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Implenia Norge
En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur
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Utvikling og forbedring

I Implenia Norge ønsker vi å utvikle oss til å bli en ledende entreprenør på kom-
pleks infrastruktur i Skandinavia. Å være ledende betyr at vi må arbeide mot våre 
målsettinger på en balansert og bærekraftig måte. Våre overordnede strategiske 
mål er å skape verdier for våre eiere og kunder, være en attraktiv og inspirerende 
arbeidsplass for våre medarbeidere, samt utvise respekt for miljøet og 
omgivelsene våre.

For å oppnå disse målsettingene må vi kontinuerlig videreutvikle egenskaper og 
kompetanser knyttet til entreprenørskap, fagkunnskap, effektivitet og samspill.

Den aller viktigste suksessfaktoren er våre medarbeidere. Deres kompetanse, erfa-
ring og vilje til utvikling er helt avgjørende for å lykkes med ambisjonen om å bli en 

ledende entreprenør på kompleks infra-
struktur.  Kontinuerlig forbedring av vår 
evne til å tiltrekke oss nye og engasjerte 
kollegaer, samt å beholde og videreutvikle 
erfarne og kompetente medarbeidere, er 
derfor svært viktig for oss.
Å skulle nå ambisjonen vår er en stor 

utfordring, men samtidig både spennende og inspirerende. I Implenia har vi sterk 
vilje til å utvikle og forbedre oss for å nå målene våre.

“Den aller viktigste suksessfaktoren er våre 
medarbeidere. Deres kompetanse, erfaring og vilje 
til utvikling er helt avgjørende for å lykkes.”

Petter A. Vistnes 
adm. dir. Implenia Norge AS



Implenia Norge – 
et internasjonalt selskap

Implenia ble først etablert i Norge i oktober 2011, men den norske delen av konsernet 
har likevel nasjonale røtter som strekker seg nesten hundre år tilbake i tid. Selskapet startet 
med utviklingen av en enkel betongmast i Hardanger i 1923. Via tradisjonell entreprenør-
virksomhet i Betonmast og senere Betonmast Anlegg AS – etter hvert gjennom oppkjøp 
og sammenslåing med tunnelspesialisten Mika – har selskapet utviklet seg til å bli en av 
Norges ledende entreprenører innen vei, jernbane, tunnel, bru, kraftanlegg, samt nisje-
tjenester innen tunnelsikring og miljøtjenester.

Fra start til slutt
I dag kan Implenia Norge vise til en helhetlig tjenesteportefølje som 
dekker de fleste aspekter innen infrastruktur. Derfor kan selskapet 
planlegge og gjennomføre prosjekter av varierende størrelse og med 
ulike kompetansekrav over hele landet. Implenia har kunnskap og 
erfaring på tvers av hele verdikjeden – fra start til slutt.

Store ambisjoner
Implenia Norge har som ambisjon å bli Skandinavias ledende entre-
prenør på kompleks infrastruktur. Selskapet kan utnytte betydningen 
av å være en del av et stort internasjonalt konsern og kan møte krav 
og behov fra både kunder, leverandører og medarbeidere. Ambisjonen 
gir selskapet en drivkraft til å ta utfordringer i form av spennende og 
komplekse prosjekter over hele landet. 

En del av et internasjonalt konsern
Implenia Norge er en del av det sveitsiske konsernet Implenia AG. 
Konsernet har ca. 6 700 medarbeidere og omsatte for omkring 2,7 
milliarder sveitsiske franc i 2012. Implenia AG kan se tilbake på mer 
enn 150 års historie og er den ledende leverandøren av anlegg og 
anleggstjenester i Sveits. Selskapet er notert på børsen i Zürich, og har 
hovedkvarter i Dietlikon.

Fakta om Implenia Konsern Norge
Omsetning 2012: 22700 MCHF 1299 MNOK
Årsresultat 2012:  71,2 MCHF    15,4 MNOK
Medarbeidere: 6 700 480
Hovedkvarter: Dietlikon, Sveits Oslo, Norge



Ledende på 
kompleks 
infrastruktur

Implenia tilbyr en bred portefølje av infra-
strukturtjenester under samme tak. Selskapet 
leverer tjenester innen vei- og grunnarbeid, 
vann og avløp, betongkonstruksjoner, bruer, 
jernbaneteknikk, tunneler og bergrom, og 
vann- og frostsikring. I tillegg tilbyr vi miljø- 
tjenester innen riving, sanering og opp-
rydding av forurenset grunn. 

Denne kombinasjonen bidrar til å sikre en 
mer effektiv og helhetlig prosjektgjennom-
føring, fra planlegging via utførelse til 
overlevering.

