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Veidekke er en av Skandinavias største og mest solide entreprenører  
og eiendomsutviklere, med hovedkontor i Oslo, ca. 6 300 medarbeidere 
og en omsetning i 2009 på 15,6 milliarder kroner. Veidekke ble etablert  
i 1936 og ble notert på hovedlisten på Oslo Børs i 1986. Vi har tre 
virksomhets områder:

Entreprenør: Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark
Eiendom: Utvikling og salg av boliger i egen regi i Norge, Sverige 
og Danmark
Industri: Virksomhet innen asfalt, pukk og grus, veivedlikehold og 
gjenvinning i Norge og delvis i Sverige

Vi er en ansvarlig samfunnsbygger og mener at de beste byggverk og 
resultater skapes gjennom et verdiskapende samspill med våre kunder  
og interessenter.  Vi har fokus på lønnsomhet og har aldri gått med tap. 
Likestilt med med våre økonomiske mål er målene for helse, miljø og 
sikkerhet. Medarbeidernes betydelige medeierskap og deltakelse i 
selskapets utvikling kjennetegner vår organisasjon. Til sammen gjør  
dette oss godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.
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 2009 2008 2007 2006 2005
 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
DRIFT A)     
Driftsinntekter 15 558 19 395 19 336 16 442  14 579 
Driftsresultat 495 782 872 712 592 
Resultat før skatt 523 816 1 181 923  711 
Netto årsresultat 1) 402 611 990 708 558 
Ordrereserve entreprenørvirksomheten 12 334 10 564 13 263 12 381  10 902 
     
RENTABILITET     
Driftsmargin (%) 2) 3,2 4,1 4,6 4,3 4,1 
Resultatmargin (%) 3) 3,4 4,2 6,1 5,6  4,9 
Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 19,8 28,0 49,3 44,5 36,8 
     
KAPITALFORHOLD A)     
Totalkapital 7 779 8 966 8 699 8 311 6 370 
Samlet egenkapital 5) 2 054 2 114 2 286 1 778 1 470 
Egenkapitalandel (%) 6) 26,4 23,6 26,3 21,4  23,1 
Netto rentebærende posisjon 7) 101 -260 192 -534 -109 
     
LIKVIDITET     
Likviditet per 31. desember A) 144 354 272 331  345 
Ubenyttede lånerammer A) 1 896 1 273 1 681 1 275  1 628 
Likviditetsgrad 8) - - 11,97 4,85 6,28 
     
AKSJEN OG AKSJONÆRFORHOLD     
Børskurs per 31. desember 49,8 22,3 50,8 47,4 38,5
Resultat per aksje B) 9) 3,0 4,5 7,1  5,0 3,9
Utbytte per aksje 2,5 2,5 4,0  2,6 2,0
Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 133,7 135,2 140,0 142,9 143,0 
Børsverdi per 31. desember C) 6 659 2 982 7 056 6 680 5 507
     
PERSONALFORHOLD     
Antall ansatte i Skandinavia per 31. desember 5 858 6 244 6 475 6 351 5 598
Sykefravær alle ansatte, Norge (%) 5,7 5,3 5,2 4,9 4,6
Sykefravær alle ansatte, Sverige (%) D)  3,1 2,8 3,3 - -
Sykefravær alle ansatte, Danmark (%) D) 2,4 2,2 3,3 - -
Fraværsskader per million arbeidede timer, Skandinavia (H-verdi) 5,7 4,5 7,0 5,7 9,3
Lønninger og sosiale kostnader A) 3 827 4 139 3 841 3 307 2 930

A) Beløp i mill. kroner
B) Ingen utvanningseffekt foreligger
C) Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007
D) Rapportering startet 2007

Driftsinntekter

Ordrereserve entreprenørvirksomheten

Resultat før skatt
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Fortsatt knytter det seg stor usikkerhet til hvordan bygg- 
og anleggsmarkedet vil utvikle seg i et mellomlangt 
perspektiv. I et strammere marked med mer konkurranse 
vil en av de største utfordringene i tiden fremover være 
å opprettholde gode marginer ved inngåelse av nye 
kontrakter. Derfor blir godt markeds- og kundearbeid 
spesielt viktig, men det avgjørende er god drift på hvert 
enkelt prosjekt. Vi legger vekt på å få til rett bemanning 
av prosjektene og på kontinuerlig forbedringsarbeid gjen-
nom medarbeiderinvolvering. Et annet viktig område er  
å følge opp våre underleverandørers evne til å levere, 
både for pågående og nye prosjekter. 

Det er tegn til en viss bedring i boligmarkedet i Skandi-
navia. Boligsalget har tatt seg noe opp, og lavere bygge-
kostnader og økte priser i bruktboligmarkedet gjør at det 
vil bli mer lønnsomt å bygge nye boliger. Dette gir nye 

muligheter for gode nye prosjekter. Flere vil bli igangsatt 
fra og med første halvår 2010, og nye prosjekter vil bli 
gjort salgsklare utover året. 

En annen utfordring i 2010 blir å snu den negative 
utviklingen vi har sett innenfor helse, miljø og sikkerhet. 
God HMS er viktig, ikke bare for å skape trygge arbeids-
plasser og trivsel for den enkelte medarbeider, men 
det er også en forutsetning for god drift og selskapets 
verdiskaping.

Det er viktig at vi evner å ta vare på og videreutvikle 
kompetansen og Veidekkes kultur og verdidrivere. Våre 
langsiktige ambisjoner ligger fast. Veidekke skal være 
en ledende aktør i Skandinavia og være blant de mest 
lønnsomme entreprenørene og eiendomsutviklerne 
innen for sine markeder.

Utfordringer i 2010

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 

per 31. desember.

7) Netto rentebærende posisjon: 
 Likvide midler pluss rentebærende 

fordringer minus kortsiktig rente bærende 
gjeld minus langsiktig rentebærende gjeld.

8) Likviditetsgrad: 
 Likvide midler pluss ubenyttede lånerammer 

dividert med kortsiktig rentebærende gjeld.

9) Resultat per aksje: 
 Ordinært årsresultat etter 

 minoritetsinteresser dividert med  
gjennomsnittlig antall utestående  
aksjer (fullt utvannet).

FINANSIELL KALENDER 2010

Offentliggjøring av  delårsresultater:
1. kvartal:  6. mai
2. kvartal: 12. august
3. kvartal:  4. november

Ordinær general forsamling avholdes den 5. mai
Aksjene noteres eksklusive utbytte den 6. mai
Utbytte utbetales til  aksjonærene den 20. mai

Hovedpunkter i 2009

Resultat før skatt var på 523,1 MNOK 
mot 815,6 MNOK i 2008. Omsetningen 
gikk ned med 20 prosent og var på  
15 558 MNOK sammenlignet med  
19 395 MNOK i 2008. Resultatmarginen 
ble på 3,4 prosent mot 4,2 prosent året før.

Til tross for den sterke satsingen på 
helse, miljø og sikkerhet (HMS), økte 
H-verdien, dvs. antall skader med fravær 
per million arbeidede timer, til 5,7 fra 4,5. 
Vi så også at sykefraværet økte, ikke bare 
i Norge, men også i Sverige og Danmark.

ENTREPRENØRVIRKSOMHET
Den norske entreprenørvirksomheten 
leverte meget gode resultater i 2009. 

Marginen ble 6,4 prosent mot 6,6 pro-
sent i 2008. Også den danske entre-
prenørvirksomheten oppnådde meget 
gode resultater og fikk en margin på  
2,8 prosent mot 0,6 prosent året før. Den 
svenske virksomheten fikk en resultat-
margin på 1,5 prosent mot 1,9 prosent 
i 2008. Nedgangen kan hovedsakelig 
tilskrives problemer i Region Väst. 

EIENDOM
Året 2009 var preget av et svakt marked. 
Salget av boliger bedret seg imidlertid gjen-
nom året, spesielt i andre halvår, noe som 
åpnet for oppstart på nye prosjekter igjen. 
Fortsatt er det langt igjen til aktivitetsnivået  
i de beste årene, men tendensen er positiv. 

INDUSTRI
Industrivirksomheten fikk meget 
skuffende resultater for året sett 
under ett, men avsluttet året på en 
tilfredsstillende måte. Mye forbedrings-
arbeid er gjort i løpet av året, og lang 
asfaltproduksjon som følge av gode 
værforhold ga volumvekst og bedret inn-
tjening. Det ble foretatt avsetninger for 
fremtidig tap innen drift og vedlikehold, 
og det ble også foretatt nedskrivninger 
i Region Midt Norge. Dette gjorde at 
resultatmarginen ble på 0,2 prosent  
sammenlignet med 2,1 prosent i 2008.

I løpet av 2009 beveget økonomien i  Skandinavia seg fra finanskrise og stor  usikkerhet 
til lavkonjunktur. Resultatet for 2009 viser imidlertid at Veidekke kom seg relativt trygt 
gjennom finanskrisen. Konsernets finansielle posisjon er god. Kompetanse og kapasitet 
er opprettholdt i organisasjonen, boligsalget tok seg opp og ordrereserven viste en positiv 
utvikling i løpet av året. De kontinuerlige forbedringsprosessene er blitt videreført i hele 
konsernet.



Lavkonjunkturen i 2009 
førte til 25 prosent 
nedgang i omsetningen. 
Men vi klarte oss bra: 
Vi oppnådde tilfreds-
stillende resultat margin, 
økte ordre reserven, 
bevarte vår finansielle 
styrke og videreutviklet 
kraften i vår organisasjon. 
Vi har bygd bro mot 
fremtidens muligheter  
og har satt oss ambisiøse 
mål frem mot 2015.



