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Reduksjon iCO2-utslipp
per år vedbrukaven
TellHus-leilighet,
sammenlignetmed
en“normal” leilighet
er1,5 tonn.

samfunnsrapport 2007
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En av de sentrale utfordringene fremover er et noe mer usikkert
boligmarked. I Norge ventes dette å føre til lavere salgstakt på
nye boliger, og dermed færre prosjekter som kommer til opp-
start. I Danmark har salget av nye boliger vært meget svakt
i lang tid, og her ventes det ikke en snarlig bedring. Også det
svenske boligmarkedet preges av noe større usikkerhet, selv
om det så langt ikke er tydelige tegn til tilbakegang. Markedet
for næringsbygg og anlegg vil i stor grad kompensere for ned-
gangen i boligmarkedet. Det satses også betydelig på opp-
gradering og vedlikehold av offentlige infrastrukturanlegg, noe
som vil gi vår virksomhet innen asfalt og veivedlikehold gode
muligheter fremover.

Vi ser muligheter for reduserte innkjøpskostnader gjennom nye
innkjøpskanaler og samarbeidsformer med leverandørene, men
et mulig større potensial ligger i å effektivisere eget tidsforbruk
og forbedre samspillet med underentreprenørene. Forbedrings-
prosessene som kontinuerlig pågår i konsernet, viser at det er
store produktivitetsgevinster å hente i et prosjekt gjennom
involvering av alle ansatte og underentreprenørene.

Prosjektrisiko vil alltid være til stede, og vi legger vekt på å
velge prosjekter der vi kan gjøre mest av det vi kan best, velge
kunder som vi kan ha et godt samspill med og sørge for å ha
riktig kompetanse og ressurser. Gjennom vår sterke posisjon
har vi mulighet til å være selektive og velge prosjekter der vi
har konkurransefortrinn.

Vi arbeider aktivt for å sikre at Veidekke skal være en attraktiv
arbeidsplass både for nåværende og nye medarbeidere. Rekrut-
teringen av nye ansatte skjer planmessig gjennom aktivitet
rettet mot skoler, høyskoler og universiteter. Medarbeiderne
tilbys utviklingsmuligheter både i jobbsituasjonen og gjennom
fag- og lederutviklingsprogram. Til sentrale leder- og fagstillinger
skjer rekrutteringen fortrinnsvis internt.

Vi har en motivert og godt rustet organisasjon, kvalifiserte med-
arbeidere og en god ordresituasjon. Alt i alt vurderer vi utsik-
tene for Veidekkekonsernet som gode for 2008. Den usikkerhet
som råder i ulike deler av markedene, skal vi møte med fokus
på markedsovervåking, en veltrimmet organisasjon og fokus på
lønnsomhet og kostnadskontroll.

Det ble en meget sterk avslutning
på et godt år for selskapet. En solid
omsetningsvekst og marginøkning
ga et resultat før skatt på 1,2 milliar-
der NOK for Veidekke i 2007.
Resultatene ble spesielt gode i
Norge, der både entreprenør- og
eiendomsvirksomheten oppnådde
rekordresultater. Den samlede
ordrereserven for konsernets entre-
prenørvirksomhet på slutten av året
var på over 13 milliarder NOK.

Området helse, miljø og sikkerhet
(HMS) har vært i fokus også i 2007,
men likevel ble det ved utgangen
av året registrert en høyere H-verdi
(antall skader med fravær pr. million
arbeidede timer) enn ved utgangen
av 2006. H-verdien i Veidekkes
virksomhet i Skandinavia, sett
under ett, ble på 7,0 mot 5,7 ett år
tidligere. Sykefraværet holdt seg
imidlertid noenlunde konstant.

Norge
Den betydelige resultatfremgangen i Norge har
naturligvis en sammenheng med de gode markeds-
forhold totalt sett, men kanskje viktigere er frem-
gangen et resultat av god risikostyring, en meget
god utnyttelse av våre produksjonsressurser og
kontinuerlig arbeid med forbedringer i alle virksom-
hetsområdene. Driften har vært god i alle entrepre-
nørenhetene, eiendomsvirksomheten har hatt høy
salgsgrad og industrivirksomheten har hatt frem-
gang i et voksende marked.

Danmark
Resultatet for Veidekkes danske virksomhet, Hoff-
mann, ble totalt sett svakt, og var preget av ned-
skrivninger på noen problemprosjekter på Sjælland.
I andre regioner og virksomhetsområder var utvik-
lingen tilfredsstillende og resultatmarginene gode.

Sverige
I Sverige har det vært en noe varierende, men
positiv utvikling. Entreprenørvirksomheten har
styrket sin markedsposisjon betydelig gjennom
blant annet å utvikle og forbedre organisasjonen
og legge stor vekt på samspillet med kundene,
men har fortsatt for lave marginer. Eiendoms-
utviklingsvirksomheten har hatt en meget tilfreds-
stillende utvikling med gode resultater og høy
salgsgrad på boligprosjektene.

