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Veidekkes rapport om samfunnsansvar 2006 +

Veidekke er en skandinavisk entreprenør og eiendoms-
utvikler med hovedkontor i Oslo. Konsernet har ca.
6 400 ansatte i Skandinavia. Veidekke ble etablert
i 1936, og notert på hovedlisten på Oslo Børs i 1986.
I 2006 var omsetningen på 16,4 milliarder kroner.
Eierstrukturen er spredt med hovedvekt på institusjo-
nelle eiere. Et særtrekk ved Veidekke er de ansattes
betydelige medeierskap i bedriften.

Mye av Veidekkes vekst og utvikling er kommet til gjen-
nom oppkjøp og fusjoner. 70 bedrifter i Skandinavia er
blitt en del av Veidekke-konsernet siden 1985, og alle
disse oppkjøpene og fusjonene har vært ønsket av begge
parter. Det krever ressurser å utvikle seg og få til en
ønsket utvikling av en entreprenørvirksomhet. Derfor
velger ofte de mindre og mellomstore aktørene å bli inn-
lemmet i større konstellasjoner.

Det er lange tradisjoner i Veidekke for å tenke .

samfunnsbyggende. Det er en integrert del .

av vår organisasjonskultur, og en del av det .

som har gjort Veidekke til en av Skandinavias .

ledende entreprenører og eiendomsutviklere. .

Vi har en klar ambisjon om å drive alle våre .

operasjoner med ansvar, omtanke og .

profesjonalitet. Slik skal vi strekke oss mot .

konsernets visjon om ”å skape en bedre .

fremtid for menneskers livsutfoldelse”. .
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Mye av den daglige driften for en virksomhet som Veidekke dreier seg om samfunnsansvar i praksis.
Vår kjernevirksomhet knytter seg til utvikling og bygging av boliger, kontorer, hoteller, veier, broer, tunneler
og jernbane. Vi legger asfalt, drifter og vedlikeholder kilometer på kilometer med riks- og fylkesveier.
Totalt har vi rundt 1 000 prosjekter som løper parallelt i hele Skandinavia. Det sier seg selv at svært
mange mennesker berøres av vår virksomhet på en eller annen måte – enten som nabo til en byggeplass,
som byggherre, som ansatt eller som politiker lokalt eller sentralt som fatter beslutninger om de oppgaver
vi skal utføre. Uansett hvilke prosesser vi gjennomfører i Veidekke, har vi et uttalt mål om aldri
å glemme menneskene som forholder seg til vår virksomhet. Vårt arbeid med samfunnsansvar skal til
enhver tid reflekteres i driften av konsernet, og er derfor forankret i organisasjonens overordnede verdier:
Profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.

I tillegg har vi satt opp fire overordnede målsetninger for arbeidet med å sikre ansvarlig drift i alle ledd i
virksomheten. Vi skal alltid:

+ drive en sunn og lønnsom virksomhet
+ etterleve samfunnets og egne krav til etisk standard
+ ha en åpen dialog og sikre gode relasjoner til bedriftens omverden
+ være åpen og proaktiv omkring problemer og hendelser

Disse målene skal etterleves – uansett hvilke oppgaver som skal løses i konsernet.

2007 er det første året Veidekke gir ut en separat rapport rundt temaet samfunnsansvar. Rapporten inn-
ledes med en gjennomgang av vårt arbeid mot konsernets interessenter. Deretter rapporterer vi om våre
aktiviteter innenfor tre hovedområder: Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Her er vi inspirert av
den internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarden til organisasjonen Global Reporting Initiative (GRI).
Vi rapporterer imidlertid ikke på alle temaene i denne standarden, men har valgt ut de temaene vi mener
er relevante for vår kjernevirksomhet.

De sosiale og miljømessige indikatorene dominerer årets rapport, men vi har ambisjoner om å utvide
rapporteringen på økonomiske forhold i kommende år.

om denne rapporten .
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ansatte som medeiere
Veidekke har som mål at halvparten av de ansatte
skal eie aksjer i selskapet. I dag er 36 % av de
ansatte medeiere.

skader på byggeplassen
Vi har et tydelig mål om at hele konsernet skal ha en H-verdi
(antall skader med fravær pr. million arbeidstimer) på under 5 i løpet
av 2010. I 2006 var H-verdien på 5,7, mot 9,3 året før.

rekruttering
Veidekke har i 2006 fått 753 nye ansatte. Konsernet hadde en "turnover"
på 5,4 % hos funksjonærerne og 9,1 % hos håndverkerne. Rekruttering
er en prioritert oppgave, og vi har blant annet 262 lærlinger i selskapet.
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For Veidekke handler arbeidet med samfunnsansvar om
langsiktig verdiskaping. Vi ønsker å skape vinn-vinn-situa-
sjoner i det daglige møtet mellom virksomheten og omgi-
velsene – slik at helheten blir større enn de enkelte
bestanddelene.

Utgangspunktet er at vi som selskap er notert på Oslo
Børs, og vi er forpliktet overfor eierne våre til å skape
størst mulig aksjonærverdier. I den internasjonale finans-
verden har det imidlertid vært en langvarig debatt om
rammene for denne verdiskapingen. To posisjoner har
utmerket seg. Det finnes de som mener at sosiale og
miljømessige forhold er uvesentlige for driften av et kon-
sern. Denne leiren låner gjerne økonomen Milton
Friedmans berømte sitat ”the business of business is
business”. På motsatt side har man argumentert for at
bedrifter har en plikt til å ta et større sosialt og miljømes-
sig ansvar – i tillegg til å forholde seg til lover og regler
som er pålagt fra myndighetene.

Vi ser nå en økende erkjennelse av at det ikke er noen
motsetning i disse to posisjonene. Flere store aktører i

internasjonalt forretningsliv mener at
samspillet mellom forretningsfokus og
samfunnsansvar er avgjørende for verdi-
skaping over tid. Dette er en utvikling vi
er enig i. I Veidekke mener vi det er god
forretning å være en ansvarlig aktør i mar-
kedet. Ingen bedrifter kan operere isolert
fra samfunnet og menneskene det lager
sine produkter eller tjenester for.

Samfunnsansvar handler om et verdi-
skapende samspill mellom oss og våre
omgivelser som begge parter kommer
bedre ut av. Et konkret eksempel fra
Veidekkes drift den siste tiden er innfø-
ringen av seks ukers ekstra ferie for våre
ansatte over 62. I en tid hvor mangel på
arbeidskraft er tydelig, og myndighetene
rives mellom kravene til tidligere pen-
sjonsordninger og behovet for at flere
arbeider lenger, blir Veidekkes løsning
omtalt som forbilledlig. Det er en typisk
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vinn-vinn-situasjon: Bra for de ansatte, som motiveres til
å stå lenger i arbeid selv om de i prinsippet kunne gått av
med avtalefestet pensjon (AFP) – bra for Veidekke, som
holder på verdifull kompetanse i en tid da bransjen har
stort underskudd på kvalifisert arbeidskraft. Og det er bra
for samfunnet, som får mer verdiskaping og samtidig mer
tilpassede eldre. Det lønner seg kort sagt for alle parter.

Årets rapport er den første separate samfunnsrappor-
ten Veidekke gir ut. Vi har jobbet med dette temaet i
mange år, men vi har aldri samlet arbeidet systematisk
mellom to permer før nå. Som denne rapporten viser har
vi kommet ganske langt i vårt arbeid. Men vi har også
mange utfordringer foran oss. Blant temaene vi interesse-
rer oss spesielt for er å sikre jevn rekruttering til en bran-
sje som de siste årene har hatt akutt behov for folk. Vi har
også et klart mål om å involvere våre ansatte i enda større
grad, både ved hjelp av prosesser for bedre samspill på
byggeplassen og ved å stimulere til aksjekjøp. I tillegg har
vi satt oss ambisiøse mål for å senke skadetallene på
arbeidsplassene våre ytterligere. Dette er tre av de viktig-
ste temaene for vårt arbeid med samfunnsansvar i årene
som kommer. I Veidekke ser vi en direkte sammenheng
mellom vårt arbeid med samfunnsansvar, og våre fire
sentrale verdidrivere: Tett samspill med kunder og våre
omgivelser, medarbeiderinvolvering, desentralisert organi-
sering og god prosjektstyring. Slik fungerer også sam-
funnsansvar som en viktig driver i arbeidet mot vår over-
ordende strategi om å bedre lønnsomheten i konsernet
og forsterke vår skandinaviske posisjon.