Terje R. Venold 
— konsernsjef

Vi stod godt imot den 
kraftige markedssvekkelsen 
som fant sted i 2009. 
Nå bygger vi videre på den 
entusiasmen, kompetansen 
og erfaringen som ligger 
bak resultatene.

  SISTE 5 ÅR LANGSIKTIG
 2009 2005–2009 MÅL

Entreprenør 5,0 % 4,1 % 5,0 %
Eiendom* Negativ 14,1 % 15,0 %
Industri 0,2 % 3,4 % 6,5 %

Resultatmargin 3,4 % 4,8 % opp mot 7 %

* = Avkastning på investert kapital

VÅRE LANGSIKTIGE MÅL
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+ 2009 ble et meget utfordrende år 
innen bygg og anlegg, og vår om -
setning gikk ned med 20 prosent.  
Vi maktet imidlertid å beholde roen 
og arbeidet målbevisst med 
for bedringsarbeid i alle deler av 
virksomheten. Konsernet leverte 
resultater jeg mener vi kan være 
bekjente av. Vi oppnådde en 
akseptabel resultatmargin, hadde 
positiv kontantstrøm og gikk 
gjeldfrie og med økt ordrereserve 
inn i 2010. Like viktig er det at vi 
maktet å opprettholde kompetansen 
og kapasiteten i organisasjonen  
og tok viktige skritt videre i vårt 
kontinuerlige forbedrings arbeid. 

Men på ett område leverte vi 
definitivt ikke i henhold til våre mål 
– helse, miljø og sikkerhet (HMS).  
I 2009 hadde vi to tragiske ulykker 
som medførte at én av våre 
medarbeidere og to personer fra 
våre under entrepre nører omkom. 
Antallet skader og alvorlige hendel-
ser gikk opp, og sykefraværet steg.  
Det er ingen trøst at vi ser den 
samme utviklingen i bransjen som 
helhet. HMS er et prioritert satsings-
område og står øverst på vår 
dags orden. Vi ønsker å tilby våre 
ansatte og underentreprenører 
trygge og gode arbeidsforhold, og  
vi ser også dette som en forutset-
ning for god verdiskaping over tid. 
Fremover vil vi intensivere arbeidet 
og fort sette å involvere våre med-
arbeidere og samarbeids partnere  
for å få ned antallet skader og 
redusere sykefraværet.

Markedet på bedringens vei
Finanskrisen som slo inn for fullt 
høsten 2008, fikk stor betydning  
for aktiviteten innen bygg og anlegg. 
Myndighetenes respons med 
omfattende tiltakspakker ga god 
stimulans til markedet utover i 2009 

og dempet nedgang en. Økonomien 
i de skandinaviske landene ser nå ut 
til å være på vei ut av nedgangs-
konjunktur over til en mer stabil 
lavkonjunktur. 

Samtidig er det for tidlig å hevde at 
krisen ligger bak oss. Støttetiltakene 
vil snart fases ut, offentlige under-
skudd gir behov for innstramminger 
og rentenivået forventes å stige. 
Faren for ytterligere tilbakeslag er 
definitivt til stede. 

Vi har økt ordrereservene, men vi 
har tatt ordrene i et tøft marked, og 
det vil kreve stadig bedre drift for å 
oppnå gode marginer. Konkurransen 
i markedet er hard. Vi står med 
andre ord fortsatt foran betydelig 
usikkerhet og mange utfordringer. 

Grunner til optimisme
Det er likevel mange grunner til at  
vi kan se fremover med optimisme.  
Vi har 74 år bak oss uten tap. Vi har en 
stabil og erfaren ledelse, lav turnover 
og erfaring med å håndtere vanskelige 
tider. Vi har dessuten finansiell 
fleksibilitet og betydelig kompetanse 
og kapasitet, noe som er viktig når 
nye muligheter åpner seg.

Vi ser også at vårt kontinuerlige 
forbedringsprogram og involverende 
samspill internt i organisasjonen og  
i prosjekter sammen med leveran-
dører, partnere og kunder, gir 
resultater. Det at vi kan tilby kvalitet, 
forutsigbarhet og gode løsninger 
både når det gjelder prosess og 
sluttprodukt, gir oss et fortrinn.  
Vi legger også vekt på utvise et 
tydelig samfunnsansvar og er 
overbevist om at dette vil gi økt 
verdiskaping og konkurransefortrinn 
over tid. 

De ansattes medeierskap har vært 
et av Veidekkes viktigste suksess-
kriterier og er den viktigste driv-
kraften i det å involvere og skape 
ekte engasjement i organisasjonen. 
I dag eier over 55 prosent av 
Veidekkes ansatte vel 19 prosent  
av selskapet. Dette er unikt, og 
tilbakemeldinger fra investorer og 
finansanalytikere tyder på at vi får 
betalt for dette også i form av økt 
tiltro til vår aksje. 

Veien videre
Summen av alt dette, med verdier 
som lever og en tydelig kultur, er det 
som gjør Veidekke til Veidekke, og 
som gir oss trygghet til å sette 
ambisiøse mål for vår utvikling de 
neste fem årene. Vi er nå inne i en 
omfattende prosess, der vi jobber 
med å bryte disse ned i konkrete mål 
og aktiviteter for hver enkelt enhet i 
vår skandinaviske organisasjon – der 
resultatene skapes til daglig. 

Vi, som alle andre, ønsker naturlig-
vis drahjelp fra markedet, og det 
blir spennende å følge utviklingen 
fremover. Men aller først skal vi 
skape verdier for våre aksjonærer 
og andre interessenter i 2010 
gjennom å håndtere et fortsatt 
vanskelig marked. Vårt fokus vil 
være stadige driftsforbedringer, 
kvalitet i prosess og leveranser, 
skarpt fokus på lønnsomhet i 
prosjektene og en på-tå-hev- 
innstilling i forhold til økt risiko  
i underentreprise markedet.
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Samfunnsansvar i Veidekke

I Veidekke tror vi at en moderne forståelse av bedrifters  
samfunnsansvar – hvor man frivillig tar tak i aktuelle samfunns-
utfordringer for å skape verdier både for seg selv og for sine 
omgivelser – vil gi et betydelig konkurransefortrinn over tid. 

Ansvarlig
 samfunnsbygger

+ Veidekke har en global ramme-
avtale med Fellesforbundet, Norsk 
Arbeidsmannsforbund og IBTU 
(International Federation of Building 
and Wood Workers). Avtalen inne-
bærer at Veidekke forholder seg 
aktivt til flere anerkjente internasjo-
nale standarder, som ILOs deklara-
sjon om grunnleggende rettigheter 
for arbeidstakere, OECDs retnings-
linjer for multinasjonale konsern og 
FNs menneskerettighetskonvensjon. 

Interessentdialog

Investorene ser oss i kortene
Vi merker større interesse fra ulike 
investormiljøer som vil se oss i 
kortene i forbindelse med temaet 

bærekraftig utvikling. Flere og flere 
fond styres etter samfunnsansvarlige 
kriterier (såkalt SRI), og i fremtiden 
vil arbeidet innen samfunnsansvar 
(CSR) være viktig for tilgang på 
kapital. I 2009 gjennom førte 
Storebrand Investments en kontroll-
runde hos Veidekke Entreprenør, og  
vi har deltatt i prosjektet Bærekraftig 
Verdiskaping, som er et initiativ fra 
de største institusjonelle investo-
rene i Norge. 

I 2010 vil vi fortsette arbeidet med  
å implementere rapporterings-
standarden GRI (Global Reporting 
Initiative). I denne prosessen vil vi 
også benytte elementer fra den nye 
ISO-standarden for samfunnsansvar, 
ISO 26000, som er på trappene. 

De nye sosiale mediene
Vår interne informasjonspolicy 
understreker viktigheten av åpenhet 
og dialog med omgivelsene. Som  
en naturlig forlengelse av dette, har 
vi i 2009 aktivt tatt i bruk sosiale 
medier. Konsernsjef Terje R. Venold 
har blant annet startet egen blogg. 

Økonomi

Fryst lønn og ingen bonus for 
konsernledelsen
I lys av de urolige økonomiske 
tidene ble det tidlig i 2009 fattet 
vedtak om at verken konsernsjefen 
eller resten av konsernledelsen 
skulle ha noen lønnsøkning eller 
bonus for 2009, men bare ledere 
som leverte resultater i forhold til 
oppsatte mål. Disse fikk sin tilmålte 
andel av verdiskapingen.

Donasjoner
I stedet for julegaver til ansatte og 
forretningsforbindelser, ga vi i 2009 
pengegaver til Norsk Folkehjelp og 
Redd Barna (150 000 kroner til hver).  
Vi bidro også med 150 000 kroner til 
TV-aksjonen Care, og 100 000 
kroner til Røde Kors’ arbeid for 
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Energiforbruk og  
gjenvinningsgrad
I 2009 rapporterte Veidekkes sitt 
miljøarbeid til initiativet ”Carbon 
Disclosure Project” (CDP) – en 
organisasjon av investorer som jobber 
for å eksponere store bedrifters 
utslipp av klimagasser. Veidekke fikk  
i 2009 høyest score blant de skandi-
naviske entreprenørselskapene.

Veidekkes energiforbruk i Norge var 
på 275 GWh i 2009, mot 250 GWh  
i 2008. Samlet positiv klimaeffekt av 
kildesortert gjenvinnbart avfall er  
ca. 150 000 tonn CO2. 

