PRESSEMEDLING
Det trønderske rådgivende ingeniørfirmaet Prosjektutvikling Midt-Norge AS (PMN) har inngått en
avtale om strategisk samarbeid med Islands største rådgivende ingeniørfirma Mannvit hf., som nå har
etablert seg i Trondheim som Mannvit AS.
Mannvit har i snart 50 år levert ingeniørtjenester innen offentlige og private sektor. Mannvit har over
400 ansatte, og er et internasjonalt kunnskaps- og rådgivende ingeniørfirma som tilbyr omfattende
tjenester innen de fleste ingeniørdisipliner inklusiv prosjektering, rådgivning, forvaltning, drift og
EPCM tjenester (Engineering, Procurement, and Construction Management).
Selskapet med hovedkontor i Reykjavik, sysselsetter totalt rundt 400 erfarne sivilingeniører,
ingeniører og teknikere, som har gjennomført prosjekter på mange ulike steder i verden. I Norge
satser det islandske firmaet i første omgang innenfor markedsområdene småkraft og vannkraft,
kraftoverføringer og distribusjon, samferdsel og infrastruktur.
PMN har drevet i trøndersk byggebransje i 25 år. Jubileet feires 07.05.2012. Firmaets 3 grunnleggere
startet i 1987 med fagområdene byggeledelse og bygningsteknisk prosjektering. Selskapet har bygd
seg opp til å være tverrfaglig rådgiverfirma som sysselsetter 24 ansatte i jubileumsåret.
PMN eies nå av 11 aksjonærer som alle er ansatte i firmaet. Omsetningen i jubileumsåret forventes å
være i underlant av ca. 35 mill.kr. Selskapet har hovedkontor på Vestre Rosten på Heimdal, og med
avdelingskontor i Stjørdal og på Frøya.
PMN dekker i dag fagområdene prosjektadministrasjon, prosjekt- og byggeledelse,
prosjekteringsledelse, bygg- og anleggsteknikk, elektro- og VVS- teknikk samt brannteknisk
rådgivning. I tillegg dekkes nisjeområdene termografering og tetthetskontroll, energimerking og
energirådgivning samt taksering.
Markedsområdet er hovedsakelig i Midt-Norge, men firmaet har gjennomført både store og små
oppdrag over hele landet siden etableringen i 1987.
Kundene til PMN er innenfor både privat og offentlig sektor, og firmaets motto er "tverrfaglig
rådgivning i fokus". Firmaet har en rekke rammekontrakter med store offentlige oppdragsgivere som
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, Avinor, Domstoladministrasjonen,
NTNU, Helse Midt-Norge, Forsvarsbygg m.fl. Samlet sett krever disse kontraktene ressurser innen
alle ingeniørdisipliner.
Bakgrunnen for det strategiske samarbeidet med Mannvit er at begge firmaene ønsker å utvikle seg
innenfor sine egne arbeidsfelt samt at samarbeidet kan åpne for nye forretningsområder som firmaene
hver for seg ikke har all nødvendig kompetanse og kapasitet på.
I et marked som stadig etterspør prosjekteringskontrakter med tverrfaglig kompetanse samlet i en
kontrakt - ønsker PMN å sikre seg nødvendig kapasitet innenfor alle ingeniørfagene for derigjennom å
påta seg større oppgaver i sitt markedsområde.
Sett i lys av "ingeniørmangelen" som man opplever i bransjen for tiden, gir det strategiske
samarbeidet mulighet for at PMN i Midt-Norge kan ivareta den stadig økende etterspørselen etter
ingeniørtjenester på en bedre måte. Daglig leder i PMN Odd Tillerli sier at gjennom dette
samarbeidet med Mannvit er PMN bedre rustet til å gi tilbud på komplette ytelser til sine kunder. Det
er Mannvits klare oppfatning, at ved å etablere seg i Norge, og igjennom samarbeidet med PMN, vil
de erfarne medarbeiderne på Island kunne bidra med viktig kompetanse for det norske
ingeniørmarkedet, sier daglig leder i Norge, dr. Børge Johannes Wigum. Både Mannvit og PMN ser
på samarbeidet som en ”vinn-vinn-situasjon” hvor begge firmaene kan dra veksler på de to ulike
selskapenes styrke.
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