Terje R. Venold
konsernsjef
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I forbindelse med driften av virksomheten møter vi et bredt
spekter av interessenter: Kunder, underleverandører, inter-
esseorganisasjoner, lokalmiljøer, fagforeninger, potensielle
ansatte og analytikere. En viktig faktor i prinsippet om å
drive samfunnsansvarlig er evnen til å lytte til tilbakemel-
dinger fra dem som berøres av våre byggeprosesser.
Dermed vet vi hva forskjellige interessentgrupper for-
venter av oss, vi får viktige innspill på hvordan vi driver

virksomheten – i tillegg til at dialogen har
en positiv innvirkning på Veidekkes totale
risikobilde. Gjennom et systematisk arbeid
med interessentdialog er det lettere å loka-
lisere, overvåke og eventuelt løse potensi-
elle problemstillinger før de vokser til stør-
re forretningsmessige utfordringer.

Et godt eksempel på Veidekkes arbeid
med å skape gode arenaer for felles
meningsutveksling er tolv dialogmøter
som ble organisert høsten 2005. Som et
ledd i utviklingen av Veidekkes handlings-
plan for ytre miljø inviterte vi en lang
rekke interessentgrupper for å få deres
synspunkter rundt temaet. Diskusjonene
som oppstod mellom de forskjellige grup-
pene – som arkitekter, leverandører, miljø-
vernorganisasjoner, forskningsmiljøer,
myndigheter og analytikere – ga oss
svært viktige innspill i det videre arbeidet
med miljørisiko. Samtidig fikk vi innblikk i
våre interessentgruppers syn på fremtidige
trusler og muligheter rundt miljøspørsmål i
entreprenørbransjen. Veidekke vil fortsette
arbeidet med å arrangere dialogmøter om
aktuelle temaer også i fremtiden.

Tilgjengelighet og åpenhet
For å kunne håndtere uforutsette hen-
delser er det utviklet krisehåndteringspla-
ner. Planene beskriver forholdsregler og
reaksjoner i forbindelse med kriser, det vil

Å stimulere til åpen og god dialog med omgivelsene
er et viktig forretningsprinsipp for Veidekke.
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si alvorlige hendelser der ulike grupper i samfunnet stiller
krav til Veidekkes håndtering av situasjonen. Mediene vil
spille en viktig rolle i en slik situasjon, og hovedprinsip-
pene for vår kontakt med mediene er forankret i vår poli-
cy som bygger på de fire hovedelementene: Tilgjengelig,
åpen, korrekt og ensartet. Vi skal være proaktive, og vi
skal kontinuerlig arbeide for å sikre oss kunnskap og erfa-
ring om medienes virkeområder og utvikling.

Den løpende kontakten med mediene skjer enten ved
at Veidekke kontakter mediene direkte gjennom generelle
utsendelser av pressemeldinger og faktaunderlag, eller
ved at vi besvarer henvendelser om aktuelle saker.
Gjennom elektronisk overvåking av medier og presseklipp
i hele Skandinavia holder informasjonsavdelingen seg
oppdatert på hva som skrives om oss og våre fagområ-
der. På den måten kan Veidekke også komme med nød-
vendige korrigeringer eller tilleggsinformasjon der man
opplever at saker ikke fremstilles på en korrekt måte.

Innen Investor Relations (IR) arbeider vi mot sentrale
interessentgrupper som aksjeanalytikere, investorer og
aksjonærer. Dette arbeidet består i å formidle nyheter om
selskapet som vil (eller kan) påvirke den til enhver tid gjel-
dende børskurs. I dette arbeidet tilstreber vi å gi lik infor-
masjon til alle, om det gjelder presentasjon av selskapets
økonomiske og virksomhetsmessige utvikling hvert kvar-
tal, eller informasjon om markedsutviklingen og de for-
ventninger man har til denne. Aksjeanalytikerne har gitt
Veidekke positiv tilbakemelding på arbeidet med IR ved
flere anledninger, blant annet gjennom å tildele konsernet
den anerkjente Stockmanprisen for god finansiell og virk-
somhetsmessig informasjon til finansmarkedet.

Dialog om fremtidens byggenæring
Kontakten med det politiske miljøet skjer i hovedsak
gjennom Veidekkes aktive medlemskap i næringsorgani-
sasjoner som Byggenæringens Landsforening og
Asfaltentreprenørenes Forening (og tilsvarende i Danmark
og Sverige). Som en av de desidert ledende entreprenør-
og eiendomsutviklerne trekkes Veidekke ofte med i arbei-
det mot myndigheter og rammesettere. Denne kontakten
er viktig både operasjonelt og strategisk, og gir oss til-
bakemeldinger på problemområder som er av betydning
for konsernets videre utvikling. Vi opplever stor grad av
åpenhet og interesse fra politikere og myndigheter, og
konsernsjef Terje R. Venold og andre ledere blir relativt
hyppig invitert til direkte dialog med relevante myndig-
heter – både fra departementer og fra Stortinget.

Skole- og forskningsmiljøet er en viktig interessent-
gruppe for Veidekke. I dette miljøet skal vi både hente nye
medarbeidere og utvide selskapets faglige horisont.

Samspillet med dette miljøet har vært gjennom en spen-
nende utvikling de senere årene, ikke minst fordi flere og
flere lærersteder og forskningsmiljøer ser verdien av et nært
samarbeid med næringens aktører. Konkret kommer dette
til uttrykk gjennom partnerskapsavtaler med skoler og lære-
steder og prosjektssamarbeid omkring lokale og regionale
utfordringer. Veidekke har til enhver tid et stort antall elever
som skriver hoved- og diplomoppgaver om problemstillinger
innen både teknologiske og merkantile fagområder.

Involvering av brukergrupper
Vi har spennende erfaringer med å knytte aktuelle bruker-
grupper direkte til utvikling og bygging av våre prosjekter. Et
godt eksempel er samspillet med beboerne i et stort reha-
biliteringsprosjekt i Århus i Danmark, hvor leiligheter til
over 2 500 beboere skulle rehabiliteres. Dette er et bolig-
område med en meget høy arbeidsledighet, beboere av
mer enn 35 nasjonaliteter og med høyere kriminalitet enn
gjennomsnittet. Her etablerte Hoffmanns prosjektledelse et
nært samarbeid med beboerne og iverksatte et omfattende
arbeid med overvåking og løpende opprydding. Beboerne
ble veldig motivert av dette samarbeidet, og nå som pro-
sjektet går mot slutten, viser erfaringen at få prosjekter av
en slik størrelse kan oppvise så lave tall på svinn, hærverk
og ordensmessige problemer. I tillegg har Hoffmanns orga-
nisasjon i Århus fått flere oppdrag av lignende karakter.

Intern dialog
Veidekkes interne informasjonspolicy utvikles kontinuer-
lig. En sentral utfordring er å gjøre den enkelte leder i
stand til å oppfylle sine løpende kommunikasjonsoppga-
ver mot de ansatte. Gjennom å utvikle relevante hjelpe-
midler, sikre gode og effektive kommunikasjonskanaler –
og motivere til åpenhet og proaktivitet skal vi sikre at alle
medarbeidere har tilstrekkelig og relevant informasjon om
Veidekkes historie, nåsituasjon og fremtidsutsikter.
Internett og intranett spiller her en sentral rolle, men også
skriftlige kanaler som Veidekke Magasin, Veidekke
Ekspress og ulike regions- og distriktsaviser er viktige
kanaler for denne oppgaven.

Veidekke har som mål å ivareta de ansattes interesser
gjennom et godt samarbeid med tillitsvalgte. Hver måned
holdes det samarbeidsmøter med de tillitsvalgte på dis-
triktsnivå, og representanter for de tillitsvalgte møtes
hvert år til en konferanse over to - tre dager. I tråd med
EUs bestemmelser er det også opprettet et europeisk
samarbeidsutvalg (ESU) med representanter for tillitsvalg-
te i de land Veidekke har virksomhet. Gjennom disse are-
naene sikrer vi tett dialog med fagforeningene og et
generelt lavt konfliktnivå.



Den danske entreprenørbransjen har hatt betydeli-
ge utfordringer med sikkerheten på sine bygge-
plasser. Bare de to siste årene har bransjen blitt
rammet av 26 dødsulykker. Arbeidstilsynet i
Danmark gjennomførte senest i januar i 2007 en
egen aksjon mot firmaer innen bygg og anlegg,
noe som viste at det fortsatt er store forskjeller
ute på byggeplassene.

– Den holdningen
som deler av
bransjen legger for
dagen, er totalt
uakseptabel

- Jeg kan ikke la være å forundre meg, sier
arbeidstilsynets direktør Jens Jensen. – Gang på
gang har vi vært ute for å peke på disse forhol-
dene. Det er heller ikke noen hemmelighet at vi
kommer for å sjekke sikkerheten. Og allikevel ser
det ut til at man i deler av byggebransjen ignorerer
advarslene. Jeg har sagt det før, og sier det igjen:
Den holdningen som deler av byggebransjen leg-
ger for dagen er totalt uakseptabel, og de har et
stort ansvar for å ta tak i sikkerhetsproblemene.