Sosiale forhold

Antall skader i Veidekke økte
Veidekkes H-verdi (antall skader per 
millioner arbeidstimer) ble i 2009  
på 5,7, sammenlignet med 4,5 året 
før, en økning på 27 prosent. Vi ser  
den samme økning en i bransjen 
som helhet. 

I 2009 skjedde to meget alvorlige 
ulykker i Norge, der tre mennesker 
mistet livet. Den ene ulykken 
skjedde under tunnelarbeid i Hydros 
vannkraftanlegg Røldal-Suldal i 
Hordaland; den andre i en tunnel 
ved Kjøsnesfjorden Kraftverk. 

Involvering av underentreprenørene
I 2010 kommer vi til å trappe opp 
rapporteringen av alle hendelser 
som potensielt sett kunne blitt 
farlige. I 2009 ble det rapportert  
inn 19 063 uønskede hendelser. 
Neste år regner vi med at tallet  
vil øke i takt med skjerpet fokus 
både på rapporteringen og på 
arbeidet med å se på bakgrunnen 
for hendelsene. I dette arbeidet vil  
vi både ta økt ansvar og involvere 
våre under entreprenører. 

Nytt program for etikktrening
I 2009 tok vi i bruk et nytt data basert 
verktøy for dilemma trening, hvor  
alle ansatte kan trene på realistiske 
situasjoner de kan møte i sin 
arbeidshverdag. Dette er også  
åpent for eksterne brukere.  
(www.veidekkehuset.no/se/dk)
 
Et tema vi er spesielt oppmerk-
somme på, er mulig prissamarbeid. 
Vi har nulltoleranse for lovbrudd i 
Veidekke, og da vi våren 2010 fikk 
mistanke om lignende forhold i vår 
virksomhet i Trøndelag, tok vi straks 
kontakt med Konkurransetilsynet og 
ba om å bli gransket. 

Viktig med rekruttering  
i dårligere tider
Til tross for vanskeligere økonomiske 
tider for næringen, valgte vi å 
opprettholde inntaket av lærlinger i 
2009 for å sikre tilstrekkelig tilgang 
på kompetent arbeidskraft. Veidekke 
har 206 personer på lærling kontrakt 
innen bygg, anlegg og asfalt. 
Antallet traineer gikk ned fra 80 til 
60 i 2009. 

Finansiering av to stillinger  
ved NTNU
Veidekke er avhengig av realfags-
kompetanse, og vi har en rekke 
samarbeidsavtaler med skoler og 
utdanningsinstitusjoner i Norge.  
I de neste tre årene skal vi blant 
annet finansiere to vitenskapelige 
assistentstillinger ved NTNU, 
innen studie program for bygg-  
og miljøteknikk. 

jordskjelv ofrene på Haiti. De største 
sponsoravtalene Veidekke hadde 
løpende i 2009, var med friidretts-
utøveren Carolina Klüft (500 000 
kroner), Menuhin internasjonale 
musikk festival (500 000 kroner), 
Barratt Dues musikk institutt (350 000 
kroner) og Skiforeningen (350 000 
kroner).

Miljø

Ny miljøpolicy
I Veidekke ønsker vi å være en 
foregangsbedrift innen miljøarbeid. 
Derfor har vi i 2009 vedtatt en ny 
miljøpolicy for hele konsernet. 

Ambisjonene er at vi alltid skal ha 
oppdatert kunnskap om tilgjengelig 
teknologi, være kreative på hvordan 
vi bruker denne teknologien, og 
være best på verdiskapende sam-
spill mellom aktørene i en bygge-
prosess. Et godt eksempel på hvor-
dan dette fungerer, er KLP Eiendoms 
nye miljøbygg i Trondheim. Gjennom 
involverende planlegging nådde  
vi målet om å skape landets mest 
energieffektive kontorbygg med  
et energiforbruk på 83 kWh/m2 
(til sammenligning er kravet i de  
nye forskriftene på 165 kWh/m2). 

Et annet eksempel er vårt konsept  
for klimasmarte boliger, TellHus. 
Gjennom enkle løsninger minkes  
det totale CO2-utslippet med rundt 
1,5 tonn per leilighet per år, i forhold  
til leiligheter i et vanlig nybygg. Vår 
svenske eiendomsvirksomhet har  
tatt en prinsipiell beslutning i 2009  
om kun å bygge “flerbostadshus” 
etter TellHus- prinsippet. 
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Entreprenør

Entreprenørvirksomheten oppnådde gode  
marginer og hadde solid ordrereserve ved  
inngangen til 2010. Vår ambisjon er å utvikle 
virksomheten videre og være blant Skandinavias 
beste entreprenører, med de mest fornøyde 
kundene, de mest kompetente og motiverte  
medarbeiderne og den beste lønnsomheten. 

Vårt langsiktige økonomiske mål er  
5 prosent resultatmargin.
 



Med utgangspunkt i kundenes  
forventninger og behov, vil vi 
kontinuerlig forbedre alle ledd 
i produksjonskjeden.

DYKTIGE PRODUSENTER

Vi vil drive kontinuerlig forbedringsarbeid og 
kompetansebygging, med involvering av  
ansatte og leverandører i planlegging og  
oppfølging av prosjektene.

PRESTASJON GJENNOM INVOLVERING

Vi har mål om skadefri produksjon, lavt  
sykefravær og miljøriktige leveranser.  
Vi jobber aktivt for stadig å forsterke en  
god kultur på dette området. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I SENTRUM

Vi arbeider for å sikre kvalitet i alle ledd  
og levere kvalitetsprosjekter. God og  
forutsigbar lønnsomhet er en vesentlig  
komponent i vårt kvalitetsbegrep. 

LØNNSOMHET FORAN VOLUM
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Entreprenør

Norge: 2009 ble et økonomisk godt år for Veidekke Entreprenør. Av en sam-
let omsetning på 8,1 mrd. NOK oppnådde virksomheten et resultat på 
523,7 MNOK, tilsvarende en margin på 6,4 prosent. Til sammenligning var 
omsetningen året før 10,7 mrd. NOK og resultatmarginen var 6,6 prosent.

God inntjening
 på redusert 
omsetning

+ Pr 1. januar 2009 ble det gjen-
nomført en mindre justering av 
virksomhetsgrensen mellom 
Veidekke Industri og Veidekke 
Entreprenør, og noe entreprenør-
preget virksomhet ble overført  
fra Veidekke Industri til Veidekke 
Entreprenør. Korrigert for dette  
var volumnedgangen fra 2008 til 
2009 på nærmere 30 prosent. 

Ordrereserven utviklet seg positivt 
og var ved utgangen av året på 8,6 
mrd. NOK, mot 6,6 mrd. NOK ett  
år tidligere.

Entreprenørvirksomheten i 
Norge er samlet i selskapet 
Veidekke Entreprenør AS med 
datterselskaper.

Det lave rentenivået sammen med 
fortsatt inntektsvekst bidro imidler-
tid til at boligmarkedet bedret seg 
gjennom året, og det ligger an til  
at vi i 2010 kan oppleve ny vekst i 
antallet igangsatte boliger. Innen 
yrkesbygg, særlig private, vil den 
nedadgående trenden med høy 
sannsynlighet fortsette. Investerin-
gene i nye vei- og jernbaneanlegg  
er i dag på et høyt nivå, og dette vil 
trolig vedvare, mens anleggsaktivi-
teten knyttet til olje og gassvirksom-
heten trolig vil fortsette å falle. 

Svakt marked på bedringens vei
Finanskrisen slo inn med full tyngde 
i byggenæringen høsten 2008. De 
offentlige tiltakspakkene og nedsatt 
rente bidro imidlertid til å dempe 
konsekvensene. I Norge ble det i 
2009 igangsatt bygging av ca. 18 000 
boliger, mot ca. 23 000 året før. 
Markedet for yrkesbygg falt også 
gjennom hele 2009, men fra et 
historisk høyt nivå. I anleggsmarke-
det var det en sterk økning innen 
offentlige samferdselsprosjekter, 
mens aktiviteten innen private 
industriprosjekter falt betydelig.

Til høyre:
Thor Heyerdahl 
videregående 
skole i Larvik ble 
ferdig til skolestart 
i 2009.
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het mot alle skader, det vil si skader 
både på egne ansatte og under-
entreprenører, og skader både med 
og uten fravær. 

Vi opplevde i 2009 at det som 
absolutt ikke skal skje, skjedde: på 
to av våre byggeplasser mistet til 
sammen tre personer livet. Vi 
vurderer løpende hva vi kan gjøre for 
å hindre at lignende ulykker ikke 
skjer i frem tiden. Når dette skrives, 
er Politiets og Arbeidstilsynets 
undersøkelser av ulykkene fortsatt 
ikke ferdige, og det gjenstår derfor 
endelig å kunne konkludere hvorfor 
det gikk galt og hva vi kan gjøre for å 
sikre at lignende ikke skjer igjen.

Vi registrerte til sammen 127 
personskader på våre byggeplasser i 
2009 (89 i 2008). 27 skader med 
fravær gjaldt egne ansatte, mot 12 i 
2008. Dette tilsvarer en H-verdi på 
5,0 (2,2 i 2008). Noe av økningen i 
det samlede antallet skader kan 
muligens skyldes bedre rapportering 
av skader hos under entreprenørene.

I 2009 arbeidet vi med utviklingen 
av et nytt system for registrering og 
oppfølging av uønskede hendelser. 
Systemet ventes ferdigstilt i løpet av 
vinteren 2010. Veidekke Entreprenør 
har som mål å oppnå et samlet 
sykefravær for funksjonærer og 
fagarbeidere på under 4 prosent.  
I 2009 var det samlede sykefraværet 
på 5,9 prosent, som er det samme 
som året før. Blant fagarbeiderne var 
sykefraværet 8,2 prosent i 2009, 
mot 7,8 prosent i 2008.

