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2008 2007 2006 2005 2004

IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP

DRIFT A)

Driftsinntekter 19 395 19 336 16 442 14 579 12 826 

Driftsresultat 796 883 712 592 352 

Resultat før skatt 816 1 181 923 711 383 

Netto årsresultat 1) 611 990 708 558 263 

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 10 564 13 263 12 381 10 902 9 177

RENTABILITET

Driftsmargin (%) 2) 4,1 4,6 4,3 4,1 2,7 

Resultatmargin (%) 3) 4,2 6,1 5,6 4,9 3,0 

Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 28,0 49,3 44,5 36,8 19,1 

KAPITALFORHOLD A)

Totalkapital 8 966 8 699 8 311 6 370 5 750 

Samlet egenkapital 5) 2 114 2 286 1 778 1 470 1 638 

Egenkapitalandel (%) 6) 23,6 26,3 21,4 23,1 28,5 

Netto rentebærende posisjon 7) -260 192 -534 -109 -76 

LIKVIDITET

Likviditet pr. 31. desember A) 354 272 331 345 401 

Ubenyttede lånerammer A) 1 273 1 681 1 275 1 628 1 096 

Likviditetsgrad 8) - 11,97 4,85 6,28 5,12 

AKSJEN OG AKSJONÆRFORHOLD

Børskurs pr. 31. desember 22,30 50,75 47,40 38,50 20,20

Resultat pr. aksje B) 9) 4,5 7,1 5,0 3,9 1,9

Utbytte pr. aksje 2,5 4,0 2,6 2,0 3,6 

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 135,2 140,0 142,9 143,0 138,3 

Børsverdi pr. 31. desember C) 2 982 7 056 6 680 5 507 2 890

PERSONALFORHOLD

Antall ansatte i Skandinavia pr. 31. desember 6 244 6 475 6 351 5 598 5 436

Sykefravær alle ansatte, Norge (%) 5,3 5,2 4,9 4,6 4,9

Sykefravær alle ansatte, Sverige (%) 2,8 3,3 - - -

Sykefravær alle ansatte, Danmark (%) 2,2 3,3 - - -

Fraværsskader pr. million arbeidede timer, 
Skandinavia (H-verdi) 4,5 7,0 5,7 9,3 10,8

Lønninger og sosiale kostnader A) 4 125 3 831 3 307 2 930 2 701

D)

*

*

A) Beløp i mill. kroner  /  B) Ingen utvanningseffekt foreligger  
C) Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007  /  D) Inkl. kr 2,50 i ekstraordinært utbytte
* Rapportering startet 2007
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Veidekke er en av Skandinavias største og mest solide entreprenører og eiendomsutviklere.
Gjennom mange tiår har selskapet utviklet og levert store eiendomsprosjekter innen privat
sektor. Videre har vi omfattende prosjekter å vise til i offentlig sektor, innen både bygg- og
anleggsvirksomhet.

Vi tar samfunnsoppgaven vår på alvor og jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som
bidrar til et renere miljø og tryggere omgivelser for alle våre interessenter. En kompetent,
fleksibel og ansvarlig organisasjon, med mye erfaring og kunnskap innen prosjektutvikling
og prosjektstyring, står klar.

Alt vi utvikler, produserer og leverer er basert på vår menneskekraft og samarbeidskraft.
Kombinert med en solid finansiell styrke er Veidekke godt rustet for å møte nye utfordringer
i årene som kommer.
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Johnny Kellner
Teknikk- og miljøsjef

Ole Morten Okkenhaug
Anleggsleder

TorgeirWiig
Prosjektleder

Den negative konjunkturutviklingen i 2008 ble
tydeligere da finanskrisen for alvor slo inn mot
slutten av året.Til tross for et tiltagende vans-
keligere marked oppnåddeVeidekke totalt sett
et godt resultat for året 2008. Dette kan i
hovedsak tilskrives entreprenørvirksomheten
som igjen leverte meget gode resultater.
Resultat før skatt ble 816 mill. NOK mot 1 181
mill. NOK i 2007, og omsetningen var på 19,4
mrd. NOK mot 19,3 mrd. NOK i 2007. Dette
ga en resultatmargin på 4,2 % sammenlignet
med 6,1% i 2007.

Det ble også i 2008 lagt stor vekt på området
helse, miljø og sikkerhet (HMS), og det var
derfor gledelig å registrere en sterk nedgang i
H-verdien (antall skader med fravær pr. million
arbeidede timer) sammenlignet med fjoråret.
H-verdien endte på 4,5 i 2008 mot 7,0 i 2007.
Sykefraværet har vist en økende tendens i
Norge, mens det både i Danmark og Sverige
gikk noe ned sammenlignet med 2007.

Norge
I de fleste deler av den norske entreprenørvirksomheten
ble 2008 et år med svært gode resultater og betydelige
forbedringer innen HMS. Dette er hovedsakelig en følge
av høyt aktivitetsnivå med god utnyttelse av produksjons-
ressursene, samt det kontinuerlige forbedringsarbeidet
som pågår i alle enhetene. Industrivirksomheten fikk et
skuffende resultat for året, noe som først og fremst
skyldes området veivedlikehold. Innen eiendomsvirk-
somheten har det vært liten aktivitet som følge av det
svake boligmarkedet og ingen nye boligprosjekter er blitt
igangsatt.

Sverige
Entreprenørvirksomheten i Sverige oppnådde en meget
sterk resultatfremgang i 2008. Det har vært et godt
marked, særlig innenfor anleggssektoren. Virksomheten
har lagt mye ressurser ned i å videreutvikle og bygge
opp en god bedriftskultur, noe som har vist seg å være
en god basis for lønnsomhet. Veidekke Bostad hadde
en høy salgsgrad (94 %) i 2008, men mot slutten av
året merket man virkningene av nedgangskonjunktu-
rene og boligsalget gikk ned.

Danmark
Entreprenørvirksomheten i Danmark har de siste to
årene vært preget av et meget krevende marked.
I 2008 ble konsolidering av virksomheten gjennomført,
og organisasjonsmessige tilpasninger og kapasitets-
reduksjoner gjennomført. Som følge av dette kunne
virksomheten vise til en god resultatfremgang. Innenfor
eiendomsutvikling har det vært svært liten aktivitet i
2008.

Det knytter seg naturligvis stor usikkerhet til virk-
ningene av konjunkturnedgangen og finanskrisen på
bygg- og anleggsmarkedet i Norge, Sverige og
Danmark i tiden fremover. Det gjelder ikke bare den
generelle økonomiske utviklingen og effekten av de
ekstraordinære finanspolitiske tiltakene som er
iverksatt, men det er også usikkerhet knyttet til når
kreditt- og finansmarkedet begynner å fungere igjen.

Boligmarkedet i alle skandinaviske land er svakt,
med sviktende etterspørsel og fallende priser. Vi
venter et fortsatt svakt boligmarked i hele første
halvår, men med utsikter til vekst på slutten av året.

På bakgrunn av usikkerheten knyttet til varigheten
av konjunkturnedgangen og finanskrisen, er det
viktig at alle i Veidekke holder fokus på å opprett-
holde en best mulig finansiell styrke og handle-
frihet, for å kunne utnytte de muligheter som måtte
komme. Det blir også meget viktig å opprettholde
fokus på marginer fremfor volum. Det vil kreve
streng prioritering av hvilke prosjekter man skal
velge å påta seg, og det stiller store krav til vurdering
av risiko knyttet til det enkelte prosjekt. Ikke minst
blir det viktig å opprettholde fokus på god drift og
videreutvikle de gode arbeidsprosessene gjennom
medarbeiderinvolvering.

På lengre sikt er det viktig at vi evner å bevare
kompetansen og videreutvikle Veidekkes kultur og
verdidrivere. Veidekkes langsiktige ambisjoner ligger
fast. Veidekke skal fortsatt være en ledende aktør i
Skandinavia, og være blant de mest lønnsomme
entreprenørene og eiendomsutviklerne innenfor
sine markeder.

Offentliggjøring av delårsresultater:
1. kvartal: 8. mai
2. kvartal: 13. august
3. kvartal: 5. november

Ordinær generalforsamling avholdes den 7. mai
Aksjene noteres eksklusive utbytte den 8. mai
Utbytte utbetales til aksjonærene den 20. mai
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Definisjoner nøkkeltall

1) Netto årsresultat:
Årsresultat etter minoritetsinteresser.

2) Driftsmargin:
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.

3) Resultatmargin:
Resultat før skattekostnad i prosent av
driftsinntekter.

