
Tittelslide 1 

Bildet kan ikke endres. Vil du ha 

en forside med et annet bilde, 

bruk ’Tittelslide’ uten ferdigdefinert 

bilde. 

VEIDEKKE ASA 
”Vi bygger fremtiden!” 

Presentasjon SEB 

Oslo 4. september 

Arne Giske, konsernsjef Veidekke ASA 



2-spalters innholdsslide 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ENTREPRENØR OG EIENDOMSUTVIKLER 

Norges største og Skandinavias fjerde 

største entreprenør og eiendomsutvikler 

6 300 kompetente medarbeidere i tre land 

Årlig omsetning på 23 mrd. NOK siste 12 

måneder 

2 

71% 

7% 

22% 



Blank slide med overskrift 

Brukes for eksempel til 

grafikk. 

 

For heldelkkende bilde 

finnes en egen mal. 

VEIDEKKE I TALL 
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OMSETNING* 

23 
milliarder 

RESULTATMARGIN* 

4 
prosent 

MARKEDSVERDI 

9 
milliarder 

* Siste 12 måneder ved utløpet av juni 2014 



Blank 

Brukes for 

eksempel til grafikk 

der det ikke er 

behov for 

overskrift. 

 

For heldekkende 

bilde finnes en 

egen mal. 
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NÆRINGSBYGG BOLIG 

    

INDUSTRI 

    
ANLEGG 

35 % 20 % 

15 % 30 % 



3-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i alle 

de røde boksene, kan de slettes 

dersom man ønsker det. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

TRENDER I ANLEGGSMARKEDET 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEIER 

Statens Vegvesens egenregi ble 

utskilt i 2003 og Mesta opprettet 

Drift og vedlikehold av veier nå et 

fungerende marked 

Mesta privatiseres 

 

NYBYGGING 

Betydelig vekst 

Prosjektene større og mer 

komplekse 

Utførelsesentreprise er fortsatt 

den dominerende 

entreprisemodellen 

Betydelig konfliktnivå på 

prosjektnivå, god dialog på 

bransje og ledernivå 

Tre OPS-prosjekter gjennomført 

 

UTVIKLINGSTREKK 

Forsiktig utprøving  

av samspills- og 

totalentreprisemodeller 

Økt konkurranse  

fra internasjonale entreprenører i 

de største prosjektene 

Tverrpolitisk enighet  

om en sterk satsing  

på samferdsel 

Økte utfordringer med helse, 

miljø og sikkerhet (HMS) 

 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

VEKST OG DRIVERE I ANLEGGSMARKEDET 

UTVIKLING I PERSONTRANSPORT INVESTERINGER (FASTE 2011-PRISER I MILL. NOK) 
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Kilde: Samferdselsdepartementet/NTP 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

GOD VEKST I SKANDINAVISKE B/A-MARKEDER 

INVESTERINGER I B/A. 2011-PRISER (VOLUM) (MRD. NOK)* 
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* Valutakurser for 2. kvartal 2014 

**  Sammensatt årlig vekstrate (CAGR) 
Kilde: Veidekke, SCB, DST og SSB 

+1 %** 

+6 %** 

+5 %** 
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1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

MARKEDET ER SOM EN HONNINGKRUKKE… 

8 



2-spalters innholdsslide 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

UTFORDRINGER FOR BRANSJEN 

Mangel på kapasitet og kompetanse i hele 

verdikjeden 

Produktivitetsutfordringer 

Behov for internasjonal kapasitet 

 



Blank 

Brukes for 

eksempel til grafikk 

der det ikke er 

behov for 

overskrift. 

 

For heldekkende 

bilde finnes en 

egen mal. 
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3,0 mrd 2,5 mrd 

1,0 mrd 0,4 mrd 
Dette og de følgende  

eksemplene er spesial- 

slides som ikke er  

del av mal.  

Tekstboksene kan  

Plasseres sammen  

i midten når bilde- 

flaten er delt som her. 

I de påfølgende  

eksemplene vises det  

hvordan tekstboksene 

plasseres i andre  

bildeoppsett, ref. guide 

innledningsvis.   

ANLEGG ASFALT 

PUKK OG GRUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ANLEGGSVIRKSOMHET 

Markedet 

• Markedet for investeringer i infrastruktur 

omfatter nybygging av veier og jernbane 

• Om lag 30 milliarder ble investert i dette 

markedet i 2013 

Veidekkes posisjon 

• En av norges ledende  

anleggsentreprenører med særlig tyngde 

innen fundamentering, tunnel og betong 

• 1300 ansatte 
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AKTØRER 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ASFALT 

Markedet 

Det produseres årlig 6 millioner tonn asfalt 

Veidekkes posisjon 

• Veidekke er den ledende 

asfaltentreprenøren i Norge med både 

produksjon og legging av asfalt 

• 27 asfaltfabrikker 

• Veidekke hadde i 2013 en produksjon på 

2,3 millioner tonn asfalt 

• 35 % markedsandel 

• 750 ansatte 

12 

AKTØRER 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

PUKK OG GRUS 

Norske markedet (2012) 

• 60 millioner tonn  

• Fire milliarder kroner 

• 180 større produsenter 

• 2800 ansatte i næringen 

Veidekkes posisjon 

• Nest største produsent av pukk og grus 

• 31 pukkverk, hovedtyngde på Østlandet 

• Selger 8 mill. tonn per år 

• Markedsandel landsbasis 10% 

• 170 ansatte 
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AKTØRER 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

VEIVEDLIKEHOLD 

Markedet 

• Markedet for drift og vedlikehold var 9 
milliarder i 2013 

Veidekkes posisjon 

• Veidekke er nest største aktør med en årlig 
omsetning på 1 milliard 

• Utfører veivedlikehold på over 11,000 km 
vei i Norge 

• Totalt 20 kontrakter for Statens Vegvesen 
og en kontrakt for Avinor (OSL) med 
varighet 2014 eller lengre. 

• To OPS kontrakter E18 Grimstad og E39 
Lyngdal (drift og vedlikehold) 
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AKTØRER 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

NØKKELEN TIL ET VELLYKKET PROSJEKT 

15 

Det riktige prosjektet Korrekt prising God produksjon 
Avslutning og 

overlevering 

■ Markedsstrategi 

■ Skape rett prosjektmiks  

til organisasjonens 

kompetanse og mål 

 

■ Hvert prosjekt behandles unikt 

■ Gjennomføringsevne 

■ Rett selvkost, risiko og margin 

■ Høyt presterende team 

■ Gode oppstartsprosesser  

■ Involverende planlegging 

■ Oversikt, styring og kontroll 

■ Fornøyde kunder og gode 

overleveringsprosesser 

■ Gode resultater, både 

økonomi og HMS 

Vurderer flere tusen 

prosjekter årlig 
Utarbeider 1 500 tilbud 

årlig 

Har 500 prosjekter i 

gang til enhver tid 

Overleverer 350 

prosjekter årlig 



2-spalters innholdsslide 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

OPPSUMMERT 

 

Oppgavene fremover er mange, store og 

krevende 

Utfordrer en hel næring på faglig bærekraft 

Veidekke er godt posisjonert for oppgaver i 

hele samferdselssektoren 