Prosjektfakta:

Brokke Nord-prosjektet
Brokke Nord prosjektet omfatter de bygningsmessige arbeidene for kraft-
verket. Dette inkluderer driving av ny 10,6 km lang overføringstunnel, 
bygging av en 50 m høy dam ved Sarvsfoss, samt bygging av ny komplett 
kraftstasjon ved Skarg kraftverk. 

Byggherre: Otra Kraft DA
Varighet: Mai 2012–april 2014
Kontraktssum: 472 MNOK



Vei- og grunnarbeid

Prosjektfakta: 
E39 Vågsbotn–Hylkje
Implenia bygger ny firefelts motorvei fra rundkjøringen i Vågsbotn til 
krysset ved Haukås Næringspark. Veien er på 1,7 km hvorav 0,6 km går i 
tunnel gjennom Eikåsen. Rundkjøringen ved Vågsbotn skal utvides, og det 
blir bygget en viadukt over rundkjøringen. Målet er å bedre trafikksikker- 
heten og framkomsten i området for både bilister, fotgjengere og syklister.

Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Varighet: Mars 2012 – mai  2014
Kontraktssum: 319 MNOK

Implenia utfører grunnarbeider til alle typer infrastruktur-
prosjekter som veianlegg, energianlegg, jernbane-, sporveis- 
og stasjonsanlegg samt havner og kaier.

Spesialister på norske forhold 
Riktig håndtering av grunnforholdene er nødvendig for å kunne bygge transportstrekninger 
og samferdselsanlegg som oppfyller kravene gitt norske vær- og klimaforhold. Samtidig skal 
disse være trygge og driftssikre både på sommer- og vinterstid. Arbeid i grunn kan være 
krevende blant annet på grunn av uoversiktlige forhold knyttet til vann og avløp, elektriske 
kabler, ledninger og telekommunikasjon.

Tverrfaglig kunnskap 
Med solide kunnskaper på tvers av fag og lang erfaring med gjennomføring av komplekse 
infrastrukturprosjekter, er Implenia godt rustet til å påta seg denne type utfordringer.



Vann og avløp 

Implenia har lang erfaring med å bygge vann- og avløpsnett, overføringsledninger og 
renseanlegg. Slike prosjekter kan ofte være utfordrende da de finner sted i tettbygde 
strøk hvor mange aktører påvirkes og engasjeres.

Unik erfaring
Vann- og avløpsprosjekter foregår ofte i tettbygde strøk noe som kan 
være en stor utfordring. Mange år med komplekse bygateprosjekter 
har gitt Implenia både unik erfaring, og spesialkompetanse når det 
gjelder prosjekthåndtering i tettbygde strøk. Selskapet er vant til å 
håndtere ulike aktører med forskjellige interesser, regelverk og planer.

Nasjonal satsing på vann
Befolkningen i Norge vokser stadig, særlig rundt de store byene. 
Dette fører til større belastning på vann- og avløpsnettet. Behovet for 
å kontinuerlig oppgradere og utvide ledningsnettet er derfor stort, 
ikke minst ut fra et miljøperspektiv. Implenia ønsker å være med på 
satsingen på vann og avløp for å sikre et velfungerende avløpsnett 
og rent drikkevann også i fremtiden. 

Prosjektfakta: 
Infrastrukturanlegg Åsland
Prosjektet omfatter etablering av ny hovedvannledning for å sikre en robust 
vannforsyning til nye og eksisterende boligfelt på Søndre Nordstrand, Ski 
kommune og Follobanens riggområde på Åsland. Videre skal det på større 
deler av fellestraseen for hovedvannledning anlegges permanent høyspent-
kabel og provisorisk spillvannsordning for betjening av Follobanens rigg.

Byggherre: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Varighet: September 2013–juli 2014
Kontraktssum: 26 MNOK



Betongkonstruksjoner

Implenia har omfattende erfaring og ekspertise innen betongarbeid, et fagområde som 
inngår i de fleste infrastrukturprosjekter som selskapet utfører.   

Solide konstruksjoner
Betong er et meget anvendelig og slitesterkt materiale som egner 
seg  godt til bruk i samferdselsanlegg. Implenia benytter betong 
innenfor infrastrukturprosjekter som veibygging inkludert broer 
og tunneler, jernbanestrukturer, dammer, store bygateprosjekter, 
samt vann- og avløpsprosjekter. Historisk sett har selskapet arbeidet 
mye med betongkonstruksjoner og har derfor unik kompetanse 
innen faget.