4) Egenkapitalrentabilitet:
Resultat etter skattekostnader i prosent av
gjennomsnittlig samlet egenkapital.

5) Samlet egenkapital:
Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.

6) Egenkapitalandel:
Samlet egenkapital i prosent av totalkapital
pr. 31. desember.

7) Netto rentebærende posisjon:
Likvide midler pluss rentebærende fordringer
minus kortsiktig rentebærende gjeld minus
langsiktig rentebærende gjeld.

8) Likviditetsgrad:
Likvide midler pluss ubenyttede lånerammer
dividert med kortsiktig rentebærende gjeld.

9) Resultat pr. aksje:
Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser
dividert med gjennomsnittlig antall utestående
aksjer (fullt utvannet).

A) Beløp i mill. kroner / B) Ingen utvanningseffekt foreligger
C) Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007 / D) Inkl. kr 2,50 i ekstraordinært utbytte
* Rapportering startet 2007
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Vår fremste styrke og viktigste ressurs er våre medarbeidere.

Kraften i våre medarbeidere, menneskekraften, basert på

entusiasme, kompetanse og erfaring gjør det mulig for Veidekke

å levere det våre kunder og omgivelser forventer hver dag.

Og det er med menneskekraft og samarbeidskraft

vi skal møte utfordringene vi nå står overfor.

Terje R. Venold, konsernsjef motgang gjør sterk.

+ Veidekke i korte trekk 2008 +++ 3

Når dette skrives, er vi utvilsomt i en situasjon
hvor usikkerhet preger det meste, og hvor
muligheten til å spå om fremtiden nesten er
tatt fra oss alle. Da er det godt å kunne se
tilbake på 2008, som ikke bare ble et godt
år resultatmessig, men også ble et år da
Veidekke fikk på plass den skandinaviske
organisasjonen av motiverte og kompetente
medarbeidere som skal bringe virksomheten
videre.

Et viktig år
Vi hadde sett klare tegn på endrede ramme-
betingelser i markedet allerede mot slutten av
2007 gjennom et betydelig svekket boligsalg
i Danmark, og etter hvert også i Norge. Så
selv om utsiktene innen de fleste av våre
aktivitetsområder var lyse ved inngangen til
2008, hadde vi startet forberedelsene til å
møte et svekket marked.

Med det fallende boligmarkedet gjennom
2008 fulgte også bortfall av boligprosjekter
i entreprenørenes ordrereserve. Dette ble
imidlertid delvis kompensert av økte aktivi-
teter innen utbygging av infrastruktur, og for
det meste av 2008, også et relativt godt
marked for offentlige og private yrkesbygg.
Sammenmed kontinuerlig forbedringsarbeid
i alle entreprenørenhetene, førte det derfor til
at entreprenørvirksomhetene, spesielt i
Norge, fikk et meget godt resultat i 2008.

IVeidekkes industrivirksomhet fikk asfaltvirk-
somheten bedre resultater enn året før, selv
om høye oljepriser gjorde at offentlige bud-
sjetter ikke rakk til full produksjon gjennom
hele høsten. Området pukk og grus opp-
nådde også god lønnsomhet, og gjenvin-
ningsaktivitetene viser en stabil utvikling.

Mer problematisk ble året for området drift og
vedlikehold av riks- og fylkesveier. Dette er et
relativt nytt forretningsområde i Norge, som
gjennom de første årene har vist svak inntjen-
ing.Vi fant det derfor riktig å foreta en avset-
ning for fremtidig tap, og har satt fokus på
nødvendige endringsprosesser for en frem-
tidig bedring av produktivitet og lønnsomhet.

Godt forberedt
Det faktum at vi var tidlig ute med forbere-
delser til et svakere marked, sammenmed
god underliggende drift i 2008, gjør at vi er
godt rustet for å møte økt usikkerhet.Vi har
en sterk finansiell posisjon og er tilnærmet
gjeldfrie ved inngangen til året. Vi har en god
fleksibilitet på kostnadssiden, noe som er en
viktig forutsetning for fortsatt god produk-
tivitet på det enkelte prosjekt.

På kort sikt lav risiko, på lengre sikt
store muligheter
Veidekke er en virksomhet med solid erfaring
og en sterk historie.Vi har 73 år bak oss uten
tap, vi er blant de mest lønnsomme entre-
prenører og eiendomsutviklere i Skandinavia,
vi har en stabil og erfaren ledelse, og vi har
lav turnover.Vi har vært gjennom vanskelige
tider før, og ser derfor en vei videre som er
preget av lav risiko på kort sikt og positive
muligheter i et noe lengre perspektiv.Våre
verdidrivere er tett samspill med kunden,
medarbeiderinvolvering, desentralisert orga-
nisasjon og god prosjektstyring – verdidrivere
som skal bringe oss videre.

Medeierskap og involvering
De ansattes medeierskap har vært en avVei-
dekkes viktigste suksesskriterier, og er den
viktigste drivkraften i det å involvere og skape
ekte engasjement i organisasjonen. I dag eier
nær 50% avVeidekkes ansatte ca. 18% av
selskapet. Dette er unikt.Tilbakemeldinger fra
investorer og finansanalytikere viser at de ser
på medeierskap som viktig for de ansattes

engasjement og forståelse for at vi må holde
fokus på marginer og risiko. De mener også
at det er et sentralt element i det å bygge
lojalitet til bedriftens mål og ambisjoner.

Veien videre
I årsrapporten for 2007 skrev jeg at nasjonale
og internasjonale finansmarkeder var preget
av uro, og at det ville prege vår virksomhet
fremover. Jeg skal ikke på noen måte frem-
stille dette som en klok spådom, men bare
igjen understreke dette som et ledd i det å
være best mulig forberedt. Nå som alt synes
å bli mye verre enn de fleste hadde trodd, kan
vi ikke gjøre annet enn å skjøtte våre egne
forutsetninger på best mulig måte.

På kort sikt betyr det å holde fokus på kunden
og god drift, opprettholde mest mulig finan-
siell handlefrihet, videreutvikle de gode
arbeidsprosesser, håndtere usikkerhet og
utøve god ledelse. I realiteten, det vi alltid har
gjort, men som er enda viktigere nå når
uforutsigbarheten er større. I et noe lengre
perspektiv vil vi legge vekt på å sikre kom-
petansen i konsernet, videreutvikleVeidekkes
kultur og verdidrivere, og dra mest mulig
fordel av usikkerheten. For med vanskelige
tider og usikkerhet følger også mange
muligheter. Historien viser at mange av de
beste investeringene gjøres når markedet er
vanskelig.

Jeg skal være forsiktig med å fremstå som
bare optimist i lys av de utfordringer vi nå står
overfor, menmener imidlertid at vi har det
beste utgangspunktet for å håndtere de
vanskelige tidene vi nå møter. Som næring
har vi aldri hatt større fokus fra myndig-
hetenes side, blant annet ved deres store
satsinger på investeringer i infrastruktur og
offentlige byggeoppgaver. MedVeidekkes
solide og kompetente organisasjon har vi de
beste grunner til å tenke og handle offensivt.
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Veidekke skal møte

klimautfordringene gjennom

innovasjon og utvikling av

ny teknologi.

+ styrke gjennom ansvar.

+ Byggeindustrien har et særskilt ansvar for åmøte
miljø- og klimautfordringene i verden i dag.Vi vet at en
stor andel av det totale energiforbruket i Skandinavia
kommer fra produksjon, bygging og bruk av boliger,
næringsbygg og offentlige bygg.Veidekke er over-
bevist om at løsningen på utfordringene ligger i inno-
vasjon og utvikling av nye, samfunnsøkonomiske og
bærekraftige løsninger somkan bidra til å redusere
energiforbruket, og dermed utslippet av CO2.

CO2 kjenner ingen landegrenser. Dette gjør klima- og
miljøutfordringene til et globalt problem.Med andre
ord hjelper det ikke kun å redusere utslippene i de
skandinaviske landene.Vi må bidra til å redusere ut-
slippene i Europa og verden for øvrig. Hvordan kan vi
iVeidekke bidra til dette?

Redusere energiforbruk
Johnny Kellner er teknikk- og miljøsjef i Veidekke
Sverige AB og har jobbet med energi- og miljø-
spørsmål siden tidlig på 80-tallet. Han mener
svaret er å utvikle løsninger som kan redusere
eget energiforbruk. – Ved å minske vårt eget
energibehov kan vi eksportere mer miljøvennlig
energi til Europa. Vår vannkraft er å betrakte som
ren energi i forhold til kullkraftverkene som fortsatt
dominerer i Europa og store deler av verden. Ved
å erstatte den energien som blir produsert fra
blant annet klimafiendtlig kull med ren energi, kan
utslipp av CO2 reduseres betydelig.