å få flere kvinnelige kandidater til 
lederstillinger. Målet for 2010 er at 
minimum 30 prosent av nyrekrut-
terte funksjonærer til traineeordningen 
skal være kvinner.  

Også i 2009 arbeidet vi målbevisst 
med forbedrings- og utviklings-
prosessen Vi i Veidekke. Hovedmålet 
med forbedringsarbeidet er bedre 
planlegging og gjennomføring av det 
enkelte prosjekt. Gjennom involver-
ing av alle medarbeiderne utnytter vi 
den samlede kompetansen i hele 
organisasjonen og oppnår engasje-
ment og ønske om å bidra. Planleg-
gingsmetodikken Involverende 
planlegging er en stadig viktigere 
del av Vi i Veidekke. I Involverende 
planlegging er målet å skape best 
mulig flyt i produksjonen.

En entreprenørleveranse består 
både av en prosess og av et 
sluttprodukt. Begge deler represen-
terer betydelige investeringer for 
våre kunder, i form av både penger 
og egen innsats. Derfor arbeider vi 
kontinuerlig med å bedre samspillet 
med kunden i det enkelte prosjektet. 

Veidekkes leverandører (rådgivere, 
underentreprenører og material-
leverandører) står også for en 
betydelig del av det produktet vi 
selger videre til våre kunder. For å 
kunne tilby kundene de beste 
byggeprosessene og mest kost-
nadseffektive produktene, er vi 
avhengig av et godt og effektivt 
samspill med de beste leverandør-
ene, og vi legger stor vekt på å 
utvikle oss sammen med dem.

Ikke tilfredsstillende  
HMS-resultater
Veidekkes langsiktige sikkerhetsmål 
er å drive skadefritt. Vi arbeider 
derfor med å øke vår oppmerksom-

Glimt fra 2009
Veidekke Entreprenør er organisert  
i fem regioner: Øst, Syd, Nord/Vest, 
Anlegg og Spesialprosjekt. De fem 
regionene består av til sammen 26 
distrikter. Disse utgjør forretnings-
enhetene i Veidekke Entreprenør, 
med fullt ansvar for marked, kunder, 
prosjekter, ressurser og resultater. 
Ved utgangen av 2009 hadde 
Veidekke Entreprenør 3 207 ansatte. 
Av disse var ca. en tredjedel (1 191) 
funksjonærer og to tredjedeler (2 016) 
fagarbeidere. Vi hadde 152 lærlinger, 
og ca. 60 nyutdannede ingeniører 
 og sivil ingeniører var tilsluttet vår 
trainee ordning. 

I 2009 var 19 prosent av funksjo-
nærene kvinner. Antallet kvinnelige 
hånd verkere er lavt. Veidekke 
Entreprenør arbeider aktivt for å 
rekruttere kvinner, blant annet for  

Over:
11 km ny motorvei på E-18 mellom Sky og 
Langangen bygges i arbeidsfellesskap av 
Veidekke Entreprenør og Hæhre Entreprenør.

Til høyre:
Veidekke stod for alle grunn- og 
betongarbeid erne ved ombyggingen av 
Holmenkollbakken. 
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Entreprenør

Sverige: Omsetningen i 2009 var på 2 355 MNOK, noe som er 
16 prosent lavere enn i foregående år (2 801 MNOK). Lønnsomheten 
sank også til 1,5 prosent fra 1,9 prosent året før. Årsaken er å finne i 
konjunkturnedgangen som begynte i 2008. I denne situasjonen  
skjerpet vi vårt fokus på lønnsomme prosjekter i stedet for volum.

Veidekke Entreprenads 
virksomhet i Sverige er 
konsentrert omkring de tre 
vekstområdene Stockholm, 
Göteborg og Malmö, og 
omfatter bygg- og anleggs-
virksomhet. I 2009 ble det 
også opprettet en enhet for 
industrivirksomhet. Denne 
kommer først og fremst til å 
støtte anleggsvirksomheten 
med produkter, men den skal 
også opptre som aktør i det 
eksterne markedet. 

+ Av våre tre geografiske markeder, 
Stockholm, Malmö–Helsingborg og 
Göteborg, viste to høyere lønnsom-
het i 2009. Det er markedet i 
Göteborg som skiller seg negativt  
ut med sitt industrielle preg. 

Antall ansatte ble redusert i løpet  
av året til 917 personer, fra 999. 
Bemanningsreduksjon var et 
beklagelig, men nødvendig tiltak  
for å håndtere markedsnedgangen.  
Vi fortsetter likevel å rekruttere for 

løpende å styrke kompetansen  
i selskapet.

Ordrereserven vokste til 2 764 
MNOK sammenlignet med 2 479 
MNOK året før. I årets siste kvartal 
var det meget god ordreinngang  
i alle våre geografiske markeds-
områder. Særlig positivt var det i 
Region Väst, som mer enn fordoblet 
sin ordrereserve i det siste kvartalet. 
Dette gjør at vi har lagt et godt 
grunnlag for 2010.
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HMS i riktig retning
HMS-arbeidet er fortsatt vårt høyest 
prioriterte arbeidsområde. Våre 
ansatte og våre leverandører skal 
trives og kjenne seg trygge på våre 
arbeidsplasser. Utviklingen går 
fremdeles i riktig retning, selv om vi 
fikk en økning i antall skader i fjerde 
kvartal (H-verdi 7,6). Vi har fremdeles 
altfor mange skader og uønskede 
hendelser og kommer derfor til å 
øke oppmerksomheten ytterligere 
på helse og sikkerhet i 2010. Denne 
satsingen skal omfatte alle som er 
engasjert på våre prosjekter, dvs. så 
vel våre ansatte som våre kunder og 
leverandører.

Muligheter og utfordringer
Flere av enhetene har god ordre-
reserve ved inngangen til 2010. 
Veidekke Entreprenad, som er en 
mindre virksomhet sammenlignet 
med våre konkurrenter, satser på  
å ta markedsandeler og dermed 
kompensere for deler av nedgan-
gen, men samtidig vil prisnivået 
gjøre det utfordrende å vokse med 
god lønnsomhet på dette området. 

2010 ventes å bli et utfordrende år. 
Samtidig er vårt utgangspunkt bedre 
enn for ett år siden, med en styrket 
organisasjonen og ordrebeholdning. 
Hos medarbeiderne er entusiasmen 
stor for å vise at vi klarer å utvikle 
vår virksomhet lønnsomt også i  
tøffe tider.

Etter en urolig avslutning på 2008  
og en mist like urolig innledning på 
2009, arbeidet region Väst i løpet av 
sommeren og høsten systematisk 
med å bygge opp en basisportefølje 
av prosjekter i virksomheten som 
styrker fremtidige muligheter. 

Ordrebeholdningen i Väst fikk god 
påfyll i årets siste kvartal. Det er 
positivt med mange infrastruktur-
prosjekter, men disse stiller også 
større krav til ressurs forsterkninger 
av personer med riktig kompetanse 
og erfaring. 

Byggvirksomheten i Stockholm 
fortsatte sin gode utvikling.  
Organisasjonen ble styrket, og  
den fokuserte satsingen på å 
etablere enheten innen yrkesbygg 
var vellykket. Hoveddelen av 
virksom heten ligger fortsatt på 
samspill s entrepriser med mindre 
økonomisk risiko, men med 
betydelige fordeler i effektivitet  
og kostnader for kundene. 

Anleggsvirksomheten i Stockholm 
vokste også i 2009 og bekreftet  
at forbedringsarbeidet og fokuset  
på effektivisering av produksjonen 
hadde effekt. Omsetningen steg 
med 8 prosent sammenlignet med 
2008 og lønnsomheten økte med 
1,2 prosentpoeng.  

Industri, vår nye virksomhet i 
Sverige, ble startet opp i 2009.  
I første omgang har vi valgt 
Stockholm som base og utgangs-
punkt for ekspansjon, men vi ser 
muligheter både i Malmö og 
Göteborg. I løpet av året overtok  
vi de resterende 50 prosent av 
SKÅAB, slik at vi nå eier 100 
prosent i bedriften. Virksomhets-
området består av pukk og grus og 
gjenvinning i Stockholmsområdet.

Utfordrende marked
Markedet og den generelle konjunk-
turen i Sverige var fortsatt pessi-
mistisk i første halvdel av året.  
Visse tegn til stabilisering kunne 
likevel merkes i den siste delen av 
året. Finansuroen og den påfølgen-
de mangelen på kapital stoppet 
mange nye prosjekter. Utover 
høsten økte imidlertid viljen til å 
investere i boliger. Vi regner dermed 
med en viss økning innen bolig-
bygging i 2010. 

Byggevirksomheten ble negativt 
påvirket av at det så å si ikke ble 
startet opp noen nye boligprosjekter. 
Dette, kombinert med at behovet for 
nye yrkesbygg og tilgangen på kapital 
ble mindre, fikk en meget negativ 
innvirkning på prisene på de prosjek-
tene som tross alt var igangsatt.

Anleggsmarkedet var meget godt, 
spesielt infrastrukturprosjekter i 
Stockholmsområdet og i Vest-Sverige. 

Markedet forventes å holde seg 
stabilt. Vi ser imidlertid at tilbake-
holdenheten som fortsatt råder i 
finansmarkedet, leder til at flere 
prosjekter blir skjøvet frem i tid. 

