VA-teknik & Ledning
Herman Andersson

VA-teknik (Stockholm)

Marta Juhlén

VA-teknik & Utredning
Maria Aneljung

Byggteknik 
Erik Eriksson

VeAinfo
Niklas Sörensson

Vattenbyggnad
Petter Norén

Arkitektur (Stockholm)

Jessica Eriksson

Arkitektur (Göteborg)

Maria Mattsson

Plan (Stockholm)

Maria Hjort

El & Anläggningsteknik
Ulric Sahlberg

Kraftsystem 
Anni Ulfendahl

Elkraft 
Henrik Wiechel

Vill du kontakta någon av våra teamchefer? Klicka på namnet.

mailto:bernhard.gervide-eckel%40norconsult.com?subject=
mailto:tony.strandberg%40norconsult.com?subject=
mailto:bo.gerenmark%40norconsult.com?subject=
mailto:frans.goransson%40norconsult.com?subject=
mailto:martin.ahre%40norconsult.com?subject=
mailto:jonas.bjornstrom%40norconsult.com?subject=
mailto:rolf.johansson%40norconsult.com?subject=
mailto:mikael.hagglund%40norconsult.com?subject=
mailto:frans.goransson%40norconsult.com?subject=
mailto:birgitta.nystrom%40norconsult.com?subject=
mailto:jan-hakan.westbom%40norconsult.com?subject=
mailto:jorgen.knutsson%40norconsult.com?subject=
mailto:elisabeth.setterstig%40norconsult.com?subject=
mailto:berndt.hortlund%40norconsult.com?subject=
mailto:sandra.kjellberg%40norconsult.com?subject=
mailto:pelle.eriksson%40norconsult.com?subject=
mailto:johan.peetz%40norconsult.com?subject=
mailto:kristian.lindberg%40norconsult.com?subject=
mailto:leif.palage%40norconsult.com?subject=
mailto:karin.gamberg%40norconsult.com%20?subject=
mailto:mikael.eriksson%40norconsult.com?subject=
mailto:caroline.martinsson%40norconsult.com?subject=
mailto:fredrik.karlsson%40norconsult.com?subject=
mailto:anna-maria.ceder%40norconsult.com?subject=
mailto:asa.nystrom%40norconsult.com?subject=
mailto:andreas.hubinette%40norconsult.com?subject=
mailto:magnus.kieri%40norconsult.com?subject=
mailto:anna.thomsen%40norconsult.com?subject=
mailto:sander.anfinset%40norconsult.com?subject=
mailto:johan.saltin%40norconsult.com?subject=
mailto:lars.tornqvist%40norconsult.com?subject=
mailto:elisabeth.tornberg%40norconsult.com?subject=
mailto:jan-olof.nilsson%40norconsult.com?subject=
mailto:herman.andersson%40norconsult.com?subject=
mailto:marta.juhlen%40norconsult.com?subject=
mailto:maria.aneljung%40norconsult.com?subject=
mailto:erik.eriksson%40norconsult.com?subject=
mailto:niklas.sorensson%40norconsult.com?subject=
mailto:petter.noren%40norconsult.com?subject=
mailto:jessica.eriksson%40norconsult.com?subject=
mailto:maria.mattsson%40norconsult.com?subject=
mailto:maria.hjort%40norconsult.com?subject=
mailto:ulric.sahlberg%40norconsult.com?subject=
mailto:anni.ulfendahl%40norconsult.com?subject=
mailto:henrik.wiechel%40norconsult.com?subject=
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Studentkontakter

Adam DahlinSofia Pettersson Samulin
Arkitektur & Samhällsplanering Mark & Vatten

Varför valde du Norconsult?
– Jag valde att jobba på Norconsult för att 

få möjligheten att designa skolor och för-

skolor, tillsammans med väldigt kompetenta 

kollegor inom området. Det finns även 

en stor variation av projekt vilket gör det 

möjligt att bredda sin kompetens och sätta 

kreativiteten på prov.  