Reduksjon avCO2-utslipp er i seg selv etmål for å
minskedenglobale oppvarmingen.Menved å re-
dusere vårt energiforbruk bidrar vi også til til etmer
bærekraftig samfunn. I 2008 tok vi på verdensbasis i
gjennomsnitt ut 1,4 gangermer ressurser fra jorden
enndensegenbærekraft. Det vil si at vi er i ferdmed
å tømme jorden former energi ennden selv klarer å
reprodusere.

Et spesielt ansvar
Veidekke har gjennomsin omfattende virksomhet i
Skandinavia et spesielt ansvar både for å finne løs-
ninger somkan redusere forbruket av energi på
byggeplass og somgjør at vi kan tilby boliger som
legger til rette for et redusert forbruk. Enmulig løsning
for å redusere forbruk av energi i boligen har vært å
innføre strenge isolasjonskrav til bygg for åminske
varmetap.

Johnny Kellner tror ikke dette er den beste løsnin-
gen. – Ensidig reduksjon av varmetap gjennom byg-
ging av såkalte passivhusmed særlig høye krav til
isolasjonmedfører betydelig økning i byggekost-
nader.Vi tror ikke dette er veien å gå.Vi må finne løs-
ninger som er samfunnsøkonomisk gode, som
ivaretar hensyn og krav til prosjektøkonomi, privat-
økonomi ogmiljøøkonomi. Det har ingen hensikt å
bygge boliger som ikke ivaretar alle disse hensyn.

TellHus-konseptet
Kellner har i mange år jobbet med å utvikle lav-
energiboliger som et godt alternativ til dagens
og fremtidens byggeforskrifter og krav. Veidekkes
TellHus-konsept kombinerer utnyttelse av fjern-
varme med varmegjenvinning, energieffektive
vinduer, god isolasjon og styring av strømforbruk.
– Vi har beregnet at disse tiltakene samlet sett vil
redusere forbruket av energi med ca. 25 % og
utslipp av CO2 med hele 50 % i forhold til de nye
kravene i byggeforskriftene. Våre beregninger
viser at kostnadene ved å bygge etTellHus er mar-
ginalt høyere enn å bygge etter dagens standard,
kun ca. 1,5 %. Og disse kostnadene vil raskt
tjenes inn ved reduserte kostnader til energi-
forbruk. Med andre ord vil vi kunne spare både
kostnader og miljø ved å byggeTellHus-boliger.

Veidekke planlegger å legge de førsteTellHus-
leilighetene ut for salg i Stockholm i løpet av
våren 2009.TellHus-konseptet er nå utvidet til
også å omfatte kontorbygninger og renovering
av eldre bygninger.
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kostnader og
miljø.
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+ TellHus er navnet påVeidekkes klimasmarte bolig som
kan spare både miljø og kostnader.

+ EtTellHus reduserer forbruket av energi betydelig og
genererer bare halvparten så mye CO2 som et vanlig hus.

Redusert utslipp avCO2per år vedbruk aven
TellHus-bolig, sammenlignetmedenvanlig bolig.
Dette representerer likemyeutslipp som fra en
bil somkjøres 10000km.

to
nn

+

Godt isolerte vegger,
0,18W/m2K.

Hvitevarer i beste
energiklasse.

Display som viser
varmtvann- og energi-
forbruket. Sentral
standby-avstengning.

Lavenergi lamper.

Fjernvarme med 70 % fornybar energi.

Energibesparende vannkraner.

Energieffektive vinduer,
1,0 W/m2K.

Roterende varmeveksler
med 80 % temperaturvirkningsgrad.
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Kjøsnesfjorden i Jølster kommune

er et av de mest utfordrende

kraftverksprosjekter som noen gang

er gjennomført i Norge.

+ styrke gjennom kompetanse.

+ Selv om Kjøsnesfjorden hittil er det største
kraftverksprosjektet som er utviklet og bygd av
Veidekke, er det ikke blant de aller største
kraftverkene i Norge. Imidlertid er det et av de
mest utfordrende prosjektene innen utbygging av
norske kraftverk.

Veidekkes kompetanse innen kraftutbygging er
basert på mange års virksomhet og erfaring. Gjen-
nom sin utvikling og sine oppkjøp har Veidekke
tilegnet seg kunnskap helt fra man begynte med
utbygging av kraftverk i Norge, og videreutviklet
denne kunnskapen gjennom egen virksomhet.
I dag besitter Veidekke bred kompetanse i egen
organisasjon, og skaffer nødvendig spisskom-
petanse fra sine samarbeidspartnere.

Stiller store krav til utbygger
Kraftutbygging i Norge er en langsiktig og omsten-
delig prosess. Arbeidet med Kjøsnesfjorden
startet allerede i 1996. Selve utbyggingen, som
startet opp i april 2006, er beregnet ferdigstilt i juli
2010. Kjøsnesfjorden Kraftverk ligger i Jølster
kommune midt i Sogn og Fjordane fylke. Med
Jostedalsbreen i øst og stupbratte fjell på alle kan-
ter skulle man tro at dette var et ideelt sted for å
anlegge et kraftverk. Men det stiller svært store
krav til utbygger.

Ole Morten Okkenhaug er anleggsleder og øver-
ste ansvarlige på anleggsplassen for Kjøsnesfjor-
den. Okkenhaug har jobbet med anleggsvirksom-
het i forbindelse med utbygging av kraftverk siden
begynnelsen av 80-tallet. Kjøsnesfjorden er en av
hans største og mest spennende oppgaver.
– Klima og geografi byr på store utfordringer. Her
skifter det mellom tre årstider i løpet av et kvarter,
og området er et av de mest rasutsatte i Norge.
Vi har aktiviteter gående på mange forskjellige
steder samtidig, oppe på fjellet, inni fjellet og
under vann. Det er store avstander og høyde-

forskjeller, noe som kan gjøre det svært krevende
å få logistikk og transport til å fungere.

Strøm til 17 000 husstander
Selve kraftverket med turbinen er lagt inn i fjellet,
ca. 800 høydemeter under de tre dammene på
Trollavatn, 1000 meter over havet. For å bygge
dammene måtte det først anlegges en tunnel fra
kraftverket og opp tilTrollavatn. Denne fungerte
først som transportvei for anleggsbilene som
skulle frakte blant annet asfalt fra Førde, fem mil
unna, opp gjennom tunnelen som gikk i sikksakk
inne i fjellet, med opptil 17 % stigning. Når
anlegget er klart, vil den samme tunnelen fungere
som vannvei fra fjellet og ned til turbinen. De
800 høydemeterne sørger for et voldsomt trykk
på den kraftige turbinen, som vil gi en effekt på
rundt 84 000 kWh. Dette representerer en årlig
produksjon på 247 GWh, som tilsvarer strøm-
forbruket til rundt 17 000 husstander.

Forbedringsmøter og involverende
planlegging
Kjøsnesfjorden er ikke bare et unikt utbyggings-
prosjekt. Det er også et pilotprosjekt i regi av
programmene Vi i Veidekke og Involverende
planlegging. – Gjennom hele prosjektet har vi
gjennomført forbedringsmøter og involverende
planlegging, sier Okkenhaug. På denne måten
blir alle ansatte og innleide involvert i planleg-
ging og vurdering av arbeidsmetoder og valg av
utstyr.

Dette arbeidet ser ut til å gi resultater. Ved ut-
gangen av 2008 var det utført 378 000 timeverk
siden oppstart, med en H-verdi lik 0. Dette inne-
bærer at det ikke har blitt registrert en eneste
personskade med fravær, noe som er svært
uvanlig i så komplekse prosjekter. Korttids syke-
fravær var også svært lavt, kun 2 %. På topp har
det jobbet totalt 135 mennesker i prosjektet,
inklusive administrasjon og underentreprenører.

vi bygger på
kompetanse. 17000

husstander

+ 21,5 km tunneler med tverrsnitt fra 16 til 37 m2

+ 12 bekkeinntak som forsyner damanlegg og kraftverk med vann
+ 3 dammer som forsyner kraftverket med vann
+ 800 høydemeter fra damanlegg til turbin
+Vanntrykk på 80 kg/cm2

+Turbin som produserer 247 GWh per år (17 000 husstander)
+Verdi av målkontrakt: 500MNOK
+ Beregnet ferdigstillelse: juli 2010 (52 måneder)
+Mål for ferdigstillelse: mars/april 2010 (48 - 49 måneder)

Kjøsnesfjorden

247GWh
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+ KontorbyggetVeidekke er i ferdmed å sette opp
for KLP Eiendommidt iTrondheim sentrum er på
mangemåter et forbildebygg, både når det gjelder
energiforbruk og når det gjelder nye og fleksible løs-
ninger.