Prosjektfakta: 

Fv. 541 Stokkabekken– 
Rubbestadneset
For å forbedre veinettet for hovedinnfartsveien til tettstedet Rubbestad-
neset ble deler av nåværende fv. 541 erstattet med ca. 3 km ny vei. 
Inkludert i den nye veien er en tunnel på omkring 300 m, samt en 
bro på 110 m.

Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Varighet: Mars 2012–juni 2013
Kontraktssum: 120 MNOK



Bruer

Med utfordrende topografi og infrastruktur som i Norge, er 
det å bygge bru ofte en hensiktsmessig løsning for effektiv og 
praktisk trafikkavvikling over det langstrakte land.

Brubygger
Implenia har spesialkompetanse innen produksjon og montering av store bruer både i 
betong, stål og limtre. Dette omfatter alle typer bruer, inkludert skråstag- og henge-
bruer. Implenia bygger alt fra mindre gangbruer til avanserte bruer for vei og jernbane.

Knytter sammen bydeler
Implenia har i løpet av de siste årene gjennomført flere bruprosjekter, deriblant 
Akrobaten og Nordenga bru som går over jernbaneskinnene på Oslo Sentralstasjon 
og knytter sammen bydel Grønland og Bjørvika.

Prosjektfakta: 
Fv. 86 Gryllefjordbrua
Implenia har bygget bru over Gryllefjord, som ligger i Torsken kommune på 
Senja i Troms fylke. Prosjektet omfattet bygging av ei 315 m lang stålkasse-
bru. Brua er et rassikringsprosjekt som sammen med pågående tunnel gjen-
nom Ballesvikskaret sikrer en rassikker strekning til Gryllefjord og Torsken.

Byggherre: Statens vegvesen Region nord
Varighet: September 2012–november 2014
Kontraktssum: 124 MNOK



Prosjektfakta: 
Eidsvoll hensetting
Dette jernbaneprosjektet omfattet utskifting av 35 000 m³ med masser 
og forblending av en mur. Det ble bygget nye serviceplattformer til alle 
sporene, et omfattende kum- og rørsystem ble etablert og det ble bygget 
nytt teknisk hus. Ombyggingen ble utført for å muliggjøre innføringen av 
den nye grunnrutemodellen til NSB som skal gi forbedret togtilbud for 
østlandsområdet.

Byggherre: Jernbaneverket
Varighet: Mars 2012–september 2012
Kontraktssum: 49,5 MNOK

Jernbaneteknikk  

Implenia leverer baneprosjekter inkludert grunnarbeider, jernbanetekniske tjenester 
og stasjons- og terminalområder. Dette krever en kombinasjon av grunn- og betong-
kompetanse, samt omfattende jernbanetekniske kunnskaper.

Stort behov
Behovet for opprusting av jernbanenettet i Norge har lenge stått på 
listen over viktige samfunnsutfordringer. Implenia disponerer de 
nødvendige tekniske fagkunnskaper og har utstrakt praksis i gjennom- 
føring av slike oppdrag.

Prosjekter på skinner
Prosjekter av slik karakter forutsetter bruk av spesialisert utstyr i form 
av verktøy og tunge maskiner. Utfordringene på jernbaneprosjekter 
er i særlig grad knyttet til sikkerhet, ettersom arbeidet på jernbane, 
T-bane og trikk alltid foregår i nærheten av strømførende linjer. 
Sikkerhetskravene er derfor betydelige.



Prosjektfakta: 
Fv. 48 Tunnel bak Tysse
Tunnelprosjektet, som ligger i Samnanger kommune i Hordaland, om-
fatter utbedring og omlegging av fv. 48 fra Straumsbrua til Gaupholm. 
Tunnelen går mellom Sætrevika og Tysseelva, og blir 2,3 km lang. 
Prosjektet inkluderer bygging av gang- og sykkelvei. Det skal også 
etableres gang- og sykkelvei langs fv.7 ved Frølandsvatnet.

Byggherre: Statens vegvesen Region vest 
Varighet: Januar 2013–desember 2014
Kontraktssum: 297 MNOK
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Tunneler og bergrom  

Implenia er en anerkjent leverandør av tjenester til underjordiske byggeprosjekter. I løpet 
av selskapets historie har man tilegnet seg unik kompetanse og erfaring i bygging av 
konstruksjoner under grunnen.

Erfaring og kunnskap
Vellykket bygging av samfunnstjenlige tunneler krever en kombi-
nasjon av erfaring og kunnskap, moderne teknologi og respekt for 
naturen. Dette har vært og er, ett av Implenias hovedsatsingsområder 
og et område hvor selskapet har svært god kompetanse og mye 
erfaring.