Utfordringer i 2008Hovedtrekk i 2007

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 minoritets-
interesser.

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

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

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

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

Finansiell kalender 2008

Offentliggjøring av delårsresultater:
1. kvartal: 8. mai
2. kvartal: 14. august
3. kvartal: 6. november

Ordinær generalforsamling avholdes den 7. mai.
Aksjene noteres eksklusive utbytte den 8. mai.
Utbytte utbetales aksjonærene den 20. mai.
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Veidekke er en skandinavisk entreprenør og
eiendomsutvikler med hovedkontor i Oslo.
Konsernet har ca. 6 500 ansatte i Skandinavia.
Veidekke ble etablert i 1936 og notert
på hovedlisten på Oslo Børs i 1986. I 2007
var omsetningen på 19,3 milliarder kroner.
Eierstrukturen er spredt med hovedvekt
på institusjonelle eiere. Et særtrekk ved
Veidekke er de ansattes betydelige med-
eierskap i bedriften.

Mye av Veidekkes vekst og utvikling er
kommet til gjennom oppkjøp og fusjoner.
Over 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 mellom-
store aktørene å bli innlemmet i større
konstellasjoner.
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Mye av den daglige driften for en virksomhet somVeidekke dreier seg om sam-
funnsansvar 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 av våre arbeidsplasser, som kunde, 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 men-
neskene som forholder seg til vår virksomhet. Vårt arbeid med samfunnsansvar skal
til enhver tid reflekteres i driften av konsernet, og er derfor forankret i organisasjo-
nens 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.



Gjennom byggingen av energi-
effektive hus kan entreprenør-
bransjen bli en betydelig
bidragsyter i den globale
klimakampen.



FNsklimapanel, som i 2007delte fredsprisenmed
AlGore for sitt arbeidmedklimaspørsmål, har aldri
vært sikrere på at de klimaendringene vi i dag ser er
menneskeskapt. Forskerne somsitter i panelet, anser
det sommeget sannsynlig at årenemellom1950og
2000er de varmeste klodenhar opplevdpået halvt
årtusen.Vitenskapsmennsomellers er forsiktigemed
hvordandeordlegger seg, sier blant annet at det er
meget sannsynlig atGolfstrømmenvil svekkesmed
25prosent deneste hundre årene.Det vil redusere
varmeoverføringen iAtlanterhavet og få direkte
konsekvenser for temperatureneher i Skandinavia.
Ifølgepanelet er vi nødt til å kutte utslippene avde
ulike klimagassenemed50prosent innen2030 for å
få kontroll på situasjonen.

For å nådettemålet kanentreprenørbransjen spille
en viktig rolle i årene somkommer. 40prosent av det
totale energiforbruket i Skandinavia kan knyttes til
byggingogbruk avboliger, kontorer og andre
bygninger – ogpotensialet for å lage smartere løs-
ninger er stort.Vår bransje har ogsåen stor utfordring
i selve byggeprosessen, blant annet ved tørking av
bygg for å unngå fukt. Entreprenørbransjen står i dag
for 13-14prosent avNorges totale utslipp av klima-
gassenCO2, somer et betydelig tall.

Gjennomsmartere løsninger, både i byggefasenog
driftsfasen, kan vår bransje gi et betydelig bidrag til
klimakampen.Derfor har vi iVeidekke satt i gangen
rekke initiativ for å bedre den totale energiøkonomien
i våre prosjekter. BoligkonseptetTellHuser nylig
lansert, ogbyggingen avden første boligblokken
igangsettes omkort tid i Stockholm.Gjennom løs-
ninger somøkt bruk avmiljøvennlig fjernvarme,
bedre vindusisolering ogbedre totalisolering
redusereshver leilighetsCO2-utslippmedhele 1,5
tonnhvert eneste år – uten at dette går på bekost-
ning av verken komfort, prisenpå leiligheteneller den
totale lønnsomheten i prosjektet.
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Vi jobber ogsåmedøkt bruk avmiljøvennlig fjern-
varme til oppvarming avbrakkenepåbyggeplassen,
og ved tørking avbygg – i tillegg til at vi har et økt
fokuspå sortering oggjenvinninggjennomvårt sel-
skapVeidekkeGjenvinning.Avfall er en stor ressurs –
ved sortering går 30 til 50 prosent til tradisjonell gjen-
vinning,mens restengår til såkalt energigjenvinning
somkanutnytte omtrent 70prosent av avfallet til
produksjon avenergi.

Veidekkeer ogsåmed i et forskningsprosjektmed
SINTEFByggforsk somskal øke kunnskapenom
såkalte kuldebroer – steder i enbygning somer
spesielt sårbare for varmetap.Dette kan væreover-
gangenmellometasjer eller overgangenmellom
veggog tak.Måletmedprosjektet er å lageet
”kuldebroatlas” for forskjellige typer konstruksjoner,
som igjen skal bidra til å velgedebeste løsningene
for deenkelte byggeprosjektene. Slik vil vi bidra til å
sette større fokuspådet totale energiregnskapet til
boligene, oghvordanmankanminkeutslippet av
CO2gjennomsmartere tekniske løsninger.