Veidekkemåtte fremvise stor grad av fleksibilitet da
KLP’s nye kontorbygg iTrondheim skulle bygges. For
å klare åmøte kravene til et såkalt forbildebygg i hen-
hold til Enovas spesifikasjoner, måtteVeidekke tenke
nytt, både i måten å jobbe på ogmåten å bygge på.

Halvering av energiforbruket
Et forbildebygg må tilfredsstille krav til energifor-
bruk som er 10% lavere enn de nye forskriftene i
TEK 07. Forskriftene stiller krav om et maksimalt for-
bruk på 165 kWh per m2 per år. Veidekke skal levere
et bygg som ikke bruker over 150 kWh per m2 per
år. I dag er gjennomsnittlig forbruk for et kontorbygg
288 kWh. Målsettingene for KLP-bygget innebærer
nærmest en halvering av energiforbruket.

Prosjektleder i Veidekke,TorgeirWiig, ser imidler-
tid et enda større potensial for redusert energi-
forbruk i det nye bygget: – I følge våre beregnin-
ger, skal det være mulig å oppnå et netto energi-
behov på 110 kWh.Tar vi i tillegg hensyn til den
energi som blir gjenvunnet av varmepumper vi har
installert, vil energien som faktisk blir levert og for-
brukt kunne bli kun 87 kWh. Dette får vi imidlertid
ikke bekreftet før bygget har vært i bruk en stund.

Forbedring gjennom samspill
I tillegg til de krav som stilles til et forbildebygg har
Veidekke iverksatt tiltak og løsninger som redu-
serer energibehovet ytterligere. – Gjennom invol-
vering av alle ansatte i prosjektet og tett sam-
arbeid med kunden og eksterne rådgivere, har vi
klart å få frem mange gode forslag til forbedringer,
fortellerWiig. Flere av tiltakene har, etter nøye

vurderinger og beregninger, vært så gode at de
har blitt gjennomført. Blant annet har det blitt
installert superisolerende vinduer, høyeffektive
varmegjenvinnere og aktiv solavskjerming. Det er
montert 60 energimålere i bygget for å regulere
energiforbruket, og varmen fra servere i data-
rommet gjenbrukes til oppvarming et annet sted.

Involverende planlegging
Prosjektet har tatt i bruk involverende planlegging
på alle nivåer av organisasjonen. Dette har vært
gjennomført i lengre tid innen drift og produksjon,
hvor fagarbeiderne er med og planlegger kom-
mende ukes aktiviteter. ITrondheim har også
underentreprenører og samarbeidspartnere blitt
involvert i planleggingsarbeidet. – Vi ser betydelige
gevinster av dette arbeidet, både i kvaliteten på
byggearbeidene og med hensyn til fremdrift og
kostnadsstyring. KLP Eiendom, som er en av
Norges største eiendomsbesittere, opplever

prosessen med involvering som unik i Norden.
Prosjektet er godt i rute i følge prosjektlederen: –Vi
skal overlevere bygget i september 2009, og vi ligger
veldig godt an. Det vil gi oss nødvendig rom til å nå
vår målsetting om å overlevere et feilfritt bygg. I så
fall vil dette bli nok et bygg i rekken av feilfrie over-
leveringer. I 2008 leverte vi fire større byggmed null
feil her iTrondheim, blant annet flere leilighetsbygg
og et hotell.

Krav og betingelser som stilles for at KLP-bygget skal
kunne kalles et forbildebygg i energiforbruk, er regu-
lert i en samarbeidsavtalemellom Enova ogVei-
dekke. I avtalen er det spesifisert en rekke tiltak
og parametere som skal være ivaretatt.Veidekke
må dokumentere at tiltakene er iverksatt, samt at
forbruket ikke overstiger 150 kWh, for at kravene
i avtalen er møtt. Da vil prosjektet ha rett til en
engangsstøtte fra Enova på 820 000 kroner.Total-
entreprisen fraVeidekke er på 215millioner kroner.

forbildebygg
innen energi.
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Involvering og samspill gir

betydelige gevinster når

Veidekke bygger Norges mest

fleksible miljøbygg.

+ styrke gjennom fleksibilitet.

+

+
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+ Det skal være mulig
å oppnå et netto
energibehov på
110 kWh.

+ Energien som faktisk
blir levert og forbrukt vil
kunne bli kun 87 kWh.

+ Forskriftene iTEK 07
stiller krav om et maksi-
malt forbruk på 165 kWh
per m2 per år.

+ Veidekke skal levere et
bygg som ikke bruker over
150 kWh per m2 per år.



+ IVeidekke tror vi den totale kvaliteten i et
prosjekt økes ved tett samarbeid med kun-
dene. Deler av entreprenørbransjen er konflikt-
orientert på grunn av en ofte uklar fordeling
av ansvar mellom oppdragsgiver og entre-
prenør. Samspill med kunden øker evnen til
god konfliktløsning, det gir oss bedre
grunnlag for risikovurderinger, og det gir oss
større forutsetninger for å levere et produkt
som innfrir kundens forventninger.

+10 +++ Veidekke i korte trekk 2008

1 2
+Verdien av en entreprenørbedrift er i stor
grad avhengig av de ansatte – deres kom-
petanse, motivasjon og evne til samspill. En
byggeplass er en kompleks arena med
mange ukjente faktorer, og undersøkelser
viser at opptil 30 prosent av de ansattes tid
kan gå med til venting. For å få opp effek-
tiviteten må den enkelte medarbeider kunne
ta ansvar og vise initiativ. Det stimulerer vi til
gjennommedarbeiderinvolvering i prosesser
somVi i Veidekke, PåVei, Her i Hoffmann,
Medarbetarinvolvering (MI), og gjennom å
oppfordre til medeierskap i bedriften.

+

3
+Vår erfaring tilsier at opptil 75 prosent av
verdiskapingen i et byggeprosjekt er lokalt
forankret. En tunnel, en bro eller et kontor-
bygg kan ikke produseres sentralt og fraktes
til brukerstedet, menmå konstrueres av en
sammensatt organisasjon på stedet. Lokal
markedskunnskap og evne til god relasjons-
bygging blir derfor svært viktig for lønn-
somhet i prosjektene. Dette stimulerer vi til
gjennom en desentral ansvars- og myn-
dighetsstruktur, hvor den enkelte leder har
stort rom for å ta selvstendig ansvar.

++
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4
+ Prosjektgjennomføring er en kompleks
prosess som involverer et stort antall aktører,
og kontroll i alle ledd krever godt lederskap på
byggeplassen. Lederutvikling er derfor en pri-
oritert oppgave iVeidekke, og vi er i dag en
ledende opplæringsbedrift på vårt område.
I tillegg er vi avhengige av gode verktøy for
prosjektstyring og god planlegging, slik at vi
alltid har noe gjennomføringskapasitet i re-
serve. Slik minsker vi risikoen, bedrer margi-
nene og øker graden av gjenkjøp fra våre
kunder.

+

Vi jobber systematisk med å utvise ansvar, omtanke og
profesjonalitet i alle områder av vår virksomhet.

Samspill med våre interesser
Våre grunnverdier – profesjonell, redelig, entusiastisk og
grensesprengende – gir oss en solid plattform til å videre-
utvikle Veidekke. I tillegg bidrar aktiv dialog og åpenhet med
våre interessenter til enda bedre omdømmekontroll, risiko-
styring, organisasjonskultur og langsiktig verdiskaping.
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NORGE
Entreprenør

AKTIVITETSOMRÅDE BESKRIVELSE NØKKELTALL (MNOK)

SVERIGE
Entreprenør

DANMARK
Entreprenør

Eiendom

Eiendom

Eiendom

Industri

Landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. 2008 2007 2006
Driftsinntekter 10 660 9 855 8 120
Resultat før skatt 708 643 387
Ordrereserve 6 579 9 030 7 580
Antall ansatte pr. 31. desember 3 270 3 296 3 090

2008 2007 2006
Driftsinntekter 632 1 389 1 193
Resultat før skatt -50 431 312
Investert kapital 1 929 1 844 1 537
Antall ansatte pr. 31. desember 47 53 47

2008 2007 2006
Driftsinntekter 3 293 2 907 2 337
Resultat før skatt 68 130 113
Investert kapital 1 260 1 047 815
Antall ansatte pr. 31. desember 1 268 1 212 1 085

2008 2007 2006
Driftsinntekter 2 801 2 756 1 900
Resultat før skatt 53 -4 14
Ordrereserve 2 479 2 222 1 972
Antall ansatte pr. 31. desember 999 1 102 1 080

Bygg- og anleggsvirksomhet i regionene rundt
Stockholm og Göteborg og i Skåne.