Microtunneling 
Implenia kan også tilby «microtunnelling», dvs. tunneler med 
diameter opp til tre meter, samt vertikal og horisontal boring i hardt 
fjell. Dette er teknologier som muliggjør bygging av vann-, avløps- 
og kabeltunneler med kun to tilkoblinger: start og slutt.



Prosjektfakta:

Fv. 33 Falkentunnelen
Prosjektet omfatter bygging av ny 1,9 km parsell for fv. 33, mellom 
Jonsrud og Langsletta, der ca. 900 m av strekningen går i tunnel forbi 
Skreiberga. Tunnelen bygges med tverrsnitt T 9,5 og sikres med vann- 
og frostsikring, med gjennomgående isolert sprøytebetonghvelv med 
føringskant av betong.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst 
Varighet: November 2012–juni 2014
Kontraktssum: 124,5 MNOK

Vann- og frostsikring  

Implenia har betydelig kompetanse og kapasitet innen vann- og frostsikring av tunnel, 
og har tilgang til ny montasjeteknologi på området.

Sikring av tunneler
Implenia arbeider stadig med å utvikle nye og robuste hvelvløsninger, 
samt løsninger for effektiv vann- og frostsikring – med ikke-brennbare 
materialer som har lang levetid.

Et viktig satsingsområde
Med bygging av nye, og rehabilitering av eksisterende tunneler har 
fokus på tunnel- og fjellsikring økt. Dette vil være et svært viktig 
satsingsområde for Implenia fremover.
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Prosjektfakta: 
DRM 02 Drammen hensetting
Implenia Miljø utførte grunnundersøkelser, miljøkartlegging og sanering 
som en del av hensettingsprosjektet i Drammen. Omtrent 10 000 m3 med 
forurensede masser ble sanert fra området og sendt til et godkjent 
deponi. Implenia Miljø sto også for riving av flere mindre bygg, samt 
fjerning av gamle spor. 

Byggherre: Jernbaneverket
Varighet: Mars 2012–juni 2013
Kontraktssum: 118 MNOK

Miljøtjenester 

Implenia er opptatt av at produkter og tjenester tilpasses 
og benyttes på en måte som sikrer et optimalt hensyn til 
det ytre miljøet.

Riving, sanering og forurenset grunn
For å få plass til det som skal bygges kan det være nødvendig at noe rives. Gamle bygninger, 
veier og konstruksjoner må vike for ny moderne infrastruktur. Implenia Miljø er et datter-
selskap til Implenia Norge. Selskapet håndterer både store og små prosjekter innen riving, 
sanering og forurenset grunn. Oppdragene utføres som en del av andre entrepriser eller som 
helt selvstendige entrepriser.

Hensyn til omgivelsene
Implenia Miljøs styrke ligger i evnen til å håndtere oppdrag hvor hensynet til omgivelsene 
rundt prosjektet er vel så viktig som selve jobben. Implenia Miljø bidrar ofte med sin spesial-
kompetanse på Implenias øvrige prosjekter.

Kompetent partner 
Som en løsningsorientert og fleksibel aktør med betydelig miljøkompetanse og lang erfaring 
er Implenia Miljø en dyktig partner for utvikling og gjennomføring av miljørelaterte prosjekter.



“Det hele starter med våre 

medarbeidere, og deres 

motivasjon og kompetanse. 

Det er hovedkilden til vår 

videreutvikling.” 

Petter A. Vistnes, adm. dir. 

Medarbeiderne – Implenias 
viktigste ressurs 

I en bransje tungt preget av teknologi, maskiner og utstyr 
er det likevel alltid medarbeiderne som er den avgjørende 
faktoren for suksess.

Kombinert med å tiltrekke oss de mest kompetente, erfarne og engasjerte menneskene i 
bransjen, er det svært viktig for Implenia å beholde og videreutvikle medarbeiderne våre. 
Dette er helt avgjørende for å være en attraktiv arbeidsplass og en foretrukket arbeidsgiver. 
Vi ønsker at medarbeiderne skal utvikle seg sammen med selskapet. 

Utfordringer og utvikling
Implenias prosjekter har stor bredde hva gjelder både størrelse, fag og geografi. Oppgavene 
er komplekse og utfordrende, men derfor også spennende og utviklende. For Implenia er 
det svært viktig å gi medarbeidere nye muligheter og samtidig bidra til deres videreutvikling. 
Dette gjør vi ved å tilby utfordringer og spennende arbeidsoppgaver i et miljø med høyt 
faglig nivå. 

Inkluderende arbeidsmiljø
Implenia Norge er en frisk, dynamisk og annerledes entreprenør. Vi har tradisjoner for læring 
og har over tid vist både vilje og evne til å gi medarbeiderne ansvar og myndighet. Hos oss 
har vi et ungt, positivt og inkluderende arbeidsmiljø.

