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   F A K T A  
 

 

 Veidekke ASA er et ledende skandinavisk entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Selskapet er i 
dag det ledende i Norge, det fjerde største i Danmark og har betydelige virksomhet i Sveriges 
vekstregioner. Veidekkes forretningsidé er å skape verdier gjennom å utvikle, produsere og ivareta 
byggverk sammen med kunder som stimulerer til videre utvikling. 

 

 Årsomsetningen pr. 31. desember 2009 er på 15,6 milliarder kroner. Veidekke har 6 000 ansatte i 
Skandinavia. Hovedkontoret ligger i Oslo. Konsernsjef er Terje R. Venold.  

 

 Veidekke er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur med hovedvekt på institusjonelle 
eiere. De største aksjonærene er OBOS (28,0 %), If Skadeförsäkring (8,8 %) og Folketrygdfondet  
(7,2 %). Spesielt for Veidekke er de ansattes brede eierengasjement. Til sammen har ansatte en 
eierandel på 20 %. 

 

 Veidekkes virksomhet omfatter et nettverk av nordisk bygge- og anleggsvirksomhet, rehabilitering, 
spesialiserte anleggsoppdrag og utvikling av boliger i egen regi i Norge, Sverige og Danmark samt 
næringsbygg og spesialbygg for offentlig virksomhet. I tillegg kommer asfaltvirksomhet, produksjon 
av pukk og grus, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier, samt gjenvinning av industri-, bygg- og 
anleggsavfall.  

 

 I Norge er virksomheten organisert i selskapene Veidekke Entreprenør AS, Veidekke Eiendom AS og 
Veidekke Industri. I Danmark drives entreprenørvirksomheten gjennom datterselskapet Hoffmann 
AS med hovedkontor i København, og i Sverige drives Veidekkes virksomhet fra kontorer i 
Stockholm, Skåne og Göteborg. Veidekke har også lang erfaring med entreprenørvirksomhet i Øst-
Afrika. I dag drives virksomheten gjennom Veidekkes datterselskap Noremco som holder til i Dar-es-
Salaam i Tanzania.  
 

 Veidekke har i en årrekke ført en bevisst lærlingpolitikk for utdanning av egne fagarbeidere innen 
områdene mur, tømmer, bygg, anlegg og asfalt og er i dag ledende i Norge på dette området. 

 

 Veidekke har en klar, overordnet ambisjon om å videreutvikle posisjonen som en av de ledende 
aktørene i Norden innen entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling.  

 

 Veidekkes kundeløfte er å være samskapende, nyskapende og verdiskapende. 
 

 Veidekkes grunnverdier er: profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. 
 

Nøkkeltall 2009 2008 2007 2006 2005 
Omsetning (mill. kr.) 15 558 19 395 19 336 16 442 14 579 
Resultat før skatt (mill. kr.) 523 816 1 181 923 711 
Antall ansatte i Skandinavia pr. 31.12. 5 821 6 244 6 475 6 351 5 598 
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