Hur får du utlopp för din kreativitet?
– På Norconsult jobbar vi med olika typer 

av projekt och i olika faser, vilket skapar nya 

problem och förutsättningar att lösa. Genom 

att jobba lösningsorienterat i team, och dess-

utom tvärdisciplinärt sätter det kreativiteten 

på prov.

 

E-POST sofia.pettersson.samulin@norconsult.com 

TELEFON 010-141 80 80

Varför valde du Norconsult?
– Jag valde Norconsult då jag hört mycket 

gott om företaget. Jag kom i kontakt med 

Norconsult genom mitt exjobb och fick 

ett bra första intryck. Den platta strukturen 

samt att företaget är medarbetarägt är två 

positiva saker som gör att Norconsult sticker 

ut från mängden. Norconsult erbjöd möjlig-

heten att arbeta med varierande arbetsupp-

gifter vilket är viktigt för mig! 

Hur får du utlopp för din kreativitet?
– Då jag främst jobbar med samhällsbyggnad  

i tidiga skeden har jag möjligheten att 

påverka resultatet. Genom att variera mitt 

kontorsarbete med fältarbete utmanas jag 

på flera sätt.

E-POST adam.dahlin@norconsult.com 

TELEFON 010-141 86 99

FÖDD 1990  TITEL Arkitekt 
PÅ NORCONSULT SEDAN 2017

FÖDD 1994  TITEL Civilingenjör
PÅ NORCONSULT SEDAN 2018

mailto:sofia.pettersson.samulin%40norconsult.com?subject=
mailto:adam.dahlin%40norconsult.com?subject=
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Jacob Friman Johan Hultman
Energi Väg & Bana

Varför valde du Norconsult?
–  Jag skrev examensarbete hos Norconsult 

och fick då upp ögonen för den goda stäm- 

ningen på företaget. Det kändes också som 

en bra första arbetsplats efter studietiden 

med möjligheter att både fördjupa och 

bredda mina kunskaper för att passa mina 

personliga mål.   

Hur får du utlopp för din kreativitet?
– Jag känner att det finns ett förtroende 

från mina kollegor som tillåter mig att ta det 

ansvar jag behöver för att utvecklas i arbetet. 

Det finns också en stor möjlighet att komma 

med förslag på nya lösningar i varje projekt 

som gör att arbetet känns spännande.  

 

E-POST jacob.friman@norconsult.com 

TELEFON 010-141 85 66

Varför valde du Norconsult?
– Jag gjorde mitt ex-jobb på Norconsult 

och trivdes väldigt bra. När jag fick möj-

lighet att komma tillbaka tvekade jag inte 

en sekund. Ex-jobbet ser jag som en bra 

inkörsport då jag idag arbetar med liknande 

uppgifter. Jag gillar också att man har en 

helhetssyn inom organisationen, att flera 

tekniker samarbetar i större jobb.

Hur får du utlopp för din kreativitet?
– Jag tycker att jag kan styra mitt arbete 

väldigt mycket själv och får i stor grad kom-

ma på kreativa lösningar på de utmaningar 

som jag ställs inför i det dagliga arbetet.
 

 

 

E-POST johan.hultman@norconsult.com 

TELEFON 010-141 82 24

”Jag känner att det finns ett förtroende från mina kollegor som tillåter mig att ta det ansvar jag behöver för att utvecklas i arbetet.”

FÖDD 1990  TITEL Civilingenjör
PÅ NORCONSULT SEDAN 2017

FÖDD 1985  TITEL Civilingenjör
PÅ NORCONSULT SEDAN 2015

mailto:jacob.friman%40norconsult.com?subject=
mailto:johan.hultman%40norconsult.com?subject=
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Har du inte fått  

vårt fina sadelskydd?

Hämta ett i vår  

monter!



