
Veidekke og Hæhre satser sammen
Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet



Veidekke kjøper 51 % av Hæhre
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1. Hovedpunkter ved kjøpet
2. Et marked i vekst og endring
3. Veidekkes posisjon innen infrastruktur
4. Hæhre
5. Oppsummering
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Hovedpunkter 

Hæhregruppens entreprenørvirksomhet
– Forventet omsetning knappe 1 mrd. kroner
– Driftsresultatmargin 4 – 5 %
– EBT margin 3 – 4 %
– Anleggsmidler ca. 400 mill. kroner og netto rentebærende gjeld ca. 120 mill. 

kroner (pr. 01.01.2011)

Intensjonsavtale signert, due diligence følger
Partene ønsker ikke å offentliggjøre kjøpesum til etter due diligence 
er gjennomført.
– Transaksjonsmodell er en kombinasjon av kjøp og emisjon for å ivareta en 

videre vekst og utvikling  

400 ansatte
Hæhres aktivitet er i hovedsak fordelt på seks større prosjekter

315.12.2010
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Veidekke – Hæhre
Et ledende masseflyttingsselskap

Veidekke Entreprenør  AS Familien Hæhre samt 
sentrale ansatte

Albert Kr. Hæhre AS

Hæhre Entreprenør AS

51% 49 %

Hæhre Maskinutleie ASHæhre Mekaniske Verksted AS



Historisk utvikling
Masseflytting i Veidekke

Vannkraftepoken ble innledet i 1972
– Fyllingsdammer :          Mange og store damprosjekter fra 1972 til 1982

og mindre periodevise prosjekter frem til 2000
– Kraftverk og tunneler:   Vi gikk inn i dette markedet fra 1982 

Strategi masseflytting – egenproduksjon med kun tungt utstyr

Industri (olje/gass) og utbygging på Gardermoen til 2000

Strategi masseflytting – egenproduksjon med kun tungt utstyr

I 2000 endret vi strategi
– Markedet i endring,  Ingen prosjekter.
– Maskinparken ble solgt og folkene ble omdisponert/oppsagt

2000 – 2010 Et marked i endring
– Setter bort masseflyttingen til UE, noen ganger har vi valgt egenproduksjon ved

innleie av maskiner
– I de senere år har vi også valgt allianser/arbeidsfellesskap med eksterne
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Siste 
fyllings-
dam med 
egne 
maskiner
Fløyrli 
2000

Siste fjell-
prosjekt 
med eget 
Transport-
utstyr
Sture  1999

Høyanger
1978



Bygg- og anleggsmarkedet i Norge 
Fortsatt vekst i anleggsmarkedet

Anleggsaktiviteten er 
økende

Samferdselsinvesteringene 
driver veksten opp
– Stort etterslep på vei og 

jernbane
– Større prosjekter

Anlegg for industrien avtar
– Mens kommunale anlegg øker
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Samferdsel
Kommende store prosjekter
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3860

5494

8059

11214

15362

12286

10383

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prosjektmarked (andel)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2550
3003

4213
4960

7798

6157 5915

Marked  vei

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

860

2491

3846

6254

7564

6129

4468

Marked  jernbane

Av større prosjekter kan nevnes

• Jernbane Eidsvoll – Hamar 3,7 mrd.
• Dobbeltspor Ski 9,6 mrd.
• Jernbane Vestfold 9,6 mrd.
• Ringeriksbanen 6,5 mrd.
• Vei E-6 fra Minnesund 7,0 mrd.
• Vei RV 2 v/kongsvinger 1,0 mrd.
• Vei E18 Ørje-Vinterbro 3,5 mrd.
• Vei E16 Sandvika-Skaret 3,3 mrd.
• Vei E6 Ringebu-Otta 4,0 mrd.
• E6 Helgeland 4,0 mrd.