Opp og ned i 2009
For entreprenørvirksomheten i Skåne 
var 2009 et stabilt år. Etter en urolig 
start kom markedet etter hvert tilbake 
til et akseptabelt nivå. Det innebar 
god ordreinngang og en ordrereserve 
som var høyere ved årets slutt enn 
ved forrige årsskifte. Selv om 
omsetningen gikk ned i 2009, økte 
resultatet både i kroner og i prosent. 
Utfordringen i kommende år er  
å øke lønnsomheten ytterligere 
gjennom fortsatt effektivisering  
og medarbeider involvering. 
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Øverst:
Betongarbeider Kenneth Dahlborg  
og lærling Mikael Axelsson er med på 
byggingen av en 256 meter lang bro ved  
E-4 i Kista nord for Stockholm.

Over:
Tunnelarbeid på Liljeholmen i Stockholm.

Til venstre: 
I september ble den etterlengtede 
firefeltsveien E-73 mellom Nynäshamn og 
Stockholm innviet. Veidekke Entreprenad 
har anlagt 6,3 km vei og ni broer mellom 
Överfors og Lässmyran.



Entreprenør

Danmark: Hoffmann A/S oppnådde et tilfredsstillende resultat i 
2009. Samlet omsetning ble 1 619 MNOK (2 073 MNOK 2008),  
resultat før skatt 45,6 MNOK (13,2 MNOK) og resultatmarginen  
ble 2,8 prosent (0,6 prosent). Med dette styrket vi posisjonen som  
”den løsningsorienterte partner”. Vi bekreftet også stillingen  
som ledende på HMS blant entreprenørene i Danmark. 

I Danmark er Veidekke 
representert gjennom 
datterselskapet  
Hoffmann A/S. Selskapet 
utfører bygg- og anleggs-
virksomhet i hele landet, med 
utgangspunkt i selskapets 
kontorer i Glostrup og 
Næstved på Sjælland og i 
Fredericia og Århus i Jylland.

De økonomiske tiltakene som ble 
iverksatt av regjeringen, fikk ikke 
den ønskede effekten. Resultatet 
ble negativ vekst med fall i real-
veksten på boligbygging og andre 
bygg og anlegg på henholdsvis 9  
og 16 prosent i 2009. Der forventes 
at aktivitets nivået innen bygg- og 
anleggs sektoren vil holde seg 
uendret de neste to–tre år. Anleggs-
markedet oppleves som relativt 

+ Bygg- og anleggsnæringen i 
Danmark var i 2009 preget av den 
vedvarende økonomiske krisen, med 
tilnærmet full stopp i bygging av 
boliger og yrkesbygg. Samtidig ble 
planlagte offentlige bygg- og anleggs-
prosjekter utsatt eller kansellert som 
følge av manglende offentlig 
finansiering, forårsaket av reduserte 
skatteinntekter og inntekter fra 
tomtesalg og næringsutvikling. 
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ordrebeholdningen ble redusert til 
978 MDKK mot 1 298 MDKK i 2008. 
Over 75 prosent av ordrebeholdnin-
gen er prosjekter vunnet på annet 
enn pris.

Blant nye kontrakter kan nevnes:
• Vojens Is Arena, 96 MDKK 

(skøytehall)
• Thors Bakke, 156 MDKK  

(nytt helsesenter)
• Skovengen, 50 MDKK  

(renovering av boliger)
• Karberghus, 41 MDKK  

(oppføring av kontorbygg)

Gode HMS-prestasjoner
Hoffmann fastholdt sin ledende 
posisjon i Danmark innen HMS  
i 2009, med bransjens laveste 
ulykkesfrekvens (H-verdi) og 
syke fravær. H-verdien var på  
6,6 (9,2) og sykefraværet på  
2,4 prosent (2,2 prosent).

Region Vest opprettholdt likevel god 
inntjening, noe som forventes å 
fortsette i 2010, om enn på et lavere 
nivå enn i 2009. 

Region Øst Renovering hadde i 2009 
et uendret aktivitetsnivå i forhold til 
2008, men med forbedret inntjening. 
Regionen forventer et uendret 
aktivitetsnivå også i 2010. Det var 
nullvekst i markedet for bolig- og 
yrkesbygg, noe som medførte en 
markant reduksjon av aktivitetsnivået 
i Region Nybyg. Forventningene er 
mer positive for 2010.

Region Teknik holdt samme aktivi-
tetsnivå som i 2008 og opprettholdt 
en god inntjening. Som intern 
underentreprenør til de andre 
regionene, merket Region Teknik 
også det vanskelige markedet, men 
har lyktes med å bygge opp en sterk 
og lønnsom servicefunksjon. Region 
Teknik forventer et uendret aktivi-
tetsnivå i 2010.  

Region Anlæg videreførte i 2009 
den positive utviklingen fra 2008,  
og var en av regionene med best 
inntjening. Dette er resultat av en 
vellykket snuoperasjon i løpet av de 
siste tre årene. Region Anlæg venter 
fortsatt positiv inntjening på et 
uendret omsetningsnivå i 2010.

Vårt fokus på lønnsomhet og 
bevisste valg av prosjekter i et 
vanskelig marked, førte til at 

stabilt, og det ventes en stigning  
i anleggsaktivi tetene i løpet av en 
toårsperiode på grunn av store 
offentlige investering er i vei- og 
jernbanenettet.

Aktiv markedstilpasning og  
intern forbedring
Den positive utviklingen i inntjening-
en, sett i forhold til tidligere års 
resultater og den krevende markeds-
situasjonen, kan i hovedsak til skrives 
følgende tiltak:

Vi vurderte løpende våre ressurser 
opp mot markeds- og ordresituasjon-
en og et volumfall på 25 prosent. 
Dette gjorde det nødvendig med  
en reduksjon av medarbeiderstaben 
på 13 prosent i løpet av året.  

Arbeidet med ”Hoffmanns Rygrad” 
– våre leveregler og verdier – ble 
videreført med betydelig innsats. 

Arbeidet med ”Hoffmanns Rygrad” 
ga i 2009 direkte resultater i form  
av forbedring innen risikostyring av 
prosjekter og ikke minst når det 
gjaldt selektering av kunder og 
anbud. Hoffmann hadde som resul tat 
av dette ingen tapsbringende 
prosjekter i 2009, og ingen anbud 
ble levert uten at kalkylene viste 
positivt deknings bidrag.

Tøft i alle regionene
Ingen av Hoffmanns regioner slapp 
unna effektene av det svake 
markedet. Året var preget av 
generell reduksjon i aktivitetsnivået  
i alle regioner og markedsområder.

Region Vest opplevde full effekt av 
den finansielle- og realøkonomiske 
krisen som inntraff i Danmark i 
2008. Dette førte til en vesentlig 
reduksjon i ordrebeholdning og økt 
konkurranse på det jyske markedet. 

Over:
Region Teknik sørger for strøm  
til byggeplassene, som her ved  
CVU i Øresund.

Til høyre:
Værkmestergården.

Lengst til høyre:
I forbindelse med utvidelsen av  
Grenaa havn bygger Hoffmann ny kai 
på 495 meter til 15 meters dybde.

Til venstre:
Hoffmann har startet arbeidene med  
å gi Fælledparken i København en 
ansiktsløftning. Danseplassen er en  
ny og spennende teater- og festplass.

Veidekke i korte trekk 2009
Side 13



IndustriIndustri

2009 var et utfordrende år innen industri-
virksomheten, men med tydelig fremgang  
i siste kvartal. Den økte farten inn i 2010 og 
effektene av det kontinuerlige forbedrings-
arbeidet gir god drahjelp i arbeidet med å 
realisere våre ambisjoner om å være den  
mest lønnsomme og mest kunde- og løsnings-
orienterte aktøren i vår bransje.

Det økonomiske målet vi strekker oss mot, 
er 6,5 prosent resultatmargin.



Vår virksomhet skal være sunn på 
alle nivåer. Våre ambisjoner for vekst 
og utvikling skal ikke gå på bekostning 
av lønnsomhet.

LØNNSOMHET FREMFOR VEKST

Vi vil opprettholde vår markedsandel 
og posisjon som ledende innen  
Asfalt i Norge og styrke posisjonen
i Sverige.

HOLDE LEDELSEN INNEN ASFALT

Vi skal videreutvikle virksomheten 
innen Pukk og grus i Norge, vurdere 
videre etableringer i Sverige og overvåke 
markedet i Danmark

UTVIKLE PUKK OG GRUS

Vår ambisjon er å videreutvikle 
virksomheten innen Gjenvinning 
og bli en av de ledende aktørene 
i Norge.

VOKSE INNEN GJENVINNING

Veidekke i korte trekk 2009
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Industri

 Positiv 
avslutning på 
et vanskelig år

Både omsetning og resultat ble redusert i 2009. Det var høy aktivitet 
innen asfaltvirksomheten i store deler av året, med en god avslutning. 
Det totale asfaltvolumet endte 5 prosent høyere enn fjoråret. Det 
svake resultatet kan i hovedsak knyttes til lavere volum innen pukk 
og grus og gjenvinning, samt avsetninger for fremtidig tap innen drift  
og vedlikehold.

Virksomheten er organisert i fire forretnings-
områder: asfalt, pukk og grus, drift/vedlikehold, 
og gjenvinning, og er samlet i selskapet Kolo 
Veidekke AS med datterselskaper. Kolo Veidekke 
er Norges største asfaltentreprenør med en 
markedsandel på rundt 30 prosent, og er 
Norges nest største produsent av pukk og 
grus.