Denglobale klimautfordringener formidabel, ogdet
er viktig at alle områder i samfunnet gir sitt bidrag.
Somenavde største aktørene i entreprenørbransjen
kommer vi til å ha økt fokuspåenergiforbruk ogmiljø
i årene framover – i alt fra byggeteknikk, innovasjon,
innkjøpsstrategi og lederopplæring.Gjennomdisse
tiltakene skal vi over tid klare å halvere energiforbruket
og avfallsproduksjonen fra virksomheten.
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Klimasaken har de siste årene utviklet seg til en
av vår tids aller største utfordringer. Bunken av
rapporter som forteller om alvorlige konsekvenser
av høyere CO2-utslipp i atmosfæren øker, og det
er i dag få som betviler at dette kan få dramatiske
konsekvenser for livet på jordkloden.

den nye
klimavirkeligheten

TERJE R. VENOLD

KONSERNSJEF



For oss i entreprenørbransjen betyr dette
nye utfordringer. Vi er i en bransje som
kan knyttes til 40 prosent av alt energi-
forbruk, og som står for 40 prosent av alt
materialbruk. Potensialet for forbedring på
miljøområdet er med andre ord stort, og
vi i Veidekke har ambisjoner om å ta en
aktiv rolle i bransjens dreining mot mer
miljøvennlige løsninger.

I januar gikk vi sammen med 12 andre
ledende norske bedrifter inn i partner-
skapet KlimaGevinst 2020. Målet med
dette samarbeidet er å samle ressur-
sene til noen av de mest toneangivende
bedriftene i Norge, slik at norsk nærings-
liv skal kunne ta en større rolle i arbeidet
mot fremtidens lavutslippssamfunn.
Samarbeidet er satt i gang av det
norske ukebrevet Mandag Morgen, og
kommer til å ha et nært samarbeid med
Copenhagen Climate Council – det
globale næringslivsnettverket som skal
involvere og engasjere internasjonalt
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TERJE R. VENOLD

KONSERNSJEF

næringsliv frem mot klimatoppmøtet i
København i desember 2009. I året
som kommer vil KlimaGevinst 2020
sette søkelyset på temaer som energi-
effektivisering, fornybar energi, klima-
ledelse, gjenvinning og ulike tilpas-
ninger som må gjøres til endringer i
klimaet. Dette er sentrale temaer for
klimadebatten, og sentrale temaer for
Veidekke. I fremtiden må vi ikke bare
bygge mer energieffektivt for å spare
kloden for ytterligere CO2-utslipp, men
vi må også forstå hvordan vår virksom-
het kan bli påvirket av værforhold som
er mer ekstreme enn i dag. Vi må kort
sagt forholde oss til en ny klimavirke-
lighet.

I denne situasjonen finnes det også
muligheter. Jeg vil gjerne trekke frem
driften i Veidekke Gjenvinning som et
godt eksempel på at ”grønn business”
kan være lønnsom. I de ti årene mellom
1995-2005 økte den totale avfallsmeng-
den i Norge med 31 prosent, til i under-
kant av 10 millioner tonn. Det politiske
miljøet diskuterer strengere regler for
deponering av avfall, og alt tyder på at
markedet for gjenvinning er økende.
Veidekke Gjenvinning kommer derfor til
å gi viktige bidrag i årene som kommer,
både til arbeidet med et renere miljø og
til konsernets bunnlinje.

Miljøsaken er et naturlig hovedtema i
årets rapport, men det er viktig å ikke
glemme alle de andre initiativene vi gjør
på området samfunnsansvar.

Blant høydepunktene vil jeg gjerne
trekke frem årets tilbud om aksjekjøp til
de ansatte. Jeg har sagt før at målet er å
få halvparten av alle våre ansatte inn på
eiersiden, og derfor var det svært glede-
lig å ønske 640 nye aksjonærer velkom-
men som medeiere. Medeierskap er en
viktig del av kulturen i Veidekke, og en av
de tingene som gjør Veidekke til en unik
bedrift i entreprenørbransjen. I dag eier
de ansatte 15,9 prosent av bedriften.

I fjorårets samfunnsrapport trakk vi frem
tre temaer som er spesielt viktige for
Veidekke. Ansattes medeierskap er alle-
rede nevnt – skadetall og tiltak for jevn
rekruttering er også med på listen over
prioriterte temaer. Disse er en viktig del
av Veidekkes brede arbeid med sam-
funnsansvar. For oss dreier dette seg om
langsiktig verdiskapning, om muligheten
til å skape sunn vekst gjennom ansvarlig
drift. Vi ser en direkte sammenheng
mellom arbeidet med samfunnsansvar
og våre fire viktigste verdidrivere – tett
samspill med kunden, medarbeider-
involvering, desentralisert organisering
og god prosjektstyring. Slik blir også
arbeidet med samfunnsansvar viktig
for å nå konsernets overordnede mål
om bedre lønnsomhet og en sterk
skandinavisk posisjon.