Av dette følgende anbud over 1 mrd. på masseflytting

• E6 etappe 1 fra Minnesund 1-1,5 mrd. aug. 2011
• E6 etappe 2 fra Minnesund 1-1,5 mrd. aug. 2011
• E6 etappe 3 fra Minnesund 1-1,5 mrd. aug. 2011
• E6 Ringebu – Otta 1-1,5 mrd. høst 2012
•E6 Helgeland (2 eller 3) 1 mrd. høst 2011-13



Vår mulighet:
Et marked i vekst og endring

Vi ser et nytt marked innen samferdsel:
– Store prosjekter med kontrakter på 500 – 1500 mill. kroner
– Flere store prosjekter er planlagt utlyst og vil bli utført samtidig
– Prosjektene består av komplette anlegg (masseflytting, tunnel, betong/bru, 

prosjektledelse)

Begrunnelsen for kjøpet 
– Sikre gjennomføringsevne (ressurser og risikoeksponering)
– Høy kompetanse og god tilgang til ressurser innen tunnel, betong/bane og 

prosjektledelse
– Innen masseflytting: behov for økt egen ledelse, kompetanse og kapasitet
– Kulturell og strategisk match 
– Har samarbeidet siden 1975

815.12.2010
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Virksomhetsbeskrivelse Hæhre
Kort historie

Ble stiftet i 1974

Gründerbedrift med hovedvekt på 
sprengning og masseflytting

Fra 2005 til 2007 ble det etablert en betong-
og tunnelenhet

Stort sett vært underentreprenør frem til 
2007

Fra 2007 og til i dag landsdekkende 
entreprenør innen masseflytting og tunnel



Virksomhetsbeskrivelse Hæhre
Hovedpunkter

Hovedkontor i Vikersund og avdelingskontor på Billingstad og i Bergen 
Totalt antall ansatte er drøyt 400 personer, mange med mer enn 10 års 
ansettelse i firmaet
Antall funksjonærer er 54 personer hvorav 20 personer er 
prosjekt-/anleggsledere
Hoveddelen av fagarbeiderne er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund

– De tillitsvalgte spiller en sentral og aktiv rolle i selskapet, og partene opplever samarbeidet 
med forbundet som meget godt

Stor moderne maskinpark
– Hjullastere, dumpere, gravemaskiner etc.

Maskinell kapasitet pr. år
– Sprenging masseflytting 5 – 6 mill. m3

– Tunnel 7 – 8.000 meter vegtunnel
– Betong 5 – 6.000 m2 pr. år
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Virksomhetsbeskrivelse Hæhre
Pågående prosjekter
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Kristiansund Lufthavn 
■ Utfører maskin- og 

entreprenøraktivitetene 
tilknyttet masseflytting, tunnel 
og betong

■ Kontrakt 160 mill. kroner

Toventunnelen
■ En av de største tunnel-

prosjektene  i Norge i dag
ca. 11 km tunnel samt noe vei i 
hver ende

■ Kontrakt 580 mill. kroner

E18 Sky - Langangen
■ Den største samferdselsjobben i 

Norge i dag. 2,7 mill. kubikkmeter 
stein og jord skal sprenges og 
flyttes. I tillegg drives 2 km 
veitunnel

■ Kontrakt 500 mill. kroner

Hæhre har hele sin aktivitet fordelt på seks større prosjekter



Veidekke og Hæhre
Omsetningsfordeling
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Betong
30 %

Tunnel 
22 %

Masseflytting
31 %

Veidekkes anleggsvirksomhet
(ca. 3 mrd.)

Annet
17 %

Betong
10 %

Tunnel 
15 %

Masseflytting
75 %

Hæhre
(ca. 1 mrd.) 

Veidekkes masseflytting har i stor grad vært basert på UE
– Begrenset egenkompetanse

Veidekke, betydelig egenkompetanse innen betong og tunnel
Hæhre betydelig egenkompetanse innen masseflytting



Veidekke og Hæhre
Strategi og synergier

Økt kapasitet innen masseflytting og tunnel
– Store prosjekter
– Industriprosjekter 
– Rene masseflyttingsprosjekter 
– Prosjektutvikling

Kostnadssynergier innen innkjøp, verkstedtjenester og lignende

Sterkt sammenfallende kulturer

Betydelig styrket konkurransekraft
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Oppsummering
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■ Vekst i samferdselsmarkedet gir en unik mulighet for et 
samlet Veidekke/Hæhre

■ Kontraktenes størrelse og kompleksitet øker stadig

■ Vi får betydelig styrket kompetanse og  kapasitet innen 

masseflytting

■ Sammen blir vi den ledende entreprenøren innen 

anleggs- og samferdselsmarkedet i Norge
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