+ I 2009 var omsetningen 2 968 
MNOK og resultat før skatt ble  
7,1 MNOK. Tilsvarende tall for 2008 
var 3 293 MNOK og 68,1 MNOK. 
Vi rettet gjennom året stor opp-
merksomhet mot kapitalfrigjørende 
tiltak, og kontantstrømmen viste 
god utvikling og var positiv for året.  
Vi viderefører arbeidet i 2010, og vil 
iverksette ytterligere tiltak innenfor 
dette området.

Veidekke Industri har de siste ti 
årene mer enn doblet omsetning en, 
og for å kunne ta hånd om denne 

veksten har vi satset offensivt  
på rekruttering og kompetanse-
utvikling for å være attraktiv som 
arbeidsgiver.  Ved utgangen av 2009 
hadde vi totalt 1 111 ansatte, fordelt 
på 732 håndverkere og 379 funksjo-
nærer. 90 av funksjonærene var 
kvinner, tilsvarende ca. 24 prosent.

Virksomheten i 2009

Asfaltvirksomheten utgjorde i 
2009 ca. 70 prosent av den samlede 
omsetning en i Veidekke Industri. 
Omsetning en ble på 2 070 MNOK. 
Virksom heten består av 28 asfalt-
fabrikker i alle deler av landet. 

Veidekke i korte trekk 2009
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Virksomheten innen pukk og grus 
utgjorde ca. 11 prosent av den 
samlede omsetningen i Veidekke 
Industri. Omsetningen ble på  
332 MNOK. 

Pukk- og grusvirksomheten opp-
levde økende volumer i siste halvdel 
av 2009, etter volumnedgang i årets 
første måneder. For året som helhet 
ble volumet innen pukk og grus ca. 
5 prosent lavere enn i 2008. I tillegg 
var markedet preget av prispress og 
økte kostnader, noe som ga noe 
lavere marginer i 2009. 

Virksomheten består av 25 pukk-
verk beliggende over hele landet. 
Samlet produksjonsvolum var på  
ca. 6 millioner tonn i 2009. Av det 
totale pukk- og grusvolumet i Norge 
produseres ca. 2/3 av de 10 største 
selskapene, mens det resterende 
volumet produseres av et stort 
antall mindre selskaper. Veidekke 
Industri har det siste tiåret hatt  
som klar strategi å sikre langsiktig 

2009 var preget av høy aktivitet  
store deler av året, og med en god 
av slut ning av året. Det totale asfalt-
volumet for virksomheten endte  
5 prosent høyere enn året før. 

Produksjonsvolumet i det norske 
asfaltmarkedet i 2009 endte 15 
prosent høyere enn i 2008. Kolo 
Veidekkes markedsandel i det 
norske asfaltmarkedet var ca. 30 
prosent, som er noe lavere enn  
i 2008, men fremdeles størst.

Virksomheten i de svenske, 
tilknyttede selskapene  
Sandahls Grus & Asfalt AB og 
Sydbeläggningar AB utviklet seg 
som forutsatt. 

Veidekke i korte trekk 2009
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Øverst til venstre:
Asfaltering i Kristiansund.

Nederst til venstre:
Nattasfaltering i Oslo.

Under:  
Steinkjer pukkverk.



Industri

ressurstilgang og vekst innen 
pukk- og grusvirksomheten. Vi har  
i denne perioden foretatt en rekke 
oppkjøp av mindre selskaper, som 
har gitt positive effekter for virk-
somheten. Veidekke Industri har 
gjennom uttaksavtaler og eierskap 
tilgang til samlede reserver på 
ca. 160 millioner tonn. 

Virksomheten innen drift og 
vedlikehold omsatte i 2009 for 
301 MNOK eller ca. 10 prosent  
av samlet omsetning i Veidekke 
Industri.

Virksomheten viste negative 
resultater, og vi har gjort ytterligere 
avsetninger knyttet til forventet 
fremtidig tap på enkeltkontrakter.  
Vi har iverksatt omfattende tiltak  
for å bedre resultatene innen dette 

området, med fokus på styrking av 
organisasjonen, kalkulasjon og økt 
drifts- og kontraktskompetanse.

Virksomhetsområdet gjenvinning 
omfatter kundetilpassede løsninger 
for innsamling, transport og 
sortering av ulike avfallsfraksjoner 
samt produksjon av avfalls- og 
biobasert brensel. Området stod  
for 428 MNOK eller ca. 14 prosent 
av samlet omsetning i Veidekke 
Industri i 2009.

Virksomhetens geografiske tyngde-
punkter er Oslo/Akershus, Østfold, 
Buskerud/Vestfold, Rogaland og 
Mjøsregionen. Markedet er knyttet 
tett opp mot utviklingen innen 
bygg- og anleggssektoren, handel/
eiendom og fortsatt privatisering  
av avfallshåndtering. Virksomheten 

Over:
Pukk og grus hadde fem prosent  
lavere volum i 2009 enn året før.

Til venstre:
Kolo Veidekke har etablert flere  
nye asfaltfabrikker i 2009.

Til høyre:
Nattasfaltering i Oslo.
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deltatt. I samarbeid med norske 
myndigheter har Klimaveien satt 
som mål å redusere CO2-utslippene 
fra veitrafikken med 1 million tonn 
eller 10 prosent i perioden 2007–
2009. Veidekke Industri har redusert 
CO2-utslippene med 14,8 prosent 
hovedsakelig gjennom å redusere 
energiforbruket med 8,6 kWh per 
tonn produsert asfalt.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling 
og forbedring av virksomhetens 
HMS-arbeid. Tross dette viste 
H-verdien (antall fraværsskader per 
million arbeidede timer) en negativ 
utvikling i 2009, og økte fra 4,7 i 
2008 til 6,0. Sammenlignet med 
norsk industri og bransjen for øvrig er 
tallene gode, men tiltak er iverksatt og 
forbedringsarbeidet styrket for å snu 
den negative utviklingen. 

Sykefraværet i Veidekke Industri  
var 5,3 prosent mot 3,9 prosent  
året før. Det langsiktige målet er et 
sykefravær på under 3 prosent og 
H-verdi under 3.

utviklet seg positivt gjennom interne 
forbedringsprogrammer, organisk 
vekst og mindre virksomhetsover-
takelser.

Forbedringsarbeid, HMS og  
ytre miljø
Som ellers i Veidekke var 2009 
preget av kontinuerlig forbedrings-
arbeid, helse- og sikkerhetsfokus  
og miljøskånsom drift.

Vi vil utvikle vårt strategi- og for-
bedringsarbeid videre i 2010, med 
vekt på medarbeiderinvolvering og 
kontinuerlig forbedring. Gjennom 
forbedringsarbeidet ”På Vei” 
utvikles bedriftskulturen til å bli mer 
dynamisk og lærende. Prosessene 
er først og fremst rettet mot HMS, 
logistikk og effektivisering av driften.

I Veidekke Industri har vi også 
engasjert oss i Klimaveien, som  
er en samfunnsdugnad hvor 17 
organisasjoner tilknyttet norsk 
veitransport og miljøarbeid har 

Usikkerhet om markeds-
utviklingen
Økte offentlige bevilgninger til  
drift og vedlikehold av riksveier og 
fremskynding av vei- og jernbane-
prosjekter ga positiv effekt på 
virksomheten i 2009. Tiltakspakkene 
bortfaller i 2010, slik at det totale 
markedet forventes å gå noe ned. 
Det er usikkerhet også knyttet til 
den private etterspørselen.

Utsiktene innen pukk- og grus-
virksomheten er gode, det  
forventes imidlertid at etter-
spørselen i det private markedet  
vil falle noe på kort sikt.

På kort sikt ventes også en svak 
nedgang i gjenvinningsmarkedet, 
samtidig som konkurransen om 
avfallsvolumene blir hardere. For å 
bedre markedsdekningen og utvide 
kundekretsen, satser vi sterkere på 
landsdekkende kunder.

Veidekke i korte trekk 2009
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Eiendom

Som de to årene før var 2009 også et krevende 
år innen eiendomsutvikling, men trenden   
snudde, boligsalget økte og utsiktene var mer 
positive ved inngangen til 2010. Dette er et godt 
utgangspunkt for de ambisjoner vi har satt oss 
for økt produksjon og bedrede resultater.

Vårt mål er å oppnå 15 prosent avkastning på 
investert kapital.



Vi vil utvide vår 
tomte portefølje med 
vekt på både kvalitet og 
kapitaleffektivitet.

TOMTEAKKVISISJONER

Vi vil søke gode samarbeidspartnere med 
henblikk på å redusere kapitalbinding og 
risiko, skaffe komplementær kompetanse 
og øke vår finansielle base.

SAMARBEIDSPARTNERE

Vår tomtebank består av 
nesten 8 000 boligenheter. 
Vi skal utvikle og foredle prioriterte 
tomter til gode prosjekter.

UTNYTTE TOMTEBANKEN

Veidekke i korte trekk 2009
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Eiendom

Svakt år, 
men bedrede 
 utsikter

Eiendom Skandinavia driver i hovedsak med 
utvikling av boliger i egenregi, og i noen grad 
næringsbygg og spesialbygg for offentlig 
virksomhet. Virksomheten består av 
selskapene Veidekke Eiendom AS (bolig og 
næringsutvikling i Norge), Veidekke Bostad AB 
(boligutvikling i Sverige), Veidekke Fastighets-
utvikling AB (næringsutvikling i Sverige) og 
Hoffmann Ejendomme AS (Danmark). Totalt  
er det i virksomheten ca. 100 ansatte.