Terje R. Venold
Konsernsjef
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+ansatte sommedeiere
Veidekkehar sommål at halvparten avde ansatte skal eie
aksjer i selskapet. I dager 41%avdeansattemedeiere.

+skader påbyggeplassen
Vi har etmål omat hele konsernet skal ha enH-verdi
(antall skadermed fravær pr.million arbeidstimer) på under 5
i løpet av 2010. I 2007 varH-verdienpå7,0.

+ rekruttering
Veidekkehar i 2007 fått 1 063nye ansatte. Rekruttering er
enprioritert oppgave, og vi har blant annet 307 lærlinger
i konsernet.
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For å kunne bidra til å løse miljøutfordringene
i entreprenørbransjen, er vi helt avhengig av
tilbakemeldinger fra våre omgivelser. I 2008
vil vi spørre mer enn vanlig.

dialogen

Hvilke miljøspørsmål er dere opptatt
av? Hvordan berører Veidekkes virk-
somhet din hverdag? Hva kan vi gjøre
for å bli enda bedre på miljøområdet?
Hvilke temaer bør Veidekke bruke
ekstra mye tid og ressurser på? Uten
konkrete tilbakemeldinger er det
vanskelig å bli bedre. Derfor er det
viktig for Veidekke å ha en god dialog
med omgivelsene, og lytte til dem som
berøres av virksomheten vår. I tillegg til
verdifulle innspill på hvordan vi driver
konsernet, forbedrer god dialog også
det totale risikobildet vårt. Gjennom et
systematisk arbeid med interessent-
dialog er det lettere å lokalisere,
over våke og eventuelle løse problem-
stillinger før de utvikler seg til større
forretningsmessige utfordringer.

I 2008 planlegger vi å bruke ekstra
ressurser på kartlegging av hva våre
interessenter mener om temaene
miljø- og samfunnsansvar. Prosjektet
gjøres som en oppfølging av dialog-
møtene som ble gjennomført for tre år
siden.

Den gang var ytre miljø hovedtema,
og vi inviterte en lang rekke inter-
essentgrupper for å diskutere temaet
og få deres synspunkter. Diskusjonen
som oppstod mellom de forskjellige
gruppene – som arkitekter, analytikere,
myndigheter, leverandører og ansatte –
ga oss svært mange viktige innspill i
det videre arbeidet med miljørisiko.
Vi tar med oss de gode erfaringene
fra disse møtene til årets prosjekt.

Tilgjengelighet og åpenhet
For å kunne håndtere uforutsette hen-
delser er det utviklet krisehåndterings-
planer. Planene beskriver forholdsregler
og reaksjoner i forbindelse med kriser,
det vil si alvorlige hendelser der ulike
grupper i samfunnet stiller krav til Vei-
dekkes håndtering av situasjonen.
Mediene vil spille en viktig rolle i en slik
situasjon, og hovedprinsippene for vår
kontakt med mediene er forankret i vår
policy som bygger på de fire hovedele-
mentene: Tilgjengelig, åpen, korrekt og
ensartet. Vi skal være proaktive, og vi
skal kontinuerlig arbeide for å sikre oss
kunnskap og erfaring 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
hen- vendelser om aktuelle saker. Gjen-
nom elektronisk overvåking av medier
og presseklipp i hele Skandinavia
holder vi oss oppdatert på hva som
skrives om oss og våre fagområder. På
den måten kan Veidekke også komme
med nødvendige korrigeringer eller til-
leggsinformasjon 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
gjeldende børskurs. I dette arbeidet
tilstreber vi å gi lik informasjon til alle,
om det gjelder presentasjon av
selskapets økonomiske og virksomhets-
messige utvikling hvert kvartal, eller
informasjon om markedsutviklingen og
de forventninger man har til denne.
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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 virksomhetsmessig infor-
masjon til finansmarkedet.

Dialog om fremtidens byggenæring
Kontakten med det politiske miljøet
skjer i hovedsak gjennom Veidekkes
aktive medlemskap i næringsorganisa-
sjoner som Entreprenørforeningen
Bygg og Anlegg (EBA) og Asfaltentre-
prenørenes forening i Norge, Dansk
Byggeri og Sveriges Byggindustrier.
Som en av de desidert ledende entre-
prenører og eiendomsutviklere trekkes
Veidekke ofte med i arbeidet mot myn-
digheter og rammesettere. Denne kon-
takten er viktig både operasjonelt og
strategisk, og gir oss tilbakemeldinger
på problemområder som er av betyd-
ning for konsernets videre utvikling. Vi
opplever stor grad av åpenhet og inter-
esse 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
interessentgruppe for Veidekke. I dette
miljøet skal vi både hente nye medar-
beidere og utvide selskapets faglige
horisont. Samspillet med dette miljøet
har vært gjennom en spennende
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 gjen-
nom partnerskapsavtaler med skoler og
læresteder og prosjektsamarbeid om-
kring lokale og regionale utfordringer.
Veidekke har til enhver tid et stort antall
elever som skriver hoved- og diplom-
oppgaver om problemstillinger innen
både teknologiske og merkantile fag-
områder.