Utvikling av boligprosjekter i egen regi i
storbyregionene.

Utvikling av boligprosjekter i egen regi.
Virksomheten er konsentrert om
storbyregionene.

Landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet.

I hovedsak utvikling av boliger i egenregi i Norge,
og i noen grad næringsbygg og spesialbygg for
offentlig virksomhet. Virksomheten er konsentrert
rundt de største byene.

Landsdekkende virksomhet innen asfalt, pukk og
grus, veivedlikehold, riving/maskinentreprenør
og gjenvinning av næringsavfall.

2008 2007 2006
Driftsinntekter 720 768 730
Resultat før skatt 102 113 68
Investert kapital 415 259 537
Antall ansatte pr. 31. desember 64 58 59

2008 2007 2006
Driftsinntekter 2 073 2 780 3 005
Resultat før skatt 13 -88 51
Ordrereserve 1 298 1 881 2 750
Antall ansatte pr. 31. desember 556 703 938

2008 2007 2006
Driftsinntekter 50 163 274
Resultat før skatt -33 -10 11
Investert kapital 291 243 411
Antall ansatte pr. 31. desember 2 9 8

virksomhetsområder.matrise.
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PRIORITERTE OMRÅDER I 2008 OPPNÅDD I 2008 PRIORITERTE OMRÅDER I 2009

• Opprettholde en høy margin.
• Reduksjon i antall skader med og uten fravær.
• Implementere kunderutinene i alle 27 distrikter.
• Læringsprosjekter innen Involverende Planlegging i alle

27 distrikter.

• Resultatmargin på samme høye nivå som foregående år.
• Historisk lavt antall skader med fravær.
• Kunderutiner under implementering i alle distrikter.
• Læringsprosjekter under planlegging i alle distrikter.

• Lavt boligsalg, ingen nye boligprosjekter igangsatt.
• Ferdigstilt og overlevert 542 boliger uten feil.
• Igangsatt to næringsprosjekter på til sammen 13 000 m2.

• Resultatfremgang innen asfaltvirksomheten, men kostnads-
vekst gir reduserte prosjektmarginer.

• Skuffende resultat innen veivedlikehold.
• Produksjonsforbedring iverksatt/under implementering.
• Strategi- og forbedringsprosesser gjennomført i alle

distrikter/regioner.

• Nedgang i volumer, langt bedre prosjektbidrag og vesentlig
færre og mindre nedskrivninger.

• Implementering av kulturprosessen “Hoffmanns Rygrad”
pågår.

• Selektering, tilbud og økonomisk rapportering vesentlig
forbedret.

• Antall partneringprosjekter/integrert samarbeid er uforandret.
• Alle regionene har fullt implementert ”Her i Hoffmann” eller

har igangsatt pilotprosjekter.

• Opprettholde en god resultatmargin i et krevende marked.
• Sterkere involvering av våre underentreprenører i sikkerhets-

arbeidet.
• Styrket kundedialog og markedsarbeid.
• Gradvis økende bruk av Involverende planlegging.

• Salg av de usolgte boligene.
• Forhåndsselge og starte opp byggeklare prosjekter.
• Utnytte vår finansielle styrke til akkvisisjon av gunstige tomter

og prosjekter.

• Vesentlig forbedring av virksomheten innen drift og vedlikehold.
• Fokus på kapitalbruk.
• Kontinuerlig forbedringsarbeid, inklusive fortsatt innsats for

reduksjon av CO2-utslipp.
• Redusere skadefrekvensen.

• Fortsette arbeidet med kultur og verdier.
• Videreutvikle metodikk og deltakelsen av MI på prosjektene.
• Prioritere lønnsomhet fremfor volum.
• Videreutvikle rutiner for økonomistyring.
• Økt forretningsorientert fokus.
• Styrke produktivitetsarbeidet og øke andelen nullfeilprosjekter.
• Videreutvikle konseptet Klimatsmart byggande.
• Øke andelen samspillskontrakter.

• Skaffe tilstrekkelig ordrebeholdning uten at det går på bekostning
av lønnsomhet.

• Fortsette implementeringen av “Hoffmanns Rygrad”.
• Holde fokus på strukturert salg og tilbudsfasen.
• Økt fokus på risikostyring og økonomirapportering i forretnings-

enhetene.
• Sikre en fortsatt stor andel av ordrebeholdningen via partnering/

integrert samarbeid, bl.a. gjennom å knytte viktige samarbeids-
partnere tettere til oss.

• Skape resultater i et vanskeligere boligmarked gjennom
salg av igangsatte og nye prosjekter.

• Møte kostnadsutfordringen gjennom tett samarbeid med
entreprenør.

• Øke resultatmarginene og samtidig ta hånd om kostnads-
veksten.

• Produksjonsforbedring gjennom fokus på ventetid/stopptid.
• Videreføre strategi- og forbedringsprosessene.

• Fortsatt utvikling av bedriftskulturen.
• MI (“Medarbetarinvolvering”) på samtlige prosjekter og i

øvrig virksomhet.
• Videreutvikling av styringssystemene.
• Produktivitetsarbeid.
• Fokus på marginer i entreprenørvirksomheten.
• Øke andelen ”samverkansentreprenader”

(samspillsprosjekter).
• Fokus på nullfeil-prosjekter.
• Finne passende selskap for overtakelse.

• Konsolidering ved fortsatt fokus på inntjening fremfor volum.
• Starte en kulturprosess med fokus på holdninger og verdier.
• Fokus på å eliminere risiko gjennom bedre prosedyrer og økt

fokus på tilbuds- og oppfølgingsprosesser.
• Fokus på partneringprosjekter, hvor vi velges på annet og

mer enn pris.
• Videreføre implementeringen av interne forbedrings-

prosesser som“Her i Hoffmann” m.v.

• Økt ekspansjonstakt innen boligutvikling i Skåne og
Göteborg.

• Videreutvikling av modellhus.
• Ekspansjon i samarbeid med finansielle partnere.

• Vente med å sette i gang nye prosjekter til markedet er blitt
bedre.

• Fortsette arbeidet med uviklingen av bydelen Christiansberg
i København (det tidligere grønnsaktorget) sammen med
The Carlyle Group.

• Sterkt fokus på verdier og kultur i 2008.
• MI implementert på nye prosjekter.
• Felles økonomisystem på plass.
• Videreutviklet MI og styrket innkjøpsfunksjonen.
• Ingen større tapsprosjekter i 2008.
• Flere nye samspillsprosjekter i regionene.
• Større andel nullfeilprosjekter.
• Ingen oppkjøp foretatt i 2008.

• Økt tomtebank både i Skåne og Göteborg, hovedsakelig i
form av opsjonskjøp.

• Klar effektivisering av kostnadsbruk.
• Større tomtekjøp foretatt i samarbeid med partnere.

• Fortsatt fokus på tomteerverv i form av opsjonskjøp.
• Videreutvikle modellhus.
• Overvåke mulighetene for tomtekjøp med tanke på finanskrisen.

• Ingen prosjekter igangsatt.
• Arbeidet med utvikling bydelen Christiansberg i København

pågår.

• Vente med å sette gang i nye prosjekter til markedet er bedre.
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virksomhetsområder. oversikt.

+Veidekke driver bygg- og anleggsvirksomhet i
Norge, Sverige og Danmark. Entreprenørvirk-
somheten hadde en samlet omsetning i 2008
på 15 534MNOKog et resultat på 773,8MNOK.
Tallene for 2007 var henholdsvis 15 391MNOK
og 550,6 MNOK. Selv om konjunkturnedgangen
påvirket virksomheten i 2008, ble det opprettholdt
et høyt aktivitetsnivå og god kapasitetsutnyttelse.
Nedgangen i boligmarkedet ble for en stor del
kompensert gjennom en vridning mot anleggs-
markedet. Det legges stor vekt på kontinuerlige
forbedringsprosesser ved å involvere egne
medarbeidere og underentreprenører i bygge-
prosessen. Forbedringsarbeidet har vært et viktig
bidrag til det gode resultatet i entreprenørvirk-
somheten i 2008.

entreprenør.
Full beskrivelse avVeidekkes entreprenørvirksomhet
finner du på www.veidekke.no/virksomhetsomrader/entrepren_r

Full beskrivelse avVeidekkes industrivirksomhet
finner du på www.veidekke.no/virksomhetsomrader/industri
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+ Virksomheten omfatter hovedsakelig utvikling
og salg av boliger i egen regi, og er konsentrert
rundt de største byene i Norge, Sverige og
Danmark. I virksomheten ligger også utvikling
av næringsbygg, samt spesialbygg for offentlig
virksomhet. I 2008 var total omsetning på 1 402
MNOK sammenlignet med 2 320 MNOK i 2007.
Resultat før skatt ble 19,4 MNOK, sammenlignet
med 534 MNOK ett år tidligere. Allerede i siste
halvår av 2007 merket man en negativ trend i
boligmarkedet i Danmark og Norge. Utover i 2008
ble nedgangen ytterligere forsterket, og mot slut-
ten av 2008 falt salget av nye boliger også i
Sverige. I tiden fremover vil det bli fokusert på å
videreutvikle Veidekkes gode tomtereserver og
gjøre prosjektene klare for oppstart når markedet
kommer tilbake.