Som et ledd i den nye arbeidsmiljøreformen i
Danmark innføres såkalt ”screening” av alle dan-
ske bedrifter, hvor man blir tildelt et grønt, gult
eller rødt smiley-fjes etter at tilsynet har vært på
sin befaring. Resultatet blir offentliggjort på nett-
sidene til Arbeidstilsynet. Dette skal øke motiva-
sjonen til det enkelte bedrift for å bli bedre på sik-
kerhetsarbeidet, samtidig som tilsynet kan bruke
sin energi på de bedriftene som har vanskeligheter
med å oppfylle myndighetenes krav.

Jensen forventer større fokus på arbeidsmiljø
fra entreprenørbransjen med det nye systemet på
plass, og kan melde om stor interesse for smiley-
rangeringen. Han understreker også at det er i
bedriftens egen interesse å få bukt med proble-
met.

- Vi vet at det er mulig å ha god sikkerhet på
arbeidsplassene og samtidig få arbeidet ferdig i
tide. Ved å ignorere sikkerhetsarbeidet usetter
man ikke bare seg selv og andre for fare, men fir-
maene risikerer også at arbeidstilsynet kommer
igjen og igjen. Det koster ikke bare arbeidstid for
firmaene, men kan også gi store bøter. Vi kommer
til å bruke alle tilgjengelige midler for å komme
problemet til livs, sier Jensen.

Rangeringen av bygg- og anleggsbransjen star-
ter 1. april 2007. Status for bransjen og de enkelte
firmaene kan følges på arbeidstilsynet hjemme-
sider www.at.dk
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Arbeidet med HMS er viktig for
Veidekke, ikke minst for vår dan-
ske virksomhet, Hoffmann A/S.
Gjennomsnittlig H-verdi (antall
skader med fravær pr. million
arbeidstimer) i bygg- og anleggs-
bransjen i Danmark er på rundt
30. Hoffmann har gjennom mål-
rettet arbeid lykkes i å få ned H-
verdien fra 19 i 2005 til 14 i 2006.
Vi legger stor vekt på rapporte-
ring av uønskede hendelser, og
har et uttalt mål om en H-verdi på
5 i hele konsernet i løpet av 2010.

Sykefraværet i konsernet skal på
samme tid være under 3 %.
Hoffmann hadde i 2006 et syke-
fravær blant sine håndverkere på
4,1 %, mens det for hele Veidekke
var på 6,5 %. Vi jobber videre med
forbedringstiltak for å få ned
disse tallene ytterligere.
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Bygg- og anleggsbransjen er lokal av natur. En
tunnel eller et kontorbygg kan ikke produseres
sentralt for deretter å fraktes til brukerstedet,
men må konstrueres av en bedrift med mid-
lertidig lokalisering. Desentral organisering er
derfor en av Veidekkes viktigste verdidrivere.
Denne spredningen av driften bidrar til en
betydelig lokal verdiskaping.

Den lokale tilknytningen gjenspeiles også i
kontakten med underleverandører. Konsernets
organisering gjør at den enkelte region eller
distrikt har stor grad av frihet til selv å velge
sine samarbeidspartnere. Dette dreier seg om
alt fra innkjøp av byggevarer til underentrepri-
ser på for eksempel transport, elektro og VVS.
Resultatet er at betydelige pengestrømmer
spres i distriktene og er med på å sikre lokale
leverandørers forretningsgrunnlag. Slik sett er
entreprenørvirksomhet en distriktsnæring
som bidrar til aktivitet og næringsvirksomhet
langt utenfor de sentrale strøk.

En sterk lokal tilknytning har også
en oppside for Veidekke. Ved at
våre distriktskontorer kjenner de
enkelte leverandørene godt, min-
ker risikoen for dårlig utført
arbeid og tidkrevende konflikter
som drar marginene ned. Totalt
brukte vi 12,2 mrd. kroner på å
kjøpe inn varer og tjenester i de
forskjellige lokalmiljøene i 2006.
Dette fordelte seg på 7,9 mrd.
kroner i Norge, 1,8 mrd. kroner i
Sverige og 2,5 mrd. kroner i
Danmark.

Innbetalinger til staten
Som en av Nordens største
entreprenører er det naturlig at
Veidekke bidrar med betydelige
skatteinntekter til staten. I Norge
betalte vi i 2006 inn 133,3 mill.

+ 10 Veidekkes rapport om samfunnsansvar 2006 +

Gjennom aktivitetene i Veidekkes ulike enheter
skaper vi ikke bare verdier for eierne, men også for
det aktuelle samfunnet hvor virksomheten er etablert.
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kroner i skatt. I Sverige og Danmark beløp inn-
betalingene seg til henholdvis 3,8 mill. kroner
og 17,1 mill. kroner. I året som gikk betalte vi
også inn to bøter på 3,5 og 4 mill. kroner til
staten. Foreleggene kom fra Økokrim i forbin-
delse med påstander om ulovlig markedsde-
ling og prissamarbeid i asfaltbransjen, og
påstander om ulovlig prissamarbeid i anleggs-
bransjen. I dette ligger ingen erkjennelse av
sakens faktiske eller rettslige innhold, men et
ønske om å unngå nye lange år med juridisk
dragkamp i rettsapparatet i lys av sakens
kompleksitet.

Lønn og pensjoner
Veidekke er en stor arbeidsgiver med totalt
ca. 6 400 ansatte i Skandinavia. Vi betaler ut
2,4 mrd. kroner i året i lønn. Dette fordeler
seg over 1,7 mrd. kroner i Norge, 300 mill.
kroner i Sverige og 400 mill. kroner i
Danmark. De aller fleste selskapene i
Veidekke har pensjonsordninger for sine
ansatte, i tillegg til de ordningene som er
pålagt fra myndighetene. De fleste pensjone-
ne er finansiert ved fondsoppbygging i livsel-
skap, men noen betales også over driften.
Totale pensjonskostnader i konsernet var ca.
200 mill. kroner i 2006.

Lokal sponsing
En av Veidekkes viktigste verdidrivere er sam-
spill med kunden. Vi vet av erfaring at den
totale kvaliteten i et prosjekt økes ved godt
samarbeid, og derfor er verdiskapende sam-
spill en sentral del av Veidekkes forretnings-
filosofi. Det betyr at vi gjennom dialog, sam-
handling og gjensidig tillit søker å skape vinn-
vinn-situasjoner i alle fasene av et byggepro-
sjekt – og her er gode relasjoner et nøkkelord.

Veidekkes sponsing av kultur og idrett gir
mange viktige bidrag til lokalmiljøenes fritids-
tilbud – samtidig som det skaper felles arena-
er for relasjonsbygging med både eksiste-
rende og potensielle kunder. Veidekke har i
dag en lang rekke større og mindre sponsor-
engasjementer. Noen få eksempler er
Veidekke-lekene 2007 på Lillehammer
(friidrett), Sandefjord Fotball, Barratt Dues
musikkinstitutt i Oslo, Lysgårdsbakken og
Ibsen-museet. I Sverige er vi for eksempel
engasjert i Marabouparken, Sundbybergs IK
og Skolbarnens Trafikkalender.
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Det er høy fart i norsk næringsliv om dagen. Bygg
og anlegg er en av mange bransjer som lider
under mangelen på kvalifisert arbeidskraft, og det
er blitt vanlig for norske firmaer å se utenfor lan-
dets grenser for å dekke sitt behov. Arne Haugland
i NAV (tidligere Aetat) mener imidlertid det er like
viktig å se hvordan man bedre kan utnytte noen av
de 609 600 nordmennene som i dag mottar
ytelser som dagpenger, sykepenger, rehabilite-
ringspenger, attføringspenger og uføreytelser.
Mange av disse kan komme seg inn i arbeidsmar-
kedet igjen med de rette tiltakene.

- Jeg mener vi har en jobb å gjøre for bedre å
utnytte de ressursene som er tilgjengelige. I dag
er det mange som heller drar til Sverige eller Øst-

– Det er folk i
bøtter og spann

Europa for å se etter arbeidskraft, men jeg mener
det er bedre å se på restarbeidsevnen her i landet
enn å dra til utlandet for å finne arbeidskraft, sier
Haugland, som legger til at potensialet er stort.

- Det er folk i bøtter og spann. Bare i Oslo er det
22 000 uten arbeid. Mange ønsker å prøve seg i
arbeidslivet igjen, men har vanskeligheter med å
komme inn. Vår erfaring er at restarbeidsevnen
kan være stor selv om du har falt utenfor arbeids-
livet. Klarer vi å realisere bare ti prosent av det
potensialet som finnes, har vi plutselig 60 000
flere arbeidstakere å ta av på landsbasis, sier han.