+ I årene fra 2003 til 2007 vokste 
boligmarkedet kraftig, og Veidekke 
Eiendom genererte i denne peri oden 
meget gode resultater. Nedgangs-
konjunkturene de siste årene skapte 
betydelig usikkerhet, og det ble  
solgt svært få boliger. Finanskrisen 
forsterket dette bildet, og bankene 
ble svært påholdne når det gjaldt å 
finansiere boliger og næringsbygg. 
Som en følge av dette, ble det 
nesten ikke igangsatt nye bolig-
prosjekter. På den annen side ga 
rentenedgangen økt kjøpekraft for 
mange, og i begynnelsen av 2009  

Etter et rekordår i 2007 ble 2008 og 2009 vanskelige år for Veidekke 
Eiendom. Resultatet i 2009 endte med underskudd på –73,9 MNOK 
mot et overskudd på 19,4 MNOK året før. Hovedårsaken til nedgang en 
er svekkelsen i boligmarkedet som ga lavt bidrag fra salg og produk-
sjon av boliger. Samtidig bedret boligsalget seg gjennom året og 
utsiktene er positive. 

så vi en klart økende interesse på 
visningene. Utviklingen gjennom 
2009 var positiv, og salget økte 
vesentlig.

Investering i tomter representerer 
fremtidige muligheter
En vesentlig suksessfaktor for 
virksomheten er en god tomtebank, 
og vi bruker mye ressurser i 
forbindelse med tomteakkvisisjon. 
Ved utgangen av året bestod Veidek-
kes tomtebank av til sammen 7 800 
boligenheter. De fleste tomtene 
som kjøpes er uregulerte, og ofte  
er det næringsarealer som skal 
omdannes til bolig. Erfaringsvis tar 
det to til tre år å få planene godkjent. 
Deretter går det minst seks måneder 
før vi får tillatelse til å bygge. I den 
perioden foretar entreprenøren 
detaljerte kalkyler, slik at vi har 
kontroll over kostnadssiden når 
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godkjenning foreligger og salget 
starter. Bygging vil normalt ikke 
starte før minimum 50 prosent av 
objektene er solgt. Dette gjør at 
inntektsrisikoen blir betydelig 
redusert.

Eiendomsutvikling er derfor en 
tidkrevende prosess. Ofte tar det  
tre til fem år fra beslutning om 
tomtekjøp til vi er i gang med å 
bygge, og mye kan endre seg  
når det gjelder boligpriser, bygge-
kostnader og konkurranse situa-
sjonen. Kapital- og risikostyring  
står derfor sentralt i virksomheten.

Virksomheten i Norge
Veidekke Eiendom er en betydelig 
aktør i det norske boligmarkedet. Vi 
utvikler, bygger og selger boligblokker 
og i noen grad småhus og rekkehus. 
Geografisk er aktiviteten konsentrert  
i og rundt de største byene.

Godt hjulpet av den lave renten  
og bedret finansmarked økte 
bolig salget betydelig de siste  
tre kvartalene, spesielt i Oslo og 
omegn. Det ble solgt 215 boliger 
(Veidekkes andel), mens det ble 
solgt 41 boliger i hele 2008. Flere 
prosjekter er klare for igangsetting  
i løpet av 2010, både mindre blokk-
bebyggelse og småhusprosjekter.

Innenfor næringsmarkedet nærmer 
prosjekter i Skien og Porsgrunn  
(til sammen 13 000 m2) seg 
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Under:
Marienfryd – spektakulære boliger 
i transformasjonsområde i Oslo



Eiendom

ferdig stillelse. Utleiegraden utgjorde 
70 prosent ved slutten av året, og 
byggene er i det alt vesentlige utleid 
til offentlig virksomhet. 

I 2009 hadde eiendomsvirksom-
heten i Norge en omsetning på  
349 MNOK (632 MNOK). Resultatet 
før skatt ble –48,2 MNOK (–49,9 
MNOK). Ved årsskiftet var 1 463 
MNOK (1 929 MNOK) bundet opp  
i eiendomsvirksomheten i Norge. 
Tomtebanken tilsvarer 3 400 
boenheter ved utgangen av 2009. 

Virksomheten i Danmark
Hoffmann Ejendommes resultat  
ble sterkt preget av stagnasjonen  
i boligmarkedet. Situasjonen og 
markedsutsiktene har medført at 
virksomheten er under nedtrapping. 

Virksomheten i Sverige
Veidekke Bostad er i dag en stor  
og betydelig aktør i det svenske 
markedet, og har virksomhet i 
Stockholmsområdet, i Skåne og  
i Göteborg. 

Boligmarkedet viste gjennom 2009 
en klar positiv utvikling, og det ble  
i alt solgt 215 boliger mot 86 i 2008. 
Bedringen kan først og fremst 
knyttes til områdene i og rundt 
Stockholm, men også i Skåne og 
Göteborg tok salget seg opp. 
Bedringen er mest synlig på 
småhusprosjekter, samt for mindre 
blokker i randsonene. Markedet for 
større blokkbebyggelse er fortsatt 
noe avventende. 

Ved utgangen av året omfattet 
tomtebanken til sammen 3 900 
boligenheter, hvorav 70 prosent  
var opsjoner. Kommunene i Sverige 
eier store tomteområder, og tilbyr 
løpende eiendomsutviklerne såkalte 
markanvisninger (opsjoner). Kjøpet 

behøver ikke gjennomføres dersom 
vi av en eller annen grunn skulle 
ønske å avbryte avtalen. Opsjons-
avtalene muliggjør en meget 
kapitaleffektiv drift av virksomheten. 

Den svenske virksomheten hadde 
en omsetning i 2009 på 359 MNOK 
(720 MNOK). Resultatet før skatt ble 
21,2 MNOK (101,8 MNOK). De lave 
volumene og nedgangen i resultat 
har sammenheng det svake 
markedet de siste årene, og få  
nye prosjekter ble igangsatt. Ved 
årsskiftet var 498 MNOK (415 
MNOK) bundet opp i eiendoms-
virksomheten i Sverige.

Optimismen vender tilbake
Etter to år med finansuro og 
konjunkturnedgang synes optimis-
men gradvis å vende tilbake. 
Bankmarkedet fungerer, børsene  
har vist sterk stigning og deler av 
boligmarkedet er betraktelig bedret.

Gjennom bedret boligmarked det 
siste halvåret og dermed økt salg, 
synes utsiktene nå å være relativt 
gode. Markedet for bruktboliger er 
sterkt, og for nye boliger er det 
relativt godt, om enn fortsatt 
hovedsakelig i hovedstadsom-
rådene. Våre medarbeidere viser 
stort engasjement og entusiasme 
for å bidra til å gjenskape den 
lønnsomheten vi har hatt tidligere.

Veidekke i korte trekk 2009
Side 24

Over:
Äppelgården – lyse og 
romslige leiligheter i 
Bromma ved Stockholm.

Under:
Åstadryggen 
– utsiktsleiligheter i Asker.
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Over:
Havstornet blir et landemerke  
ved Rydebäck stasjon i Helsingborg. 

Til venstre:
Årvollbrinken i Oslo  
– familieboliger i Markagrensen. 



Prosjekt Type Kunde Omsetning Sluttdato

Norge

3 prosjekter Økern Samferdsel/infrastruktur Statens vegvesen 1 444 MNOK 2014

Gulskogen Senter Kjøpesenter Steen & Strøm ASA    860 MNOK 2010

Dobbeltspor Lysaker – Sandvika Jernbaneprosjekter Jernbaneverket Utbygging    687 MNOK 2011

E18 Sky – Langangen Motorvei Statens vegvesen    635 MNOK 2012

Kjøsnesfjorden kraftverk Vannkraftanlegg Kjøsnesfjorden Kraftverk AS    604 MNOK 2010

Sørlandssenteret Kjøpesenter Sørlandssenteret AS    570 MNOK 2013

FMC Kongsberg Kontorbygg Kongsberg Næringseiendom AS    507 MNOK 2010

E6 Boksrud – Minnesund Motorvei Statens vegvesen    392 MNOK 2012

Bybanen, Bergen Bybane Bergen kommune    362 MNOK 2010

Nydalen videregående skole Skolebygg Nydalsveien 30C AS    330 MNOK 2011

Største igangværende bygg- og anleggsprosjekter Veidekke i korte trekk 2009
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Prosjekt Type Kunde Omsetning Sluttdato

Sverige

Norra Länken 33/34 Tunnelprosjekter   Vägverket     993 MSEK 2012

Tvärrbanan Infrastruktur   Stockholm, SL     440 MSEK 2012

Kv. Bocken Kontorbygg   Faberge     307 MSEK 2010

Pelarbacken Rehabilitering   AMF Pension     304 MSEK 2011

E13 Agnesberg – Marieholm Jernbaneprosjekter   Banverket     255 MSEK 2012

Kulla Gulla Boliger   Svenska Bostäder     235 MSEK 2011

Kista Gård Boliger   Stockholms markkontor     203 MSEK 2010

Kv. Ugglan 22 Boliger   Veidekke Bostad AB     179 MSEK 2010

Danmark

AAB/AB Silkeborg Rehabilitering   AAB/AB                 322 MDKK 2011

Glostrup Storcenter Kjøpesenter   Steen & Strøm ASA     219 MDKK 2010

Stigsnæsværket Kraftverk   DONG Energy Power     166 MDKK 2010

Thors Bakke Eldreboliger   Randers Kommune     156 MDKK 2011

Skodesborg Sundhedscenter Helsesenter   Augustinus Fonden     120 MDKK 2011
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Virksomhetsområder – matrise