+ Veidekkes industrivirksomhet omfatter asfalt, pukk
og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Virksomheten
er etablert i hele Norge, og er i ferd med å få fotfeste
også i Sverige. Industri hadde en omsetning i 2008 på
3 293 MNOK mot 2 907 MNOK året før. Resultat før
skatt ble 68,1 MNOK mot 130,1 MNOK i 2007.
Veivedlikeholdsmarkedet omfatter drift og vedlike-
hold av riks- og fylkesveier i Norge og utgjør et inter-
essant forretningsområde. Asfaltvirksomheten fikk et
resultat for 2008 som var noe bedre enn i 2007. Virk-
somheten opprettholdt sin markedsandel. Veidekke
er Norges nest største leverandør av pukk og grus,
og virksomheten hadde vekst i 2008 og god lønn-
somhet. Gjenvinningsvirksomheten har hatt noe
vekst i 2008, med en inntjening på linje med 2007.

Full beskrivelse avVeidekkes eiendomsutvikling
finner du på www.veidekke.no/virksomhetsomrader/eiendom

side eiendom.18
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Veidekkes virksomhet i Danmark, Hoffmann, har
bygd verdens største senter for utvikling av vind-
kraft for Vestas i Århus, Danmark. Bygget er på
19 000 m2 og skal romme kontorer, forsknings-
fasiliteter og fellesarealer for 600 ingeniører.
Bygget er unikt i form, fasade, innhold og material-
bruk.

Bygget har fått en spesiell og trekantet form,
tilpasset tomten det står på. Men det gir også
assosiasjoner til vingen på en vindmølle, med
sin spisse ende og formet av hjørnene på 30, 60
og 90°. Fasaden er dekket av glass, som gjør
bygget åpent og transparent, og som samtidig
slipper mye lys inn i lokalene. Dette skaper et
godt innemiljø og dermed et godt arbeidsmiljø.

Kreativt og skapende miljø
For kunden har det vært viktig å skape et
arbeidsmiljø som inspirerer og signaliserer en
innovativ tankegang. Skal man skape ny og bane-
brytende teknologi, er det viktig å jobbe i et
kreativt og skapende miljø. Det er også brukt en
blanding av naturstein, betong, tre og glass for å
skape en variert og hyggelig atmosfære. Noen
vegger er kledd med stoff for å dempe akustikken
i bygget.

Et kontorbygg som skal romme et teknologisk
innovativt selskap, må nødvendigvis inneholde en
god del teknisk utstyr. Faktisk utgjør de tekniske
installasjonene rundt 35 % av de totale kostnader,
og omfatter elektriske installasjoner, store venti-
lasjons- og kjøleanlegg, IT-installasjoner, samt
avansert utstyr for kommunikasjon.

En sentral enhet i bygget er det såkalte VPDC-
rommet (Vestas Performance Diagnostic Centre)
hvor man kan kommunisere med alle vindmøller
selskapet har installert over hele verden. Hvis det
er en feil på en vindmølle, kan dette oppdages av
ingeniørene i Århus.Toppen på en vindmølle kalles
en nacelle. En slik nacelle er også bygd i stor skala
inne i det nyeVestas-bygget. Her kan ingeniørene
gå inn med virtual reality-briller, slik at de kan se
og studere en komponent som har gått i stykker,
og iverksette tiltak for å rette feilen.

Nulltoleranse i alle detaljer
Vestas er verdens fremste og største selskap innen
utvikling, produksjon og installasjon av vindmøller
med 25 000 ansatte verden over. Hoffmann har
jobbet medVestas de siste seks årene, og har i
løpet av denne perioden levert syv byggeoppdrag
på mellom 10 og 260 millioner DKK i Danmark.
Vestas ekspanderer kraftig, også i Danmark, og
hadde allerede plassproblemer da de skulle bygge
det nye utviklingssenteret i Århus. Det hastet
derfor å få opp det nye bygget, samtidig som det
var høye krav til funksjonalitet, kvalitet og finish på
leveransene. Kunden har krevd ekstrem nøyaktig-
het og nulltoleranse i alle detaljer, som også har stilt
svært høye krav til den enkelte håndverker.

Byggearbeidene startet i april 2007. 14 måneder
senere, sommeren 2008, var bygget ferdig for
innflytting og bygget ble overlevert 1. september.
Bygget kunne ikke settes opp i etapper, så hele
bygget måtte reises samtidig. På topp har Hoff-
mann hatt 150 mennesker i arbeid på bygget,
både egne ansatte og innleide. Arbeidet skulle
utføres i en periode hvor det fortsatt var høykon-

junktur i Danmark, så det var visse utfordringer
med å skaffe nok folk, blant annet til betong-
arbeidet.

Skaffer nye oppdrag i nedgangstider
Siden den gang har markedet snudd totalt, også
i Danmark. Allikevel har Hoffmann klart å skaffe
nye byggeoppdrag. Hoffmann har tegnet kontrakt
med SiemensWindpower på en 100 millioner
kroners leveranse på Jylland, og er i ferd med å
utarbeide et nytt tilbud på et mindre teknologi-
senter på 8000 m2 for Vestas i Danmark.

Samspill med kunden
Vestas har gitt uttrykk for at de er svært tilfredse
med sitt nye bygg i Århus. Hoffmann fremhever
det gode samarbeidsklimaet med kunden, både
før og under selve byggeprosessen, som en av
årsakene til at resultatet av leveransen har blitt så
bra. En annen viktig årsak har vært den formidable
innsats som har vært gjort av alle som har vært
involvert i prosjektet. Leveransen ble levert i hen-
hold til budsjett. Med noe tilleggsarbeid kom den
totale prosjektsummen opp i 275 millioner DKK.
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Victoriagården, som ble utviklet og solgt av
Veidekke Eiendom og oppført av Veidekke Entre-
prenør, er et resultat av nok en vellykket totalleve-
ranse fra Veidekke. Victoriagården fremstår som et
kvalitetsbygg, så vel i fasade, som i funksjonalitet
og utførelse. Her er det skapt et godt bo- og forret-
ningsområde midt i sentrum av Sandvika i Bærum.
I tillegg er det benyttet en rekke moderne løsnin-
ger for å skape høy bokvalitet og komfort.

Revitalisert sentrum
Bærum kommune ønsker å bringe mer liv til det
gamle sentrum mot øst ved å legge til rette for
flere boligbygg, slik at det ikke blir liggende øde og
forlatt etter at kontorer og butikker stenger på et-
termiddagen. Her lå den gamleVictoria Linoleums-
fabrikk, som de senere årene ble brukt til diverse
mindre aktiviteter og virksomheter. Etter hvert var
murbygningen i så dårlig forfatning at riving var det
eneste aktuelle alternativet. Dermed fikkVeidekke
anledning til å bidra til en positiv utvikling av Sand-
vika sentrum ved å revitalisere området og gjøre
det mer attraktivt å bruke, både på dag- og kvelds-
tid.

Publikumsvennlig virksomhet
Et krav for tildelingen av prosjektet var at det
skulle inneholde en kombinasjon av bolig- og
næringsarealer, med publikumsrettet virksomhet
i forkant, som kaféer og butikker, ut mot prome-
naden som strekker seg langs Sandvikselven.

Victoriagården består av fem bygg med en samlet
grunnflate på nær 12 000 m2 over syv etasjer.
Rundt 8 600 m2 er satt av til 99 høystandard leilig-
heter, i størrelser fra 50 til 200 m2.Til hver leilighet
hører romslige balkonger eller gedigne terrasser
på inntil 100 m2. De fleste leilighetene er plassert
slik at de vender mot syd og vest, med gode lys-
og utsiktsforhold. Forretningslokalene er lagt til
underetasjen, mot promenaden og elven. Kontor-
lokalene er plassert i det bakerste av de fem
byggene.