Et av prosjektene NAV finansierer mot denne
målgruppen er ”Skole på byggeplass”. Dette er et
ettårig kurs hvor både teori og praksis foregår på
utvalgte byggeplasser. Etter det første året er det
mulig å gå videre til en lærlingeplass og mulig fag-
brev.

- ”Skole på byggeplass” gir en utsatt gruppe
som har lyst til å jobbe, en unik sjanse. Prosjektet
er et slags sikkerhetsnett for dem som har falt ut
av videregående skole, for arbeidstakere med
fremmedkulturell bakgrunn som sliter med å
komme inn i arbeidslivet eller arbeidstakere som
er på ulike former for stønad, men som allikevel
har restarbeidsevne å ta av. Vi har veldig gode
erfaringer med kurset og effekten, sier Haugland.

- Rundt 85 prosent av deltakerne får jobb, så
dette er et av de mest effektive lavterskeltilbudene
vi har.
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På midten av 90-tallet tok
Veidekke initiativ til prosjektet
”Skole på byggeplass”.
Prosjektet har som mål å fange
opp ungdom som er skoletrøtte,
arbeidsledige eller av andre
årsaker ikke er i jobb – og gi
disse en alternativ yrkesvei i
entreprenørbransjen.Teorien
læres gjennom praksis, og ele-
vene blir kastet ut i arbeidslivet
fra dag én. Det betyr blant annet
at de må være på jobb klokka
syv hver morgen. Ordningen
finansieres av NAV (tidligere
Aetat) og gir i dag et kjærkom-
ment tilskudd av faglært
arbeidskraft til alle de store
entreprenørene.
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Etisk regelverk
De siste årene er konsernets etiske retnings-
linjer blitt videreutviklet og implementert blant
annet gjennom brosjyren ”Etiske regler i
Veidekke”. Høy etisk standard er viktig for at
Veidekke skal lykkes som bedrift. Derfor job-
ber vi aktivt med å utfordre og diskutere etis-
ke dilemmaer knyttet til vårt daglige arbeid.
Slik vil vi øke bevisstheten rundt temaet, og
stimulere til åpenhet, dialog og diskusjon om
hva som er rett og galt. Våre grunnverdier er
en helt sentral del av organisasjonskulturen og
formidles jevnlig i fora innen personal- og
lederutvikling, introduksjonsprogrammer for
nyansatte og kommunikasjon internt og eks-
ternt.

I tillegg til å arbeide for økt bevissthet rundt
spørsmål av etisk karakter, har vi også iverk-
satt tiltak for å øke bevisstheten rundt temaer
som bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeid
og brudd på lover og regler (som for eksem-
pel konkurranseloven). Av konkrete tiltak kan
nevnes utvikling av brosjyrene ”Svart arbeid –

det finnes ingen gråsoner!” og
”Konkurranserettslige regler i
Veidekke”. Med disse brosjyrene
som verktøy er det iverksatt pro-
grammer hvor grupper av ansatte
får en bredere presentasjon av
konkrete problemstillinger, med
derpå følgende diskusjon rundt
aktuelle eksempler.

Bygg og anlegg er blitt omtalt
som en næring med betydelige
korrupsjonsproblemer, og enkelte
hendelser i 2006 har dessverre
forsterket dette inntrykket. Det
faktiske bildet vil alltid være van-
skelig å fastslå. Uansett tar vi i
Veidekke denne problemstillingen
svært alvorlig, og i konsernet har
vi absolutt null toleranse for kor-
rupsjon.

Våre prestasjoner som entreprenør kan knyttes
direkte til friske, motiverte og godt informerte
medarbeidere.
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Kombinasjonen av våre etiske regler og et nytt
varslingssystem skal bidra til å hindre ethvert
forsøk på å bryte med våre regler, verdier og
holdninger. I 2007 setter vi også i gang et
omfattende implementerings- og treningspro-
gram rettet mot alle ansatte. Ved å sette søke-
lyset på og diskutere aktuelle dilemmaer skal
vi alle bli bedre i stand til å finne de riktige
løsninger og veivalg.

Gjennom Byggenæringens landsforening
(BNL) er vi engasjert i prosjektet ”Seriøsitet i
Byggenæringen”. I dette prosjektet har samar-
beidspartnerne blant annet forpliktet seg til å
arbeide langsiktig for bedre kjennskap til og
etterlevelse av regelverket i bransjen. BNLs
etiske retningslinjer er tatt inn i Veidekkes per-
sonalhåndbok som gis til alle ansatte i Norge.

Med utgangspunkt i prosjektet “Seriøsitet i
Byggenæringen” har BNL etablert en felles
kvalifikasjonsordning for leverandører til bygg-
og anleggsnæringen, kalt StartBANK.
Utviklingen har skjedd i samarbeid med
offentlige myndigheter.

Kompetanseutvikling og yrkesopplæring
Verdien av en entreprenørbedrift avgjøres i
stor grad av menneskene som jobber der.
Veidekke satser derfor betydelige ressurser på
kompetanseutvikling, og vi er i dag en av lan-
dets ledende lærlingbedrifter. Slik vil vi sørge
for god rekruttering til bransjen, være en
attraktiv arbeidsplass for kompetent arbeids-
kraft og sikre profesjonell kompetanseutvikling
og yrkesopplæring for våre ansatte.
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I forbindelse med at EU-utvidelsen i 2004
åpnet for tilgang til rimeligere arbeidskraft, ble
det i Veidekke gjort en omfattende analyse der
vi så på ulike utviklingsscenarier for virksom-
heten. Konklusjonen var at Veidekke aktivt
ville utforske de nye mulighetene, men at
utvidelsen ikke ville få konsekvenser for
beslutningen om å satse på produksjon med
egne ansatte. Denne strategien holder vi fort-
satt fast ved.

Veidekke gjennomfører en rekke tiltak rettet
mot nåværende og potensielle arbeidstakere.
Vi er engasjert i prosjektet ”Skole på bygge-
plass”, som er utviklet av Veidekke og drives i
samarbeid med NAV og skoleverket. Dette til-
taket er viktig for rekrutteringen av lærlinger til
bygg- og anleggsfagene. På oppdrag fra NAV
har også ”Skole på byggeplass” gjennomført
kortere kurs for å få arbeidsledige med bak-
grunn i byggenæringen tilbake i jobb.

Veidekke er en aktiv støttespiller i Ungt
Entreprenørskap, som er en landsomfattende,
ideell organisasjon som arbeider med entre-
prenørskap i skolen. Prosjektet stimulerer til
samarbeid mellom skole og næringsliv på
grunnskole-, videregående skole- og høyskole-
trinnene. Foreningens formål er blant annet å
gi barn og ungdom forståelse for betydningen
av verdiskaping og nyskaping i næringslivet,
og formidle kunnskap om god forretningsskikk
i samsvar med grunnleggende etiske prinsip-
per. Veidekke er representert i styret for Ungt
Entreprenørskap Oslo og i styret for Ungt
Entreprenørskap Norge.

I tillegg har vi inngått partnerskapsavtaler
med flere videregående skoler. Disse avtalene
er med på å skape interesse for og kunnskap
om bygg- og anleggsnæringen samt om
Veidekke som bedrift. Gjennom partnerskaps-
avtalene får man skolen ut i virkeligheten og
virkeligheten inn i skolen.

Gjennom Næringslivsringen samarbeider vi
tett med Bygg- og miljøteknikkstudiet ved
NTNU i Trondheim.

Gjennom Veidekkeskolen har vi et omfat-
tende internt opplæringstilbud som er behovs-
rettet og tar utgangspunkt i selskapets strate-
gi, handlingsplaner og forretningsmessige
mål. Målet er å utvikle selvstendige og
modne medarbeidere som bidrar til god dialog
og kompetanseflyt på byggeplassen. I tillegg
vil vi skape gode prosesser som gir godt sam-
arbeidsklima, høy grad av involvering av den
enkelte arbeidstaker og økt effektivitet.
Veidekkeskolen har en stadig økende aktivitet,
og gjennomførte i 2006 i alt 3 590 kursdøgn.
Totalt var 1 837 deltakere på kurs i løpet av
året som gikk.

I Veidekke søker vi også å bidra overfor de
mange frivillige organisasjonene. Eksempler
på dette er at det istedenfor julegaver til
ansatte og forbindelser i 2006, ble gitt et stør-
re pengebeløp til Norsk Folkehjelps mineryd-
dingsprogram.