Intern dialog
Veidekkes interne informasjonspolicy
utvikles kontinuerlig. En sentral utford-
ring er å gjøre den enkelte leder i stand
til å oppfylle sine løpende kommunika-
sjonsoppgaver mot de ansatte.
Gjennom å utvikle relevante hjelpe-
midler, sikre gode og effektive kommu-
nikasjonskanaler – og motivere til åpen-
het og proaktivitet skal vi sikre at alle
medarbeidere har tilstrekkelig og rele-
vant informasjon om Veidekkes historie,
nåsituasjon og fremtidsutsikter. Inter-
nett og intranett spiller her en sentral
rolle, men også skriftlige kanaler som
Veidekke Magasin 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 distriktsnivå, og
representanter for de tillitsvalgte møtes
hvert år til en konferanse over to dager.
I tråd med EUs bestemmelser er det
også opprettet et europeisk sam-
arbeidsutvalg (ESU) med representan-
ter for tillitsvalgte i de land Veidekke har
virksomhet. Gjennom disse arenaene
sikrer vi tett dialog med fagforeningene
og et generelt lavt konfliktnivå.
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I motsetning til andre alternative byggekonsepter regner vi
med omtrent de samme marginene i etTellHus-prosjekt
som i våre ordinære boligprosjekter.

Til tross for atTellHus har et marginalt større varmebehov
enn et såkalt Passivhus (med sine opptil dobbelt så tykke
vegger), så slipper det ut betydelig mindre CO2. Årsaken
er at TellHus i større grad baserer seg på miljøvennlig
fjernvarme og i mindre grad på forurensende elektrisitet.
Også selve byggeprosessen er miljøvennlig. Et godt
eksempel er brakkene – som enhver byggeplass er
avhengig av – her blir varmet opp ved hjelp av miljøvennlig
fjernvarme. Det brukes også miljømerket grønn elektrisitet
for maskiner som brukes på byggeplassen for å bidra til å
stimulere markedet for denne typen kraft. Dette påvirker
imidlertid ikke CO2.

Byggingen av de første 35TellHus-leilighetene igangsettes
i Västertorp i Stockholm i løpet av høsten, og flere
kommuner i Sverige har allerede vist interesse for denne
måten å bygge på. I Veidekke har vi ambisjoner om at en
stor andel av våre leilighetsprosjekter i egen regi skal over
påTellHus-plattformen i årene som kommer. Utviklingen
av klimasmarte leiligheter er fremtiden – ogTellHus vil
derfor gi et viktig bidrag til vår fremtidige lønnsomhet og
posisjon i det skandinaviske markedet.

40 prosent av det totale energiforbruket og 25 prosent av
CO2 -utslippet i Skandinavia kan knyttes til bygging og bruk
av boliger, kontorer og andre bygninger. Potensialet for å
bruke mindre energi – og dermed bidra til å redusere ut-
slippet av CO2 i atmosfæren – er med andre ord stort.
Det har Veidekke tatt konsekvensen av med satsingen på
konseptetTellHus. Dette er klimasmarte leiligheter som
gjennom enkle løsninger minker CO2-utslippet med rundt
1,5 tonn per leilighet per år, i forhold til leiligheter i et
vanlig nybygg. Grunnideen bakTellHus er å minke strøm-
forbruket i boligene gjennom en del enkle grep:

• Isoleringen på veggene økes med 5-6 cm sammen-
lignet med dagens isolering.

• Oppvarming skjer med miljøvennlig fjernvarme
(inkludert varmen i baderomsgulvet)

• Leiligheten får montert superisolerglass
• Vi styrer leveransene mot lavenergi hvitevarer,

lavenergilamper og energieffektive ventilasjons-
system med varmegjenvinning

• Alle leiligheter får et panel som viser hvor mye
elektrisitet og varmtvann leiligheten bruker i sanntid,
og hvor mye forbruket koster i kroner og øre

• Mulighet for å stenge av "standby"-funksjonene
på elektriske apparater

Disse tiltakene gir i sum en meget god klima-
fortjeneste, men er ikke spesielt dramatiske for verken
byggeprosessen eller materialkostnadene.



Det betyr minimalisering av utslipp til
jord, luft og vann, bruk av miljøvennlige
materialer, produkter og prosesser i
produksjonen, et lavt energiforbruk
samt avfallsreduksjon og kildesortering
for at minst mulig avfall skal gå til
deponi.