Parkeringsplasser og boder er lagt i to under-
etasjer, med heiser opp til leilighetene. Oppå det
øverste nivået av parkeringsplasser er det støpt et
lokk, hvor det er anlagt et tun med gress, trær
og busker, samt stier og lekeområder. Området
er kun for beboerne og er lagt så høyt i terrenget
at det ikke er innsyn eller adgang fra omkring-
liggende gatenivåer. Dette gir beboerne skjerming
mot støy og innsyn, samt sikring mot at uvedkom-
mende kommer inn på området.

Energieffektive løsninger for oppvarming
Til oppvarming av byggene er det brukt vannbåren
varme fra et fjernvarmeanlegg i Bærum. Internt i
bygget er det to forskjellige vannsystemer; et for
varmt tappevann og et for oppvarming. Vann til
oppvarming går i et eget lukket system, hvor
vannet blir varmet opp av fjernvarmevannet i en
varmeveksler for å unngå at smuss kommer inn i
systemet for vannbåren varme.

Det er brukt mye glass på fasadene for å gjøre
leilighetene lyse og trivelige, med godt utsyn.
Her er det brukt vinduer med ”solstopp” i glasset,
som er et belegg som reflekterer mye av varmen i
solstrålene. Der hvor det er vanskelig å komme til,

er det brukt såkalt selvrensende glass. Dette er
glass som er behandlet med et stoff som gir en
kjemisk reaksjon, slik at vanlig smuss blir skylt av
når det regner. På grunn av strenge støykrav er det
også benyttet vinduer med en spesielt lyddem-
pende effekt. Disse vinduene er ekstra tykke og
tette, og vil derfor også motvirke varme- og energi-
tap.

I de fleste leilighetsbygg som bygges i dag,
benyttes det såkalte baderomskabiner som er ferdig-
produsert i fabrikk. Slik er det også iVictoriagården.
Fordelen med slike kabiner er at de er produsert
under tørre og kontrollerte former. Selve kabinene
blir støpt i former, med riktig fall, og fliser legges
maskinelt. Badene heises på plass inntil en sjakt
hvor det går vann- og avløpsrør som badet kobles
til. Denne måten å bygge bad på gir også høyere
effektivitet på byggeplass.

Få feil gir høy tilfredshet
Salget av leilighetene startet høsten 2006, og i
løpet av høsten var nesten alle leiligheter solgt. Det
gjenstår kun et mindre antall leiligheter som ligger
ute for salg eller resalg. Overlevering av leilighetene
skjedde i perioden august–desember 2008. 70 %
av leilighetene ble overlevert uten noen feil, noe
som er svært bra. De feilene som ble påpekt, var
i hovedsak småting. Ved overlevering av siste
leilighet var også tunet helt ferdigstilt. Beboerne
har gitt uttrykk for at de er svært fornøyd.

Næringslokalene var ferdigstilt i februar 2009, og
var på det tidspunkt nesten 100 % utleid. Kontor-
bygget i bakkant av gården er overtatt og innflyttet
av leieboerne.Total salgsverdi for leilighetene var
ca. 425 millioner kroner.
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Tidligere kunne vedlikehold av såkalte lav-
trafikkerte veier, som fylkesveier og private veier,
være både kostbart og skadelig for miljøet. Nå er
det imidlertid utviklet en ny type overflatebehand-
ling som ikke skal inneholde løsemidler, som igjen
gjør denne formen for vedlikehold av veier aktuell.
Veidekke har vært pådriver for å få utviklet og inn-
ført den nye typen dekke.

Benytter vann i stedet for løsemiddel
Overflatebehandling av veier er en fellesbeteg-
nelse for ulike typer dekke for vedlikehold basert
på en blanding av asfalt og grus eller pukk.
Tidligere ble det brukt løsemiddel, som parafin, for
å gjøre asfalten til et flytende bindemiddel (emul-
sjon) for grusen. Den nye typen emulsjon som nå
brukes, benytter vann i stedet for løsemiddel. På
denne måten hindrer man at løsemidler siger ned
i grunnen og forurenser miljøet. I tillegg er det
rimeligere å benytte vann i stedet for løsemiddel.

På 70- og 80-tallet ble overflatebehandling benyt-
tet mye som dekketype for vedlikehold av veier,
spesielt veier med noe mindre trafikk. Etter hvert
ble denne type dekke mindre brukt, inntil nye og
mer miljøvennlige bindemidler på nytt har gjort
overflatebehandling aktuelt.

530 000 m2 nytt dekke i løpet av 2008
Veidekke avviklet sin virksomhet innen overflate-
behandling på 90-tallet,men startet opp igjen i 2008.
Produksjonen av emulsjon til overflatebehandlingen
skjer ved egen fabrikk på Jessheim. I løpet av 2008
harVeidekke levert overflatebehandling til Statens

vegvesen, samt til kommuner og private kunder. I alt
harVeidekke lagt ca. 530 000m2 av det nye dekket i
løpet av fjoråret. Dette representerer enmarkeds-
andel på rundt 40%.Omsetningen ble ca. 16mil-
lioner kroner første driftsår.Ved inngangen til 2009
har Statens vegvesen ute på anbud utførelse av
ca. 2,1millionerm2. For 2010 er dettemarkedet for-
ventet å økemed ytterligere 50%.

Vanligvis kan denne typen dekke legges direkte
på veier av grus eller asfalt som trenger vedlike-
hold. Større hull eller ujevnheter jevnes ut, før
emulsjonen sprøytes direkte på eksisterende
dekke. Deretter legges det et lag med pukk, som
så presses ned i emulsjonen av gummihjulsvalser,
slik at pukken ikke blir knust. Når vannet for-
damper, vil asfaltemulsjonen bli til en hard og jevn
overflate. Pukken som ligger i overflaten vil gjøre
dekket slitesterkt. Prosessen med å legge dekket
er noe væravhengig og må utføres på sommerstid
for at vannet skal fordampe.

Et rimeligere alternativ
Overflatebehandling er et rimeligere alternativ for
vedlikehold av lavtrafikkerte veier enn å benytte
vanlig asfaltdekke. Levetiden på dekke med over-
flatebehandling er 10–20 år, avhengig av trafikk-
belastning og at det ikke oppstår skader som følge
av for eksempel snøbrøyting om vinteren.

Å legge et emulsjonsdekke er en rask og effektiv
prosess, som utføres direkte på vei medmobilt
utstyr og høy fremdrift. Et arbeidslag kan legge ca.
25 000 m2, eller rundt 3,5 km, i løpet av en normal
arbeidsdag. Arbeidet er krevende og utføres av
fagarbeidere. Det er viktig å bruke riktig blanding
for ikke å få for mye emulsjon, som vil gi svetting,
eller for lite, som vil føre til at pukken løsner.
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+ største igangværende bygg- og anleggsprosjekter.

+

Kjøsnesfjorden kraftverk, Sogn og Fjordane Norra Länken veitunnel, Stockholm Lalandia ferieboliger, Billund

PROSJEKTNAVN TYPE KUNDE OMSETNING SLUTTDATO
MNOK

Gulskogen Senter, Drammen Kjøpesenter Gulskogen Senter ANS 871 2010

Dobbeltspor, Lysaker–Sandvika (LS01/LS02) Jernbaneprosjekter Jernbaneverket Utbygging 757 2011

Lørentunnelen, Oslo Veitunnel Statens vegvesen 664 2013

Kjøsnesfjorden kraftverk, Sogn og Fjordane Vannkraftverk Kjøsnesfjorden Kraftverk AS 554 2010

Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik Skole Vestfold Fylkeskommune 488 2009

FMC, Kongsberg Kontorbygg Kongsberg Næringseiendom AS 475 2010

Bybanen, Bergen Bybane Bergen Kommune 323 2010

Kanalveien, Lillestrøm Boliger OlavThon Eiendomsselskap AS 282 2010

Gladengveien 2, Oslo Kontorbygg Rognerud & Strøm AS 265 2009

Returkraft Energisentral, Kristiansand S Varmekraftverk Returkraft AS 260 2009

NORGE
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PROSJEKTNAVN TYPE KUNDE OMSETNING SLUTTDATO
MDKK

Det ny Gentofte Sygehus, Hellerup Sykehus Københavns Amt 321 2009

ABB/AB, Silkeborg Rehabilitering ABB/AB 319 2010

Åhaven, Vallensbæk Boliger Sjælsø Entreprise A/S 266 2009

Glostrup Storcenter, Glostrup Rehabilitering Steen & Strøm 163 2010

Herford plejecenter, Fredericia Boliger Fredericia Kommune 147 2009

Stigsnæsværket, Skælskør Tilbygg til kraftverk DONG Energy Power 137 2009

Aalborg Sygehus, afsnit Nord, Ålborg Ombygging/rehabilitering sykehus Nordjyllands Amt 120 2009