Flere gode arbeidsår for alle
Veidekke ønsker at alle ansatte skal unngå
skader i arbeidet, og at de skal beholde en
god fysisk og psykisk helse. Det å arbeide i
Veidekke skal være attraktivt for alle yrkes-
grupper, og trivselen skal være god. Målet er
at H-verdien (antall skader med fravær pr. mil-
lion arbeidstimer) skal være under fem for
hele konsernet innen 2010, medregnet under-
entreprenører. Sykefraværet for alle ansatte i
Veidekke skal være under 3 % innen 2010.

H-verdien for 2006 var 5,7 mot 9,3 året før.
Sykefraværet for alle ansatte i 2006 var 4,9 %
mot 4,6 % i 2005.
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Muskel-/skjelettplager
70 % av de ansatte i Veidekke i Norge opply-
ser ved arbeidshelseundersøkelse at de har
hatt muskel-/skjelettplager i 2006, og det er i
samme størrelsesorden som i den norske
voksne befolkning. Tallet for Veidekke har vært
nokså konstant de siste årene. Drøyt halvpar-
ten av de som har muskel-/skjelettplager,
mener at plagene helt eller delvis har
sammenheng med arbeidet. Av de som
mener at de har arbeidsrelaterte muskel-/skje-
lettplager, har nesten 20 % vært sykmeldt
kortere eller lengre tid i løpet av året. Som
ellers i Norge, har Veidekkes ansatte mest pla-
ger fra korsryggen, nakken og skuldrene.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Veidekke i
Norge har i 2006 utplassert det smarte og
enkle treningsapparatet TerapiMaster på
mange av våre kontorer og anlegg. Apparatet
kan brukes både til forebyggende trening for
ansatte uten plager, og til behandling for dem
som allerede har muskel-/skjelettplager.
Bedriftsfysioterapeuten har gitt grunnleg-
gende opplæring til de ansatte på stedet, slik
at alle får prøve apparatet. Oppfølging av dem
som trenger behandling gjøres i samarbeid
med kvalifiserte lokale fysioterapeuter.
Apparatet er meget effektivt og brukes av
både Olympiatoppens helseavdeling, som vi

har et nært samarbeid med, og av et flertall av
norske treningssentre og sykehus. Utplasse-
ringen og opplæringen av TerapiMaster fort-
setter i 2007. I tillegg vil det bli ansatt enda en
bedriftsfysioterapeut for ytterligere å satse på
reduksjon av muskel-/skjelettplager og syke-
fravær.

Oppfølging av sykefravær
Veidekke har gode rutiner for å følge opp
sykefraværet for våre ansatte. Mange av våre
ledere med personalansvar har gått kurs i fra-
værsoppfølging i regi av BHT og Veidekke-
skolen. Målet er å ha en nær og god dialog
med sykmeldte medarbeidere slik at mulighe-
ten for å legge til rette for arbeidsrelatert akti-
vitet fortløpende vurderes. Bruken av gradert
sykmelding og aktiv sykmelding er økende, og
det er større vilje og mulighet for omplasse-
ring internt for medarbeidere som ikke lenger
klarer sitt tidligere arbeid. Mange enheter i
Veidekke tar også basene med på kurs i fra-
værsoppfølging, da basene kjenner sine hånd-
verkerkolleger godt og ofte vet hvilke mulighe-
ter som finnes for tilpasset arbeid på anleg-
get. Veidekke ønsker at alle ledere med perso-
nalansvar skal ha gjennomført kurs i fraværs-
oppfølging innen utgangen av 2007.
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Langtidssykmeldte
BHT har fulgt opp 260 medarbeidere i Norge
som har vært sykmeldt i over åtte uker. Av
disse opplyser 54 % at fraværet skyldes mus-
kel-/skjelettplager, 10 % psykiske plager,
7 % hjerte-/karsykdommer og 5 % kreft. 4 %
opplyser at fraværsårsaken er skade på jobb,
og 8 % opplyser at de er langtidssykmeldt på
grunn av skade på fritiden. BHT har hjulpet
mange av de langtidssyke til raskere behand-
ling ved direkte kontakt med sykehus med
lange ventelister og ved aktiv bruk av ”Fritt
sykehusvalg”. Gjennom disse tiltakene har vi
oppnådd at ventetiden i enkelte tilfeller er blitt
redusert med flere måneder. Fraværs- og att-
føringsutvalgene i Veidekke arbeider aktivt for
å tilrettelegge og eventuelt omplassere med-
arbeidere når det er nødvendig.

Røyking og røykeslutt
33 % av de ansatte i Veidekke i Norge opp-
lyser at de røyker daglig, mens det i den voks-
ne norske befolkningen kun er 24 % som er
dagligrøykere. Befolkningsundersøkelser fra
Statens Helseundersøkelser har tidligere vist
at storrøykere (over 20 sigaretter daglig) har
dobbelt så høyt sykefravær som ikke-røykere.
Når Veidekke har satt seg svært ambisiøse
mål for sykefravær, er det viktig å bidra til at
våre medarbeidere slutter å røyke for på den
måten å få fraværstallene ned.

Det første røykesluttkurset med 13 delta-
kere startet i Oslo i november 2006 i samar-
beid med Dr. Kimo Klinikken. Kurset varer i
seks måneder, og alle deltakerne er så langt
røykfrie. Vi har som mål å tilby slike kurs til
alle de 1 300 ansatte i Norge som røyker, i
løpet av 2007-2009. I utgangspunktet betaler
kursdeltakerne halve kursavgiften selv, men
hvis den ansatte lykkes med røykeslutt, beta-
ler Veidekke hele kurskostnaden for den

ansatte. De som slutter å røyke vil kunne se
frem til bedre helse, mindre sykefravær og
bedre privat økonomi.

Trivsel
Veidekke har høyt fokus på trivsel og godt
arbeidsmiljø. I 2006 var 1 012 ansatte i den
norske virksomheten til arbeidshelseundersø-
kelse hos BHT. På en skala fra 0 (lav trivsel) til
7 (høy trivsel) svarte de ansatte 5,4 i gjennom-
snitt på spørsmål om trivsel. Siden 2001 har
svaret hvert år ligget mellom 5,4 og 5,6.
Trivselen holder seg på et stabilt høyt nivå og
bidrar til at Veidekke fremstår som en god og
inkluderende arbeidsplass.

En sikrere arbeidsplass
Selv med økende aktivitet innenfor alle deler
av Veidekkes virksomhet gikk antall person-
skader med sykefravær betydelig ned i 2006.
Det førte til at H-verdien, dvs. antall person-
skader med sykefravær pr. million arbeids-
timer, ble 5,7 i 2006 mot 9,3 i 2005.

Forbedringen er stor i alle landene, men H-
verdien i Veidekkes norske virksomhet på 2,8
er spesielt bra. Selv om mye av vår virksom-
het foregår utendørs i skiftende vær- og lysfor-
hold og under sterkt tidspress, viser det seg
altså at det er mulig å oppnå en meget god
arbeidssikkerhet dersom man gjør de rette
tingene.

HMS er vesentlig i forbedringsprosessene
som pågår over store deler av konsernet.
Rapportering av uønskede hendelser er satt i
system, og i 2006 ble det i Norge rapportert
til sammen ca. 4 500 hendelser. Vi ser at det
er en klar sammenheng mellom antall rappor-
ter og antall skader. Jo høyere rapporterings-
graden av uønskede hendelser blir, desto
færre personskader med fravær får vi.
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Konsernets HMS-pris
HMS-prisen ble innført i 1997 og er en aner-
kjennelse til dem som legger et systematisk
og planmessig arbeid til grunn for å fremme
et godt arbeidsmiljø og redusere skader og
fravær. Juryen for konsernets HMS-pris legger
vekt på en helhetsvurdering av kandidatene
basert på resultater, utvikling og nytenkning
innenfor områdene sikkerhet, sykefravær og
arbeidsmiljø. Prisen kan tildeles såvel perso-
ner som prosjekter og enheter. HMS-prisen er
en statuett laget av den kjente norske billed-
huggeren Kirsten Kokkin.

Konsernets HMS-pris for 2006 gikk til Kolo
Veidekke a.s, Region Midt, som mottok prisen
for målrettet, systematisk og vellykket HMS-
arbeid.

Region Midt har på kort tid maktet å snu en
negativ trend – med høyt sykefravær, høy H-
verdi og dårlig lønnsomhet – til å bli den beste
enheten i Kolo Veidekke på alle disse områ-
dene.

Regionen har for øvrig også fått Norsk
Asfaltforenings HMS-pris for 2006. Denne
prisen ble tildelt på Asfaltdagen i midten av
januar, 2007.

Samarbeid over landegrensene
HMS-forum er et seminar hvor ledelse, HMS-
representanter og viktige kunder er til stede
som foredragsholdere og deltakere. Her får
ledelsen anledning til å få frem hvilke utford-
ringer vi står overfor og hvilke prioriteringer
som gjelder. Seminaret er med på å stimulere
til økt innsats for HMS og økt forståelse for
det arbeidet som gjøres innenfor helse, miljø
og sikkerhet i konsernet.