Veidekke tilhører en bransje som er an-
svarlig for 40 % av alt energiforbruk og
som står for 40 % av alt materialfor-
bruk. Byggenæringen står for 14 % av
alt generert avfall, og står 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 foregangsbedriftene på ytre
miljø innen vår bransje.

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

miljø

Miljøvisjon
+ Veidekke skal bidra til en bære-

kraftig 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
tiltak for å nå disse.

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

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

Miljøstrategi
Veidekke har nedsatt en arbeidsgruppe
med representanter fra alle deler av
konsernet, som jobber med nye tanker
knyttet til Veidekkes miljøstrategi.
Gruppen skal legge fram sitt forslag i
løpet av våren 2008.

Klimanettverk
Veidekke er blant 13 norske ledende
bedrifter som har inngått partnerskap i
klimakampen. Samarbeidet Klima-
Gevinst 2020 vil arbeide for at norsk
næringsliv kan spille en større rolle
nasjonalt og internasjonalt i arbeidet
med å utvikle lavutslippssamfunnet.

Veidekke har også engasjert seg i
Klimaveien, som er en felles kampanje
for organisasjoner tilknyttet norsk vei-
transport og miljøarbeid. I samarbeid
med norske myndigheter ønsker vi å
mobilisere til en samfunnsdugnad for
å redusere CO2-utslippene fra veitrafik-
ken med 1 million tonn (eller 10 %)
innen utgangen av 2009.

Gjennom bransjeforeningen Dansk
Byggeri er Veidekkes danske selskap,
Hoffmann, tilsluttet et nasjonalt klima-
konsortium under Økonomi- og
Erhvervsministeriet, som skal synlig-
gjøre dansk klimakompetanse opp mot
klimatoppmøtet i 2009.

For Veidekke er miljøhensyn en utfordring gjennom hele
produktets livssyklus.



VEIDEKKE SAMFUNNSRAPPORT 2007
17

Energi
Veidekkes energiforbruk i Norge var på
290 GWh i 2007. Fordelingen mellom
de ulike energikildene er 18 % gass,
64 % olje og 18 % elektrisitet. Tallene
viser til kjøp fra våre største leveran-
dører.

Teknisk forskrift til plan- og bygnings-
loven fikk i 2007 strengere energikrav
som vil innføres gradvis fram mot
1. august 2009. Vi bygger nå to større
næringsbygg i Trondheim og på Kongs-
berg i henhold til det nye regelverket.

Veidekke Entreprenør deltar i et forsk-
ningsprosjekt med SINTEF Byggforsk
som omhandler kuldebroer. Målet for
prosjektet 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 kulde-
broverdier.

Veidekke er med på et forsknings-
prosjekt med SINTEF Byggforsk om for-
enklede systemer for vannbåren varme.

TellHus
Veidekke Sverige har utviklet et nytt
konsept for energieffektive bygninger,
TellHus. Leilighetene leveres med miljø-
vennlig fjernvarme, ekstra isolasjon,
superisolerglass og lavenergilyspærer.

Ved hjelp av synlige display for informa-
sjon i hver leilighet er det enkelt for
beboerne å følge med på el- og varmt-
vannsforbruket (både i kroner og kWh).
Standard innetemperatur er satt til 20
grader. Det er lagt vekt på effektive til-
tak i selve leiligheten og at det skal
være enkelt for dem som bor der å leve
klimasmart. Selv under produksjons-
tiden brukes fjernvarme for oppvarming
av brakker og bygninger. I 2008 starter
byggingen avTellHus i Västertorp i
Sverige. Konseptet er nærmere beskre-
vet på side 14 og 15.

Helse- og miljøfarlige stoffer
Produktkontrolloven pålegger virksom-
heter som Veidekke å ta et større
ansvar for å forebygge skadevirkninger
fra produkter som inneholder helse- og
miljøfarlige kjemikalier. Dette kalles
substitusjonsplikt. Veidekke jobber
aktivt med å redusere bruken av
produkter som inneholder stoffer på
Prioritetslisten, OBS-listen og som har
bestemte egenskaper som f.eks. at de
er kreftfremkallende, skader forplant-
ningsevnen, gir arvelige skader, foster-
skader, skader ozonlaget og medfører
uønskede langtidsvirkninger på vann-
levende organismer. Veidekke har sam-
arbeidet med bransjens leverandør av
elektronisk stoffkartotek om å etablere
et system for å kunne gjennomføre og
dokumentere substitusjonsvurderinger.
Veidekke Entreprenør har også gått i
dialog med utvalgte leverandører om
substitusjon.
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avfall til energigjenvinning og 110 000
tonn restavfall. Samlet positiv klima-
effekt av det kildesorterte gjenvinnbare
avfallet er ca. 200 000 tonn CO2.