Lalandia, Billund 114 ferieboliger ved Legoland Parken Sport & Entertainment 107 2009

Centralværkstedet, Århus Forretningsbygg ATP Ejendom 79 2009

Bazar Vest, Brabrand Forretningsbygg Byggeselskabet Olav de Linde 73 2009

PROSJEKTNAVN TYPE KUNDE OMSETNING SLUTTDATO
MSEK

Norra Länken 33/34, Stockholm Veitunneler Vägverket 1 099 2011

NynäsvV73, Nynäshamn–Stockholm Vei Vägverket 341 2009

Kv. Bocken, Stockholm Kontorbygg Fabege 315 2009

Kista Gård, Stockholm Vei, bro og tunnel Stockholms markkontor 196 2009

Kv. Ugglan 22, Stockholm Boliger Veidekke Bostad AB 175 2009

Solberga, Stockholm Boliger Veidekke Bostad AB 143 2009

Strandbodgatan, Uppsala Grunn- og betongarbeider Banverket, Uppsala 141 2011

Rättscentrum, Göteborg Kontorbygg Vasakronan 123 2009

Tussmötesvägen, Stockholm Boliger Veidekke Bostad AB 116 2009

Björnbo Fase 1 og 2, Stockholm Boliger Sistut AB 116 2009

DANMARK

SVERIGE



VEIDEKKE SVERIGEAB
Råbyvägen 1, S-224 78 Lund
Telefon: +46 46 19 94 00
Telefaks: +46 46 14 53 81
E-post: info.skane@veidekke.se

VEIDEKKE ENTREPRENADAB

Region Anläggning Öst
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7, S-172 29 Sundbyberg
Telefon: +46 8 635 61 00
Telefaks: +46 8 635 61 98
E-post: info@veidekke.se

Region Bygg Stockholm
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7, S-172 29 Sundbyberg
Telefon: +46 8 635 61 00
Telefaks: +46 8 635 61 98
E-post: info@veidekke.se

RegionVäst
Norra Gubberogatan 32
S-416 82 Göteborg
Telefon: +46 31 50 56 00
Telefaks: +46 31 84 68 61
E-post: info.vast@veidekke.se

Region Skåne
Kalkstensvägen 2, S-224 78 Lund
Telefon: +46 46 19 94 00
Telefaks: +46 46 14 53 81
E-post: info.skane@veidekke.se

VEIDEKKE BOSTADAB
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7, S-172 29 Sundbyberg
Telefon: +46 8 635 61 00
Telefaks: +46 8 635 61 99
E-post: info@veidekke.se

HOFFMANNA/S
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9000
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: hoffmann@hoffmann.dk

HOFFMANN ENTREPRENØR

Region Øst Nybyg
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9000
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: oest-nybyg@hoffmann.dk

Region Øst Renovering
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9010
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: oest-renovering@hoffmann.dk

Region Anlæg
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9150
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: anlaeg@hoffmann.dk

RegionVest
Edwin Rahrs Vej 88, DK-8220 Brabrand
Telefon: +45 8747 4747
Telefaks: +45 8747 4787
E-post: vest@hoffmann.dk

RegionTeknik
Fabriksparken 33, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9387
Telefaks: +45 4343 0753
E-post: teknik@hoffmann.dk

HOFFMANN EJENDOMMEA/S
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9310
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: go@hoffmann.dk

VEIDEKKE EIENDOMAS
Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 11
E-post: eiendom@veidekke.no

Region Østland
Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 11
E-post: eiendom@veidekke.no

Region Syd
Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon
Telefon: +47 51 78 99 00
Telefaks: +47 51 78 99 01
E-post: eiendom@veidekke.no

Region Nord/Vest
Postboks 6100 Sluppen, 7435Trondheim
Vegamot 8, 7048Trondheim
Telefon: +47 73 82 35 00
Telefaks: +47 73 82 35 90
E-post: eietrondheim@veidekke.no

VEIDEKKE INDUSTRI

KOLOVEIDEKKE a.s
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 50
Telefaks: +47 21 05 50 51
E-post: asfalt@veidekke.no

Asfalt/Drift ogVedlikehold
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 50
Telefaks: +47 21 05 50 51
E-post: asfalt@veidekke.no

Pukk og Grus
Kornmagasingata 1, 3160 Stokke
Telefon: +47 33 30 79 79
Telefaks: +47 33 30 72 99
E-post: industri@veidekke.no

Gjenvinning
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 21
E-post: gjenvinning@veidekke.no

Flere adresser på www.veidekke.no

2008 2007 2006 2005 2004

IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP

DRIFT A)

Driftsinntekter 19 395 19 336 16 442 14 579 12 826

Driftsresultat 796 883 712 592 352

Resultat før skatt 816 1 181 923 711 383

Netto årsresultat 1) 611 990 708 558 263

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 10 564 13 263 12 381 10 902 9 177

RENTABILITET

Driftsmargin (%) 2) 4,1 4,6 4,3 4,1 2,7

Resultatmargin (%) 3) 4,2 6,1 5,6 4,9 3,0

Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 28,0 49,3 44,5 36,8 19,1

KAPITALFORHOLD A)

Totalkapital 8 966 8 699 8 311 6 370 5 750

Samlet egenkapital 5) 2 114 2 286 1 778 1 470 1 638

Egenkapitalandel (%) 6) 23,6 26,3 21,4 23,1 28,5

Netto rentebærende posisjon 7) -260 192 -534 -109 -76

LIKVIDITET

Likviditet pr. 31. desember A) 354 272 331 345 401

Ubenyttede lånerammer A) 1 273 1 681 1 275 1 628 1 096

Likviditetsgrad 8) - 11,97 4,85 6,28 5,12

AKSJEN OG AKSJONÆRFORHOLD

Børskurs pr. 31. desember 22,30 50,75 47,40 38,50 20,20

Resultat pr. aksje B) 9) 4,5 7,1 5,0 3,9 1,9

Utbytte pr. aksje 2,5 4,0 2,6 2,0 3,6

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 135,2 140,0 142,9 143,0 138,3

Børsverdi pr. 31. desember C) 2 982 7 056 6 680 5 507 2 890

PERSONALFORHOLD

Antall ansatte i Skandinavia pr. 31. desember 6 244 6 475 6 351 5 598 5 436

Sykefravær alle ansatte, Norge (%) 5,3 5,2 4,9 4,6 4,9

Sykefravær alle ansatte, Sverige (%) 2,8 3,3 - - -

Sykefravær alle ansatte, Danmark (%) 2,2 3,3 - - -

Fraværsskader pr. million arbeidede timer,
Skandinavia (H-verdi) 4,5 7,0 5,7 9,3 10,8

Lønninger og sosiale kostnader A) 4 125 3 831 3 307 2 930 2 701

D)

*

*

A) Beløp i mill. kroner / B) Ingen utvanningseffekt foreligger
C) Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007 / D) Inkl. kr 2,50 i ekstraordinært utbytte
* Rapportering startet 2007
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Driftsinntekter

Resultat før skatt

Ordrereserve entreprenørvirksomheten

+

VEIDEKKEASA
Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 01
E-post: firmapost@veidekke.no

VEIDEKKE ENTREPRENØRAS
Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon:+47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 28
E-post: entreprenor@veidekke.no

Region Øst
Postboks 103, 1713 Grålum
Tuneveien 87, 1712 Grålum
Telefon: +47 69 97 27 00
Telefaks: +47 69 97 27 01
E-post: distrikt.ostfold@veidekke.no

Region Syd
Kornmagasingata 1, 3160 Stokke
Telefon: +47 33 30 79 79
Telefaks: +47 33 30 72 99
E-post: distrvestfold@veidekke.no

Region Nord-Vest
Postboks 6005, 5892 Bergen
Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 38 70 00
Telefaks: +47 55 38 70 01
E-post: distrbergen@veidekke.no

Region Anlegg
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 28
E-post: anleggoslo@veidekke.no

Region Spesialprosjekt
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 26
E-post: spesialprosjekt@veidekke.no

adresser.



www.veidekke.no

Investor Relations
Telefon +47 21 05 77 22

Årsrapporten finnes på
www.veidekke.no/ir
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