HMS-forum har vært arrangert i Oslo og
København, og i 2007 ble HMS-forum holdt i
Stockholm. Ved avslutningen av arrangemen-
tet utdeles konsernets HMS-pris.
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Ansattes medeierskap er viktig for verdiskapingen
i en bedrift. Flere undersøkelser fra USA og EU-
landene underbygger denne påstanden, og også
her i Norge er erfaringene gode med å ha ansatte
på eiersiden. I en undersøkelse gjort av Mandag
Morgen og IKT Norge i 2005 sier allikevel over
halvparten av bedriftslederne kategorisk nei til å
benytte seg av et slikt tiltak.

- Holdningen hos mange norske ledere er at
dette ”koster for mye”, men jeg blir alltid skeptisk
når noen argumenterer med kostnader, sier daglig
leder i stiftelsen AksjeNorge John Petter Tollefsen.

- Medeierskap er jo ikke noe som er kjekt å ha,

– Vi mangler
helhetstenking
rundt medeierskap

det er ikke et rent spareprogram for de ansatte,
men et program som skal få opp interessen for
verdiskapingen i bedriften. Poenget er å flytte
verdifokuset internt. Resultatet skal være at de
ansatte blir genuint opptatt av selskapets velbefin-
nende. Det er å bygge en god bedriftskultur, og
det å bygge god kultur har en kostnad.

Denne mangelen på helhetstenking rundt med-
eierskap gjelder også i stor grad det politiske mil-
jøet, mener Tollefsen.

- Det offentlige – inkludert den sittende regje-
ringen – har ikke sett på medeierskap som et vik-
tig element i å sikre et sunt næringsliv. Det er vel-
dig rart. Når temaet diskuteres, er det hele tiden
ensidig fokus på avkastning og sparing. Sjelden
nevner man bedriftens interesse av å bygge en
god organisasjonskultur. Årsaken tror jeg er en
generell mangel på forståelse for strukturen i
næringslivet – hvordan man bygger solide bedrif-
ter. Det som er viktig, er å se på hele verdikjeden i
en bedrift, og se hvordan medarbeiderne kan bli
positivt integrert i denne.

Tollefsen tror imidlertid at holdningen til med-
eierskap er på vei til å snu, i takt med økt privat-
isering av samfunnet og skjerpede krav til
næringslivet.

- Om ti år tror jeg medeierskap vil være betyde-
lig mer utbredt i norsk næringsliv enn i dag. Det
henger sammen med at næringslivet vil ha en vik-
tigere rolle i samfunnet – ikke bare som leverandø-
rer av økonomisk verdiskaping, men også som en
bidragsyter av sosiale goder. De gode bedriftene
som fremmer verdiskaping på sunne premisser vil
bli viktigere. Da vil også de ansattes medeierskap
spille en viktig rolle.
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Veidekke har en egen aksjeord-
ning som skal bidra til at flest
mulig ansatte velger å gå inn
som deleiere i bedriften.
Ordningen gir alle medarbei-
dere tilbud om å kjøpe Veidekke-
aksjer til reduserte priser og ved
hjelp av rentefrie lån. De ansatte
tilbys aksjer én gang i året, og i
november 2006 valgte ca. 1 000
medarbeidere å benytte seg av
tilbudet.Til sammen har 2 296
ansatte eller 36 %, en eierandel
på 14,8 % i konsernet. Veidekkes
mål er at minst halvparten av de
ansatte skal eie aksjer i egen
bedrift.
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Veidekke tilhører en bransje som genererer
40 % av alt avfall til deponi, er ansvarlig for
40 % av alt energiforbruk og som står for 40 %
av alt materialforbruk. Totalt står byggenæringen
for 13 -14 % av Norges totale CO2-utslipp, noe
som er en betydelig andel. Vi ser på dette som
en stor utfordring og ønsker å være en av fore-
gangsbedriftene på ytre miljø innen vår bransje.

For Veidekke er miljøhensyn en utfordring
gjennom hele produktets livssyklus. Det betyr
minimalisering av utslipp til jord, luft og vann,
bruk av miljøvennlige materialer, produkter og
prosesser i produksjonen, lavt energiforbruk
samt avfallsreduksjon og kildesortering for at
minst mulig avfall skal gå til deponi.

Veidekke skal ivareta miljøet gjennom økt
kompetanse, samspill med myndigheter,
kunder og leverandører og ved vårt system
for miljøledelse.

Miljøvisjon
+ Veidekke skal bidra til en bærekraftig

utvikling.
+ Miljøarbeidet i Veidekke skal integreres

i alle faser i den daglige virksomheten.
+ Veidekkes miljøsatsing skal gjennom

et aktivt og langsiktig arbeid være et
konkurransefortrinn.

Hovedretningslinjer
+ Veidekke skal være ansvarlig og akt-

som når det gjelder miljøspørsmål.
+ Veidekke skal fokusere på det ytre

miljø og miljø for sluttbruker ved å
sette opp miljømål og gjennomføre
disse.

+ Veidekke skal, i tillegg til å oppfylle
myndighetenes miljøkrav, være i
forkant innenfor utvalgte områder.

+ Veidekke skal øke sin kompetanse
om miljøeffekten av sine produkter
og aktiviteter.

Tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer skal
hjelpe oss å finne løsninger som er både miljømessig
og forretningsmessig fordelaktigte.
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Kartlegging av miljørisiko
Veidekke arrangerte høsten 2005 flere møter
om miljørisiko i entreprenørbransjen. Resultatet
ble viktige innspill omkring vårt arbeid med
dette temaet, blant annet på fremtidige risiko-
områder. Miljørisiko vil i større grad knyttes til
ubevisst bruk av helse- og miljøfarlige stoffer,
høyt energiforbruk i driftsfasen samt uheldig
avfallshåndtering. Sluttbruker vil også i større
grad stille krav som går på inneklima og ute-
miljø. I tillegg vil hensynet til biologisk mangfold

og klimaendringer bli mer viktig. Veidekke
Entreprenør har brukt resultatene fra kartleg-
gingen i sitt arbeid med revisjon av miljøstrate-
gien samt ved revidering av miljørutiner i sty-
ringssystemet. Det er utarbeidet en folder som
er distribuert både internt og eksternt.
Kartleggingen av miljørisiko har ført til nye tiltak
i handlingsplanen for Veidekke Entreprenør i
henholdsvis 2006 og 2007. Vi har satt økt fokus
på helse- og miljøfarlige stoffer samt inneklima
for sluttbruker.
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Helse- og miljøfarlige stoffer
Produktkontrolloven pålegger virksomheter
som Veidekke å ta et større ansvar for å fore-
bygge skadevirkninger fra produkter som inne-
holder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Dette
kalles substitusjonsplikt. Veidekke samarbei-
der med sin leverandør av elektronisk stoff-
kartotek om å etablere et system for å kunne
gjøre substitusjonsvurderinger. På den måten
skal vi i størst mulig grad unngå å bruke stof-
fer som er farlig for helse og miljø. Systemet
ble tatt i bruk fra januar 2007.

Veidekke Eiendom, som forvalter kontorer
og forretningsbygg, har kartlagt PCB-holdige
lysarmaturer i bygg de eier og forvalter. De
har også startet med kartlegging og merking
av vinduer som innholder PCB.

Energi
Veidekkes energiforbruk i Norge var på 304
GWh i 2006. Fordelingen mellom de ulike
energikildene er 19 % gass, 60 % olje og
21 % elektrisitet.

Veidekke Eiendom har deltatt i ENOVAs
prosjekt Energibruk og energiledelse for
store byggeiere, som ble ferdigstilt i 2006.
Målet har vært å redusere energiforbruket i

fem bygg med 15 prosent over to år. De
mest effektive tiltakene for lavere energibruk
er bedre utnyttelse av de tekniske innret-
ningene som finnes i ventilasjons- og kjøle-
systemer. Implementeringen av disse tilta-
kene har startet.

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven
får strengere energikrav fra 2007. Veidekke
Entreprenør arbeider aktivt for å få ned energi-
forbruket og bidra til energieffektive produkter.
I Trondheim har Veidekke Eiendom satt i gang
utviklingen av et prosjekt – bestående av fem
rekkehus og ca. 50 leiligheter – hvor det er en
klar målsetting å komme innenfor Passivhus-
standarden. Det er innledet et samarbeid med
SINTEF Byggforsk i forbindelse med utvikling-
en av prosjektet.