Rebecca Jungver
Arkitekt

Axel Emanuelsson
Civilingenjör

Jan-Olof Nilsson 
VA-ingenjör

Anna Nilsson
Landskapsarkitekt

Vi är med och bidrar till  
ett hållbart samhälle
Vi på Norconsult tar ansvar för vår omgivning ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv. Med ansvar och engagemnag vill vi skapa mervärde för samhället. Vi bryr oss 
på riktigt och söker alltid den mest hållbara lösningen. 

Det viktigaste för oss på Norconsult är att 

skapa lösningar utifrån människors behov 

och för en bättre vardag. Genom att sätta 

människan i centrum vill vi vara med och 

bygga ett ännu bättre samhälle. Det inne-

bär till exempel att alltid tänka på hållbarhet 

när vi tar fram våra lösningar. Vi var först i 

branschen att anställa biologer och först 

att arbeta med naturmiljö. Tänker man på 

det är det inte så märkligt att vi tidigt blev 

miljöcertifierade, redan 2000.

Att Norconsult sedan många år ägs av oss 

medarbetare ger extra styrka. Vi arbetar 

med äkta engagemang och tycker att det 

är viktigt. Om du brinner för ditt jobb blir 

resultatet alltid bättre. På det viset mår vi 

bättre och kan ta fram vassare och mer 

hållbara lösningar.

Hållbarhetskollen - för ökad hållbarhet 
För oss handlar det om att bygga bästa 

möjliga samhälle med minsta möjliga 

påverkan på miljön. Därför är vi med och 

tar ansvar för att uppnå de globala målen 

enligt Agenda 2030. Bland annat har vi 

utvecklat Hållbarhetskollen, ett verktyg 

som på ett strukturerat sätt hjälper oss att 

ta fram hållbara lösningar med kreativ höjd. 

En analys görs för sex utvalda mål där vi 

genom vår verksamhet som samhällsbygg-

nadskonsulter har störst möjlighet att göra 

skillnad. 
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Kursare, exjobbspartners  
- och nu kollegor

Som nyutbildade civilingenjörer på en 

skrikande arbetsmarknad hade Rebaz och 

Tamer många valmöjligheter när det var 

dags att skriva exjobb. Att valet föll på  

Norconsult berodde till stor del på före-

tagets goda rykte som arbetsgivare och 

expertkompetens inom geoteknik. 

– På Norconsult fanns resurserna, kun-

skapen och möjlighet till bra handledning, 

säger Tamer.  

– Förutom att få fördjupa sig inom ett 

specifikt område så gav exjobbstiden även 

en bredare bild av företaget och möjlighet 

att knyta kontakter, säger Rebaz.  

Efter ett välförtjänt sommarlov återvände 

de nyblivna geoteknikerna till Norconsult, 

nu som kollegor. Och visst finns det skill-

nader i att vara anställd ”på riktigt” menar 

båda två.

– Nu är vi involverade i flera projekt och 

jobbar mot helt andra deadlines, säger 

Rebaz. Arbetsuppgifterna är varierande och 

man får verkligen utrymme att vara kreativ, 

där tycker jag att Norconsult sticker ut. 

Rebaz och Tamer träffades under utbildningen i samhällsbyggnad på Chalmers, och blev 
genom gemensamma intressen snabbt vänner. De kom så pass bra överens att de skrev 
både kandidatuppsats och masteruppsats tillsammans, och kan nu fem år efter första 
mötet kan de även kalla varandra för kollegor. 

– Jag håller verkligen med, man satsar på 

de yngre och blir upplärd från början – utan 

att bli en ”färdig produkt” säger Tamer. Fastän 

vi bara varit anställda i ett par månader får vi 

tänka fritt och ta egna initiativ, fortsätter han.  

Tamer och Rebaz vet att man som student 

kan ha många funderingar kring jobb och 

karriär, och vill därför dela med sig av ett 

par handfasta tips:

– Våga tidigt fråga det företag du prakti-

serar, skriver exjobb eller börjat arbeta hos 

om vilka karriärmöjligheter som finns för 

dig, säger Tamer. Rebaz håller med och 

flikar in: 

 

– Var inte rädd för att utmana er själva, välj 

inte det alternativ som är mest bekvämt om 

du vill utvecklas. Och välj ett företag som 

stämmer överens med dina värderingar, då 

är chansen större att du hamnar rätt! 