Selskapene som inngår i Veidekke Gjen-
vinning produserer bl.a. ren energiflis
som kan brukes i fjernvarme og bio-
brenselanlegg i Norge og Sverige og
som erstatter olje. Selskapene er serti-
fisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

Isolasjonsmatten Ultimat
Veidekke eier 15 % av selskapet Ulti-
mat som har som formål å produsere
og markedsføre isolasjonsmateriell til
boliger og næringsbygg. Ultimat består
av tekstilfiber fra tekstilavfall som er
behandlet med brannhemmende kjemi-
kalier.

Inneklima
Veidekke har deltatt i prosjektet ”OPTI-
VATØR - optimal varming og tørking i
bygg” som har satt fokus på fukt, uttør-
king og energiforbruk i byggefasen. Pro-
sjektet som ble ledet av NTNU, var
treårig og ble avsluttet høsten 2007
med et byggfuktseminar, hvor Veidekke
deltok både med foredragsholder og
deltakere.

Drift av pukkverk og asfaltfabrikker
Drift av pukkverk og asfaltfabrikker er
krevende, både i forholdet til naboer og
til brukere av naturen. Derfor tar vi an-
svar for miljøet rundt våre virksomheter
og for miljøeffektene av de produktene
vi fremstiller. Kolo Veidekke samarbei-
der i denne sammenhengen nært med
naboer og kommunale myndigheter.

Kolo Veidekke bruker ikke tjæreholdige
bindemidler og bindemidler med høyt
innhold av organiske gasser (VOC). Kolo
Veidekke har også aktivt bidratt til utvik-
ling av en renere produksjonsprosess
for asfalt (WAM Foam), til miljøforbed-
ring av bitumenemulsjoner (limet som
benyttes i legging av asfalt) som nå kan
produseres 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 utvikling 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 Byggevaredirekti-
vet. Der inngår produksjon av tilslags-
materialer for bl.a. asfalt, betong og for
produktet asfalt. I Norge er det
bestemt at disse produktene skal serti-
fiseres med et tredjeparts teknisk kon-
trollorgan som utsteder sertifikater og
kontrollerer at ordningen blir vedlike-
holdt. Kolo Veidekke har vært i føringen
når det gjelder sertifisering av våre
virksomheter.

Alle produksjonsanlegg for pukk og
asfalt er inspisert av et akkreditert,
tredjeparts kontrollorgan. Etter hvert
som vi nå også oversender typetest-
rapporter, kommer sertifikatene som er
beviset på at vi oppfyller alle krav i de
harmoniserte europeiske standardene,
som for asfalt gjøres gjeldende fra
1. mars 2008.

Avfall
Det stilles strenge krav til kildesortering
av avfall i hele Veidekke-konsernet.
Stadig mer avfall går til gjenvinning. Det
arbeides kontinuerlig med å redusere
avfallsmengdene og øke kildesorte-
ringsgraden på prosjektene.

I Norge har Veidekkes entreprenørvirk-
somhet avfallsplaner og sluttrapporter
på alle de større bygge- og anleggs-
prosjektene, og for 2007 er det samlet
inn erfaringstall fra 76 ferdigstilte pro-
sjekter. Avfallsregnskapet viser gene-
rert avfallsmengde, kildesorteringsgrad
og kostnader knyttet til avfallshåndte-
ringen. For 2007 var avfallsmengden på
nybygg 25 kg pr. kvadratmeter brutto-
areal. Kildesorteringsgraden utvikler
seg positivt. For igangværende bygge-
og anleggsprosjekter er kildesorterings-
graden 62 %, mens den for prosjekter
som ble avsluttet i 2007 er 44 %.

Veidekke har også et forretningsmessig
engasjement gjennom Veidekke Gjen-
vinning, som ivaretar innsamling, trans-
port og sortering av avfallsfraksjoner.

Veidekke Gjenvinning
Veidekke Gjenvinning er gjennom sine
hel- og deleide datterselskaper aktiv
innenfor håndtering av avfall, EE-avfall
og farlig avfall. Selskapene bistår
næringslivet i Norge med kildesorte-
ringsløsninger samt sikker håndtering
av avfall. I 2007 håndterte de heleide
selskapene 70 000 tonn trevirke,
30 000 tonn papir/papp, 22 000 tonn
våtorganisk avfall/slam, 40 000 tonn
annet avfall til gjenvinning, 25 000 tonn
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Etter denne dato er det ikke tillatt å
selge eller kjøpe asfalt som ikke har
lovlig samsvarserklæring (CE-merke).