Veidekke Entreprenør deltar også i et
forskningsprosjekt med SINTEF Byggforsk,
som omhandler kuldebroer. Målet for pro-
sjektet er å kartlegge behovet for løsninger
som reduserer omfanget av kuldebroer i
bygninger. Resultatet av prosjektet vil være
et ”kuldebroatlas” hvor de mest kjente
problemstillingene er vist og angitt med
tabulerte kuldebroverdier.
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Avfall
Veidekkes entreprenørvirksomhet i Norge har
avfallsplaner og sluttrapporter på alle sine
større byggeprosjekter. For 2006 er det sam-
let inn erfaringstall fra 51 ferdigstilte prosjek-
ter. Avfallsregnskapet viser generert avfalls-
mengde, kildesorteringsgrad og kostnader
knyttet til avfallshåndteringen. For 2006 er
avfallsmengden på nybygg 28 kg pr. kvadrat-
meter bruttoareal. Kildesorteringsgraden har
utviklet seg positivt og øker fra år til år. For
2006 er den gjennomsnittlige kildesorterings-
graden for samtlige prosjekter 45 %. Stadig
mer avfall går til gjenvinning. Det arbeides
kontinuerlig med å redusere avfallsmengdene
og øke kildesorteringsgraden på byggeplas-
sene.

Veidekke har vært aktiv bidragsyter i utarbei-
delsen av ny nasjonal handlingsplan for bygg-
og anleggsavfall for perioden 2007 -2012.
Veidekke har også et forretningsmessig enga-
sjement gjennom Veidekke Gjenvinning AS.

Isolasjonsmatten Ultimat
Veidekke eier 15 % av selskapet Ultimat AS
som har som formål å produsere og markeds-
føre isolasjonsmateriell til boliger og nærings-
bygg. Ultimat består av tekstilfiber fra tekstil-

avfall, som er behandlet med brannhem-
mende kjemikalier. I Konowsgate i Oslo er
Ultimat brukt som prøveprosjekt for å samle
erfaringer fra praktisk anvendelse på bygge-
plassen. Erfaringene så langt tyder på et klart
bedre arbeidsmiljø for dem som jobber på
byggeplassen. Verktøy for å kutte og tilpasse
matten er under utvikling.

Inneklima
Veidekke gjennomfører støvmålinger på
utvalgte prosjekter for å kartlegge hvilket støv-
dekke man får ved ordinær bygging. I tillegg
kartlegger vi hvilke tiltak som er mest effekti-
ve for å oppnå støvkontroll. Hittil har vi fulgt
opp fire prosjekter på støvdekkenivå, både
gjennom byggeprosessen og etter at bygget
er tatt i bruk. Vanligvis er det skoler, omsorgs-
og næringsbygg som får krav til støvdekkenivå
– også kjent som ”rent bygg.” Veidekke har i
samarbeid med Teknologisk Institutt utarbei-
det en folder som gir tips om hvordan man
oppnår støvkontroll i byggefasen.

Veidekke deltar i prosjektet ”OPTIVATØR -
optimal varming og tørking i bygg” som setter
fokus på fukt, uttørking og energiforbruk i byg-
gefasen. Prosjektet som ledes av NTNU, er
treårig og avsluttes våren 2007.
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Det er anbefalt at alle byggeprosjekter etable-
rer en plan for byggfukthåndtering.

Drift av pukkverk og asfaltfabrikker
Drift av pukkverk og asfaltfabrikker er kre-
vende, både i forhold til naboer og brukere av
naturen. Derfor tar vi ansvar for miljøet rundt
våre virksomheter og for miljøeffektene av de
produktene vi fremstiller. Kolo Veidekke sam-
arbeider i denne sammenhengen nært med
naboer og kommunale myndigheter.

Kolo Veidekke bruker ikke tjæreholdige bin-
demidler og bindemidler med høyt innhold av
organiske gasser (VOC). Kolo Veidekke har
aktivt bidratt til utvikling av en renere produk-
sjonsprosess for asfalt (WAM Foam), til miljø-
forbedring av bitumenemulsjoner (limet som
benyttes i legging av asfalt) som nå kan pro-
duseres helt uten løsemidler – og til utvikling
av ”klister” (lim som fester to lag med asfalt
sammen) som ikke fester seg til bilhjul. Kolo
Veidekke har også i høy grad bidratt til utvik-
ling av asfaltdekker med god slitasjemotstand
og derved mindre helseskadelig veistøv fra
piggdekkslitasje.

EU/EØS har laget et system som skal sikre
fri flyt av varer og tjenester i Europa, det
såkalte Byggevaredirektivet. Der inngår pro-
duksjon av tilslagsmaterialer for bl.a. asfalt
og betong og for produktet asfalt. I Norge
er det bestemt at disse produktene skal
sertifiseres med et tredjeparts teknisk
kontrollorgan som utsteder sertifikater og
kontrollerer at ordningen blir vedlikeholdt.
Kolo Veidekke har vært i føringen når det
gjelder sertifisering av våre virksomheter.

Livssykluskostnader
Livssykluskostnader er et økonomisk begrep
som retter seg mot totalkostnadene for hele
byggets levetid. Kostnader i forbindelse med
bygging, vedlikehold, drift og riving er typiske
elementer i en vurdering av livssykluskostna-
dene. Veidekke har vært med i referansegrup-
pen for fremstilling av en forenklet ”Norsk
LCC-modell for boliger”. Husbanken er opp-
dragsgiver. Resultatet er sluttrapporten
”Livssykluskostnader og langsiktighet” skre-
vet av SINTEF Byggforsk og Multiconsult,
samt to delrapporter: Delrapport 1 - levetider i
praksis, og delrapport 2 - verktøy for bereg-
ninger av livsløpskostnader. Rapportene kon-
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kluderer med at et verktøy for beregning av
LCC-kostnader for boliger bør baseres på den
eksisterende livsløpskalkulatoren som finnes
på nettsiden www.byggutengrenser.no, sam-
men med de i rapporten reviderte levetids- og
vedlikeholdsanslag.

Universell utforming
Veidekke Eiendom har hatt samarbeid med
Husbanken i forbindelse med et boligprosjekt i
Guristuveien på Bøler i Oslo. Målet har vært å
legge til rette for god tilgjengelighet for alle,
både i uteområdene og inne i leilighetene.
Uteområdet og leilighetene er trinnfrie, de er
tilrettelagt for rullestolbrukere, og det er benyt-
tet allergivennlig beplantning på uteområdet. Det
er lagt vekt på å integrere god tilgjengelighet
som en del av en estetisk helhet, og dermed
unngå spesialløsninger for noen få.

Tanken bak tilgjengelighet for alle, eller “uni-
versell utforming”, er at løsninger som inklude-
rer funksjonshemmede er gode løsninger for
alle fordi de er funksjonelle, brukervennlige og
uten hindringer. Universell utforming er god
samfunnsøkonomi fordi utformingen tar hen-
syn til hele livsløpet, og man slipper fordyrende
tilleggsløsninger.

Alunskifer
Veidekke er med i et FoU-prosjekt initiert av
Norges Forskningsråd, som omhandler stein-
typen alunskifer. Ideen bak prosjektet er å øke
forståelsen for bygningstekniske og miljømessi-
ge problemstillinger knyttet til alunskifer, utvikle
metoder for å kunne dimensjonere sikre og kost-
nadseffektive infrastrukturløsninger og utarbeide
retningslinjer for fundamentering. Problemer
med alunskifer er velkjent fra Oslo-området. De
består særlig i svelling som medfører bygnings-
skader, angrep på stål og betong, og forurensing
av grunnvannet med svovelsyre og tungmetaller.
Andre problemer er emisjon av kreftfremkallende
radongass og sikker disponering av overskudds-
masser fra byggeprosjekter.

Tjuvholmen er god på miljøstyring
Statens forurensningstilsyn (SFT) ga mange posi-
tive tilbakemeldinger etter et tilsyn på Veidekkes
byggeplass på Tjuvholmen: Systematisk tilrette-
legging for å oppfylle krav i alle ledd, organisering
med klar ansvarsfordeling, opplæring til alle, faste
møterutiner/miljøfokus og gode referater, avviks-
behandling, bruk av faglige rådgivere, varsling av
naboer, støvdemping, feiing, salting samt planer
for miljøvennlig materialvalg.