AKTIVITETSOMRÅDE BESKRIVELSE NØKKELTALL PRIORITERTE OMRÅDER I 2009
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Norge Landsdekkende bygg- 
og anleggsvirksomhet

MNOK 2009 2008 2007
Driftsinntekter 8 121 10 660 9 855
Resultat før skatt 524 708 643
Ordrereserve 8 581 6 579 9 030
Antall ansatte per 31. desember 3 207 3 270 3 296

• Opprettholde en god resultatmargin i et krevende marked

• Sterkere involvering av våre underentreprenører i 
sikkerhetsarbeidet

• Styrket kundedialog og markedsarbeid

• Gradvis økende bruk av Involverende planlegging

Sverige Bygg- og anleggsvirksomhet 
i regionene rundt Stockholm, 
Göteborg og i Skåne

MNOK 2009 2008 2007
Driftsinntekter 2 355 2 801 2 756
Resultat før skatt 36 53 -4
Ordrereserve 2 764 2 479 2 222
Antall ansatte per 31. desember 917 999 1 102

• Fortsette arbeidet med kultur og verdier

• Videreutvikle metodikk og deltakelsen av MI  
(medarbeider involvering) på prosjektene 

• Prioritere lønnsomhet fremfor volum

• Videreutvikle rutiner for økonomistyring 

• Skjerpet forretningsorientert fokus 

• Styrke produktivitetsarbeidet og øke andelen 
 nullfeil prosjekter

• Videreutvikle konseptet Klimatsmart byggande 

• Øke andelen samspillskontrakter

Danmark Landsdekkende bygg-  
og anleggsvirksomhet

MNOK 2009 2008 2007
Driftsinntekter 1 619 2 073 2 780
Resultat før skatt 46 13 -88
Ordrereserve  978 1 298 1 881
Antall ansatte per 31. desember 486 556 703

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

• Fortsette implementeringen av prosessen Hoffmanns 
Rygrad

• Holde fokus på strukturert salg og tilbudsfasen 

• Økt oppmerksomhet på risikostyring og økonomi-
rapportering i forretningsenhetene

• Sikre en fortsatt stor andel av ordrebeholdning via 
partnering/integrert samarbeid, bl.a. gjennom å knytte 
viktige samarbeidspartnere tettere til oss
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Norge I hovedsak utvikling av boliger 
i egen regi, og i noen grad nærings-
bygg og spesialbygg for offentlig 
virksomhet. Virksomheten er 
konsentrert rundt de største byene

MNOK 2009 2008 2007
Driftsinntekter 349 632 1 389
Resultat før skatt -48 -50 431
Investert kapital 1 463 1 929 1 844
Antall ansatte per 31. desember 44 47 53

• Salg av de usolgte boligene

• Forhåndsselge og starte opp byggeklare prosjekter 

• Utnytte vår finansielle styrke til akkvisisjon av gunstige 
tomter og prosjekter

Sverige Utvikling av boligprosjekter i 
egenregi i storbyregionene

MNOK 2009 2008 2007
Driftsinntekter 359 720 768
Resultat før skatt 21 102 113
Investert kapital 498 259 432
Antall ansatte per 31. desember 61 64 58

• Fortsatt fokus på tomteerverv i form av opsjonskjøp

• Videreutvikle modellhus

• Overvåke mulighetene for tomtekjøp med tanke på 
finanskrisen 

Danmark Boligprosjekter i egenregi. 
Virksomheten er under 
nedtrapping

MNOK 2009 2008 2007
Driftsinntekter 2,8 50 163
Resultat før skatt -47 -33 -10
Investert kapital 258 291 243
Antall ansatte per 31. desember 2 2 9

• Vente med å sette gang i nye prosjekter til markedet  
er bedre
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Norge Landsdekkende virksomhet innen 
asfalt, pukk og grus, veivedlike-
hold og gjenvinning av nærings-
avfall

MNOK 2009 2008 2007
Driftsinntekter 2 968 3 293 2 907
Resultat før skatt 7 68 130
Investert kapital 1 099 1 260 1 047
Antall ansatte per 31. desember 1 111 1 268 1 212

• Vesentlig forbedring av virksomheten innen området  
drift og vedlikehold

• Fokus på kapitalbruk

• Kontinuerlig forbedringsarbeid, inklusive fortsatt innsats 
for reduksjon av CO2-utslipp

• Redusere skadefrekvensen 



OPPNÅDD I 2009 PRIORITERTE OMRÅDER I 2010 

• Resultatmarginen ble 6,4 prosent

• Vellykket pilotprosjekt med sikkerhetsdialog med ledelsen hos samarbeidende 
 underentreprenører

• Økende ordrereserve i et krevende marked

• Økt antall prosjekter med Involverende planlegging

• Opprettholde god resultatmargin i et krevende marked

• Økt læring av avvik innen HMS, miljø og kvalitet

• Styrket kundedialog og markedsarbeid

• Gradvis økende antall prosjekter med Involverende planlegging

• Arbeidet med kultur og verdier har vært vellykket, spesielt på området medarbeidere 
og ledelse. Må jobbe mer innenfor kunder og leverandører 

• Arbeidet med MI har kommet mange skritt fremover. Det skal nå arbeides med MI 
og  involverende planlegging på alle prosjekter og vi skal involvere underentreprenørene

• Vi har prioritert lønnsomhet fremfor volum

• Økonomistyringen er blitt bedre, men det trengs mer. Arbeidsgrupper er etablert i alle 
regioner, og arbeidet vil fortsette i 2010

• Evnen til å drive forretninger er sterk i enkelte deler av organisasjonen, men må styrkes 
i øvrige deler. Dette er en del av arbeidet med kultur og verdier

• Markert økning i antall nullfeilprosjekter

• De første Tellhus-prosjektene er igang. Det er nå også konsepter for kontorbygg og ombygging 
av boliger

• Økt kundefokus 

• Bruke vår kunnskap om klimautfordringene i forretningsøyemed

• Arbeide for økt lønnsomhet i alle regioner

• Fortsette implementeringen av MI/involverende planlegging på alle prosjekter

• Fortsette arbeidet med involverende lederskap

• Fokusere på utviklingsprosesser for organisasjon og medarbeidere 

• Begynne arbeidet med ”Veidekke 2015” for å gi et tydelig målbilde av hvem  
og hvor vi da skal være. Arbeidet skal være åpent, innovativt og bredt forankret

• Opprettholdt lønnsomheten i avgitte tilbud, og oppnådd tilfredsstillende ordrebeholdning 
på nivå med 2008, til tross for markedssituasjonen

• Hoffmanns Rygrad er blitt et viktig element i forretningsstrategien i et risikofylt marked 

• Strukturert salg er blitt en viktig parameter, med løpende oppfølging. Hoffmann oppfattes  
som en større aktør med mer nærhet til kundene sammenlignet med konkurrenter

• Strategien med regional økonomiledelse har ført til skarpere fokus på risikostyring og 
økonomirapportering ute på de enkelte prosjektene

• Høyere andel kontrakter som er vunnet på annet enn pris (70 prosent) 

• Skaffe tilstrekkelig lønnsom ordrebeholdning for 2010 og 2011, med fokus på korrekt 
prissetting

• Holde fokus på Hoffmanns Rygrad og strategiprosessen 2015 med analyse av nåsituasjonen

• Opprettholde økt kundefokus gjennom strukturert salg med tema ”Hoffmann som den 
løsningsorienterte partner”

• Holde fokus på kontraktene som er vunnet på annet enn pris. Evaluere samarbeidet på alle 
nye prosjekter, med sikte på å gi merverdi til kunden, samarbeidspartnerne og Hoffmann

• Implementering av Vi i Hoffmann (verdispill) samt Involverende planlegging i alle regionene

• Utarbeide et felles Hoffmann-konsept innenfor miljø- og energiområdet

• Antall ferdige usolgte boliger er redusert gjennom året

• Salget tok seg opp i 2009, og flere prosjekter kom til byggestart i første halvår 2009

• Vi har fått tilgang på flere interessante prosjekter som følge av vår finansielle styrke

• Forhåndsselge og starte opp nye prosjekter

• Selge ferdige næringsbygg og ferdige boliger for å redusere kapitalbindingen

• Akkvisisjon av nye tomter

• De fleste tomtene som ble ervervet i 2009, er opsjoner

• Det er tatt beslutning om byggestart på våre to TellHus-prosjekter

• Finanskrisen har skapt færre muligheter til gunstige tomtekjøp enn forventet

• Forhåndsselge og starte opp nye prosjekter

• Akkvisisjon av nye tomter

• Forbedre våre produkter når det gjelder klima og miljø

• Med rådende markedsforhold og utsikter er virksomheten under nedbygging • Fortsette nedbyggingen, selge tomter og usolgte boliger på best mulige vilkår

• Tap i 2008 og 2009 på førstegenerasjonskontrakter, lønnsomhet i nyere kontrakter

• Positiv kontantstrøm

• Redusert CO2-utslipp innen asfalt med 15 prosent gjennom lavere energiforbruk

• Antall skader økt fra 2008 til 2009

• Fokus på resultatmarginer

• Utvikling av bedriftskulturen bl.a. gjennom økt medarbeiderinvolvering og økt fokus  
på HMS gjennom klarere linjeansvar med støtte av HMS-stab

• Unngå tapsprosjekter

• Kostnadsreduksjoner med fokus på logistikk, vinter- og felleskostnader

• Vurdere oppkjøpsmuligheter 
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Årsrapporten finnes på
www.veidekke.no/ir

Investor Relations
Telefon +47 21 05 77 22
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