”Arbetsuppgifterna är varierande 
och man får verkligen utrymme 

att vara kreativ”
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Tvärfackligt samarbete
CIK, Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta 
är en kombination av lokaler för både 
idrott och kultur. Vi på Norconsult har varit 
engagerade med flera av våra dicipliner.

Norconsult stärker
innovationskompetens
På Norconsult arbetar vi med kreativitet i flerfackligt samarbete. 
Steve Cook arbetar med att göra innovation till en naturlig del av 
arbetsprocessen i våra uppdrag.

– Att få arbeta med kreativa grepp i problem- 

lösning gör att projekt blir mer intressanta 

att utföra och leverera större nytta, säger 

Steve Cook.

Våra utbildade innovationsledare ger väg-

ledning i hur man arbetar med strukturerad 

kreativitet i projekt. Medarbetarna kan 

också få internutbildning för att utveckla 

den egna kompetensen i sina projekt. Våra 

innovationsledare är experter på att styra 

sin egen och andras kreativitet.

– Vi vill att alla ska vara rustade för att 

tillämpa kreativitet på ett strukturerat och 

effektivt sätt. Norconsults innovationspro-

cess erbjuder ett rikt verktygsförråd med 

processtöd och metoder. Vi arbetar med 

konkreta projekt och tillför därför större 

värde till våra kunder, avslutar Steve.

Anläggningen byggs till större delen i trä 

och kommer inrymma bland annat två 

stora sporthallar, kampsportslokal, scen- 

konstlokal, ishall och gemensamma  

kommunikationsytor med café och  

konferensrum.  

 

Våra planarkitekter har tagit fram detalj- 

planen för anläggningen och våra arkitekter 

och landskapsarkitekter har ansvarat för 

den totala gestaltningen av huset, både 

invändigt och utvändigt. Gestaltningen av 

anläggningens scenkonstlokal i trä har  

genomförts i ett nära samarbete mellan 

våra arkitekter och akustiker.  

CIK byggs enligt principen ”Passivhus” vilket 

innebär att det blir mycket energisnålt. 

Ishallen blir troligen världens första att bli 

passivhuscertifierad. 

 

CIK är kommunens hittills största byggpro-

jekt, och invigdes med pompa och ståt i 

början av december 2019.



Vår bredd av samverkande specialister världen 
över ger oss en fördel som säkrar att vi kan 
utföra olika uppdrag med varierande innehåll 
och storlek. Vår samlade kompetens finns 
alltid tillgänglig oavsett geografisk placering.  

Huvudkontor 
Theres Svenssons gata 11
Box 8774, 402 76 Göteborg  
+46 10 141 80 00 • www.norconsult.se

Alltid nära

Norge
Danmark 

Island 
Polen 

Sydafrika 
Moçambique 

Zambia 

Botswana 
Thailand 
Malaysia

Filippinerna 
Nya Zeeland 

Chile 
Peru 

VÄRLDEN

Helsingborg

Älvkarleby

Örnsköldsvik

Luleå

Umeå

Piteå

Östersund

Sundsvall

Göteborg
Huvudkontor

Örebro
Västerås Märsta 

Sollentuna
Stockholm

Uppsala

Ludvika

Malmö

Växjö

Hudiksvall

Halmstad

Karlstad

Skellefteå

Varberg

Borlänge

Jönköping

Kalmar

Karlskrona

Gävle

Följ oss på sociala medier! 

linkedin.com/company/norconsult-ab

facebook.com/norconsultab 

norconsultsverige

http://www.norconsult.se
http://linkedin.com/company/norconsult-ab
https://www.facebook.com/norconsultab
https://www.instagram.com/norconsultsverige/