Miljørisiko vil i fremtiden være knyttet til:*

+ Helse- og miljøfarlige stoffer
+ Høyt energiforbruk i driftsfasen
+ Uheldig avfallshåndtering og kildesortering, samt avfallsmengder
+ Inneklima – fukt
+ Inneklima – sluttbruker
+ Biologisk mangfold
+ Klimaendringer

* Se kartlegging av miljørisiko side 23.
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2006 2005 2004 2004 2003

IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP

DRIFT *

Driftsinntekter 16 442 14 579 12 826 12 934 11 461

Driftsresultat 712 592 352 323 191

Resultat før skatt 923 711 383 342 168

Netto årsresultat 1) 708 558 263 235 102

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 12 381 10 902 9 177 9 177 8 120

RENTABILITET

Driftsmargin (%) 2) 4,3 4,1 2,7 2,5 1,7

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

Totalkapitalrentabilitet (%) 4) 12,5 10,8 6,9 6,2 3,9

Rentabilitet på investert kapital (%) 5) 28,9 27,3 15,7 14,2 8,2

Egenkapitalrentabilitet (%) 6) 44,5 36,8 19,1 17,0 8,4

KAPITALFORHOLD *

Totalkapital 8 311 6 370 5 750 5 784 5 632

Samlet egenkapital 7) 1 778 1 470 1 638 1 578 1 459

Egenkapitalandel (%) 8) 21,4 23,1 28,5 27,3 25,9

Netto rentebærende gjeld 9) 534 109 76 71 238

Investeringer 395 323 258 264 327

LIKVIDITET

Likviditet pr. 31. desember * 331 345 401 431 593

Ubenyttede lånerammer 1 319 1 628 1 096 1 096 959

Likviditetsgrad 1 10) 1,14 1,04 1,03 0,99 1,09

Likviditetsgrad 2 11) 0,90 0,84 0,79 0,76 0,78

Likviditetsgrad 3 12) 4,98 6,28 5,12 5,14 9,21

AKSJEN

Børskurs pr. 31. desember 237,0 192,5 101,0 101,0 58,5

Resultat pr. aksje 13) 24,8 19,5 9,5 8,5 3,8

Resultat pr. aksje (fullt utvannet) 24,8 19,5 9,5 8,5 3,8

Resultat pluss goodwill pr. aksje 24,8 19,5 10,0 10,6 6,8

Utbytte pr. aksje 13,0 10,0 18,0 6,0 3,5

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 28,6 28,6 27,7 27,7 27,3

PERSONALFORHOLD

Antall ansatte i Skandinavia pr. 31. desember 6 351 5 598 5 436 5 455 5 309

Antall ansatte i Skandinavia, gjennomsnitt 6 227 5 584 5 075 5 096 5 623

Fravær (%)*** 4,9 4,6 4,9 4,9 6,3

Fravær timelønnede (%) 6,5 6,0 6,4 6,4 8,4

Fraværsskader pr. million arbeidede timer (H-verdi)*** 2,8 5,7 5,2 5,2 6,9

Lønninger og sosiale kostnader * 3 307 2 930 2 701 2 713 2 535

* Beløp i mill. kroner
** Inkl. kr. 12,- i ekstraordinært utbytte
*** Gjelder Norge
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2006 ble et meget godt år for
Veidekke. Med en omsetning på
16,4 mrd. kroner, et resultat før skatt
på 922,8 mill. kroner befester
Veidekke sin posisjon som Norges
ledende entreprenør og eiendoms-
utvikler. Fremgangen gjelder alle
deler av konsernets virksomhet.

Innen området helse, miljø og sikker-
het (HMS) har det også vært en
meget positiv utvikling i 2006.
Veidekke oppnådde en H-verdi
(antall skader med fravær pr. million
arbeidede timer) for virksomhetene
i Norge på 2,8, mens H-verdien for
hele konsernet var 5,7. Tilsvarende
tall i 2005 var henholdsvis 5,7 og 9,3.

Norge
• Betydelig fremgang og høy aktivitet i entrepre-

nørvirksomheten
• Meget sterk ordrereserve i entreprenørvirk-

somheten
• Attraktive eiendomsprosjekter og godt

boligsalg
• Volum- og marginvekst innen pukk og grus, og

gjenvinning, bedrede marginer i asfaltvirksom-
heten og positiv utvikling for området
veivedlikehold

• Prosesser for kontinuerlig forbedring igangsatt i
hele organisasjonen

Danmark
• Dobling av resultatet
• Klar forbedring av entreprenørvirksomheten
• Byggregionene viser god fremgang, men noe

svakere innen anlegg
• Eiendomsvirksomheten utvikler seg i henhold

til plan

Sverige
• Dobling av resultatet
• Positiv utvikling i alle regioner
• SBS Entreprenad AB i Göteborg overtatt fra

1. september
• Meget godt salg av boliger

Høydepunkter i 2006 Utfordringer i 2007

Utfordringene vi står overfor er blant annet usikkerhet
knyttet til utviklingen i boligmarkedet, den generelle kost-
nadsutviklingen, risikostyring og skjerpet konkurranse fra
utenlandske entreprenører. En annen utfordring er å rekrut-
tere nye medarbeidere og fortsette å være en attraktiv
arbeidsplass.

Boligmarkedet er på et høyt nivå med noen lokale variasjo-
ner. Selv om det skulle bli en utflating, vil det fortsatt være
etterspørsel etter gode prosjekter.

Vi ser mulighet for reduserte innkjøpskostnader gjennom
nye innkjøpskanaler og samarbeidsformer, men det største
potensialet ligger i å effektivisere eget tidsforbruk og styr-
ke samspillet med underentreprenørene for å oppnå bedret
produktivitet. Forbedringsprosessene “Vi i Veidekke” og
“På vei” viser at det er store produktivitetsgevinster å
hente i et prosjekt når vi involverer alle ansatte og under-
entreprenørene.

Prosjektrisiko vil alltid være til stede, og vi holder fokus på
å velge prosjekter der vi kan gjøre mest av det vi kan best,
prioritere kunder som vi kan ha et godt samspill med og
sørge for å ha riktig kompetanse og ressurser.

Vi vil møte nye utenlandske aktører, særlig i anleggsmarke-
det, men vår sterke posisjon gir oss mulighet til å være
selektive og velge prosjekter der vi har konkurransefor-
trinn.

Vi arbeider aktivt for å sikre at Veidekke skal være en
attraktiv arbeidsplass både for nåværende og nye medar-
beidere. Det skjer en planmessig rekruttering, fortrinnsvis
internt, til sentrale leder- og fagstillinger. Rekrutterings-
aktivitetene rettet mot skoler, høyskoler og universiteter
er betydelig styrket den senere tid. Medarbeiderne tilbys
utviklingsmuligheter både i jobbsituasjon og gjennom
fag- og lederutviklingsprogram.

Vi har en motivert og godt rustet organisasjon, kvalifiserte
medarbeidere og en gjennomgående god ordresituasjon.
På bakgrunn av dette, og de gode markedsutsiktene, har vi
en god basis for videre vekst både i volum og lønnsomhet.

Finansiell kalender 2007
Offentliggjøring av delårsresultater:
1. kvartal: 9. mai
2. kvartal: 15. august
3. kvartal: 1. november

Ordinær generalforsamling avholdes den 8. mai.
Aksjene noteres eksklusive utbytte den 9. mai.
Utbytte utbetales aksjonærene den 21. mai.

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) Totalkapitalrentabilitet:
Resultat før skattekostnad, pluss netto finanskostnader
i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.

5) Rentabilitet på investert kapital:
Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig totalkapital
med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri
langsiktig gjeld.

6) Egenkapitalrentabilitet:
Resultat etter skattekostnader i prosent av gjennom-
snittlig samlet egenkapital.

7) Samlet egenkapital:
Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.

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

9) Netto rentebærende gjeld:
Likvide midler pluss rentebærende fordringer minus
kortsiktig rentebærende gjeld minus langsiktig rente-
bærende gjeld.

10) Likviditetsgrad 1:
Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

11) Likviditetsgrad 2:
Mest likvide omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

12) Likviditetsgrad 3:
Likvide midler pluss ubenyttede lånerammer dividert
med kortsiktig rentebærende gjeld.

13) Resultat pr. aksje:
Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser dividert
med gjennomsnittlig antall utestående aksjer
(fullt utvannet).
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Forsiden:
I Veidekke er det viktig å gi rom
for personlige initiativ. Da prosjekt-
utvikler Elin Hoff Johansen i
Veidekke Eiendom skulle planleg-
ge nye leiligheter på Bøler i Oslo,
foreslo hun å bruke såkalt ”univer-
sell utforming”: Løsninger som
gjør det lettere for eldre og funk-
sjonshemmede å bruke husene.
Det legges ikke opp til kostbare
spesialtilpasninger – hensikten er å
likestille alle samfunnsborgere ved
at alle bruker de samme løsning-
ene. Det finnes ingen nivåforskjel-
ler over 2,5 cm i husene, det leg-
ges fast belegg på alle gangveier
og flater – og uteplass og møble-
ring er utformet med hensyn til
bevegelseshemmede. I tillegg er
beplantningen allergivennlig, det
monteres fugleredehusker som
kan brukes av handikappende barn
og overskuddsmasse fra bygging-
en er blitt brukt til en støyvoll som
skjermer for T-banesporene.
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