Implenia tilbyr både lærlinger, nyutdannede og erfarne medarbeidere muligheter for arbeid 
og utvikling. Implenia ønsker velkommen engasjerte og initiativrike mennesker som har lyst til 
å delta i selskapets videre vekst.

Les om muligheter og 

ledige stillinger på 

www.implenia.no/jobb



Kompetent, 
erfaren og engasjert?    

Implenia ønsker å tiltrekke seg kompetente, erfarne og engasjerte 
mennesker som vil være med å bidra med sin kunnskap på våre 
spennende prosjekter. 

Klar for nye utfordringer? 
Har du bred erfaring eller spisskompetanse innen et fagfelt og ser etter nye utfordringer? Ønsker du å jobbe 
i et ambisiøst selskap med et ungt og inkluderende arbeidsmiljø? Da er kanskje Implenia noe for deg! 
Implenia opererer innen flere fagfelt, dette gir deg muligheten til å bygge bred erfaring i samarbeid med 
andre kompetente kollegaer. Hos oss er karrieremulighetene mange. Vi tilbyr et sterkt fagmiljø, spennende 
prosjekter og konkurransedyktige betingelser.

Er du interessert i jobb hos Implenia, se www.implenia.no/jobb

Det er ute på anleggene det skjer: Verdier skapes, kultur bygges og 
samhold styrkes. Mer enn halvparten av de ansatte i Implenia er 
fagarbeidere. De spesifikke fagkompetansene disse representerer 
er helt vesentlig for å kunne gjennomføre våre prosjekter på en 
sikker og effektiv måte.

En utviklende arbeidshverdag 
Med stadig nye, spennende og komplekse infrastrukturprosjekter stilles det store krav til faglig dyktighet. 
Som fagarbeider i Implenia får du være en del av et inkluderende miljø, med mulighet til å utvikle kompe-
tanse og tilegne deg nye erfaringer. I et sterkt fagmiljø hvor kunnskap deles, produseres det mer effektivt 
og menneskene motiveres til å yte sitt beste. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, en trygg og sikker 
arbeidsplass, samt et godt arbeidsmiljø i et selskap som tenker langsiktig.  

Bli lærling i Implenia 
Implenia er godkjent som opplæringsbedrift og tar inn flere lærlinger innen ulike fagområder hvert år. 
Som lærling hos oss får du muligheten til å fullføre din utdanning ved å jobbe på spennende prosjekter 
over hele landet. Du vil få tildelt din egen instruktør som følger deg gjennom hele lærlingtiden. Slik får 
du god personlig og faglig oppfølgning, samt råd og støtte underveis.

Er du interessert i jobb eller lærlingplass hos Implenia, se www.implenia.no/jobb

Dyktige fagfolk



En karriere hos Implenia
Som nyutdannet medarbeider i Implenia får du god oppfølging og 
en individuell plan for faglig og personlig utvikling. Implenia opererer 
innen flere fagfelt, som gir mulighet for å tilegne seg bred erfaring. 
Ved å jobbe med kompetente kollegaer på komplekse infrastruktur- 
prosjekter får du verdifull erfaring og kompetanse. Vi har tradisjoner 
for læring, og vi er opptatt av å kunne gi våre medarbeidere muligheter, 
ansvar og myndighet.

Relevant praksis
Implenia tilbyr sommerjobb for studenter. Ønsker du å få erfaring fra 
arbeidslivet mens du studerer kan du søke sommerjobb hos oss. Som 
sommerhjelp vil du jobbe med varierte og relevante arbeidsoppgaver. 
Du får ta del i både den operasjonelle og den mer administrative 
delen av et anleggsprosjekt. En sommerjobb kan bli inngangen til en 
spennende karriere hos oss i Implenia. 

Implenia – en spennende 
start på karrieren

Studentoppgaver
Implenia tilbyr studenter muligheten til å skrive relevante student- 
oppgaver innen våre fagfelt. Vi kan bistå med innspill til tema og 
veiledning underveis i prosessen. En studentoppgave for Implenia 
kan gjerne kombineres med sommerjobb.

Noe for deg? 
Er du interessert i å søke jobb, sommerjobb eller skrive studentoppgave 
for Implenia, se: www.implenia.no/jobb

Implenia ønsker å rekruttere motiverte og engasjerte nyutdannede til våre prosjekter 
over hele landet.



Implenia Norge AS
Lilleakerveien 2B
No-0283 Oslo
T +47 22 50 73 00
F +47 22 06 09 27
www. implenia.no
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