Alunskifer
Veidekke er med i et FoU-prosjekt ini-
tiert av Norges Forskningsråd som om-
handler steintypen alunskifer. Ideen bak
prosjektet er å øke forståelsen for byg-
ningstekniske og miljømessige
problemstillinger knyttet til alunskifer,
utvikle metoder for å kunne dimensjo-
nere sikre og kostnadseffektive infra-
strukturløsninger og utarbeide
retningslinjer for fundamentering.
Problemer med alunskifer er velkjent
fra Oslo-området. De består særlig i
svelling som medfører bygningsskader,
angrep på stål og betong, forurensning
av grunnvannet med svovelsyre og
tungmetaller, emisjon av kreftfremkal-
lende radongass, og basert på dette,
sikker disponering av overskudds-
masser fra byggeprosjekter.

Alunskiferdeponiet på Taraldrud i Ski
kommune er valgt som forsøksanlegg
for rensing/bedring av avrenning fra
deponiet. Ansvarlige er Bioforsk og
Veidekke gjennom datterselskapet
Dokken. Her er det etablert avskjæ-
rende grøfter og fellingsdammer som
fanger opp metallforurenset surt avren-
ningsvann. Det er laget flere terskler av
knust betong i dammen for å gi en høy
pH og stimulere til felling og rensing.
Det er tilkjørt til sammen fem lastebil-
lass med knust betong brukt som pH-
hevende terskler i rensedammene.

Disse bidrar nå til en effektiv pH-heving
i det sure sigevannet. Gjentatte
målinger langs grøfter og dammer viser
at pH var over 6,5 på alle målepunkter.

De gjennomførte tiltakene var det
beste en kunne gjøre av strakstiltak, og
vil kunne gi en varig bedring av forhol-
dene i bekken.

Våren 2008 vil det bli det satt i gang en
undersøkelse av deponering og miljø-
påvirkning av alunskifer i sjøkantdeponi.
Prosjektet gjennomføres på Slemme-
stad, hvor det både er en stor molo
med mye alunskifer som er lagt ut etter
utsprengningen av Veas-tunnelene, og
alunskifer i fast fjell rett i sjøen. Prosjek-
tets målsetting er å avklare om alun-
skifer i kontakt med salt sjø medfører
forurensingsfare for sjø eller sedimen-
ter. Resultatene skal gi grunnlag for en
eventuell anbefaling om å legge depo-
nier av alunskifer i sjøen. Ansvarlige er
SwecoGrøner og Veidekke ved
Dokken.
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Veidekke tilbyr i tillegg et bredt opplæringsprogram innen
temaer som HMS, lederutvikling, jus, byggfaglig kompe-
tanse, økonomi og forhold til kunder. Nytt av året er et
eget treningsprogram innen temaet etikk. Entreprenør-
bransjen har de siste årene vært involvert i flere uheldige
hendelser (blant annet knyttet til korrupsjon), noe som er
uheldig for omdømmet til hele vår bransje. Etikk er derfor
et tema som bør få spesiell oppmerksomhet fra alle
aktørene innen bygg og anlegg. Veidekke har jobbet
systematisk med temaet i mange år, og i 2008 setter vi i
gang med et helt nytt web-basert treningsprogram.Ved
hjelp av dilemmabaserte øvelser blir våre medarbeidere ut-
fordret på ulike problemstillinger de kan komme opp i. Ved
hjelp av denne treningen skal vi skape sikrere og tryggere
medarbeidere som vet hvordan de skal agere, selv om de
kanskje er kommet i en presset situasjon. Over tid skal
alle medarbeidere i konsernet gjennom dette trenings-
programmet.

Kunnskap vil alltid være en konkurransefordel i vår bransje.
Vår satsing på kompetanseutvikling skal sørge for at fag-
folk møtes, utveksler erfaringer og synspunkter med
hverandre – ikke minst rundt de nye utfordringene vår
bransje står overfor innen miljøspørsmål.

Verdien av en entreprenørbedrift er i stor grad avhengig
av kompetansen til de ansatte, og derfor bruker vi bety-
delige ressurser hvert år på faglig utvikling og oppdater-
ing. Dette kommer til å bli enda viktigere i lys av de nye
utfordringene bransjen står overfor, og miljø- og klima-
problematikken kommer til å ta større plass i de forskjel-
lige opplæringsprogrammene i tiden som kommer. Vi
har vi i dag egne lærlinger innen området gjenvinning, i
våre lederprogrammer blir klimaproblematikken tatt inn
som et tydeligere tema – og vi tilbyr også flere kurs for å
oppdatere våre ansatte på den siste utviklingen innen
materialvalg som vinduer, armaturer, isolasjon o.l. Rundt
40 prosent av Norges totale energiforbruk brukes til opp-
varming av boliger, og det kan være store gevinster å
hente i å velge riktige løsninger i en byggeprosess. Da er
kunnskap en nøkkelfaktor.

Veidekke har en desentralisert organisering, med stor
grad av lokal frihet. Det betyr at vi må være spesielt
oppmerksomme på kompetanseflyten i organisasjonen.
Hvordan skal for eksempel kunnskap om bygging av
lavenergihus iTrondheim distribueres til resten av vår
skandinaviske organisasjon? Nøkkelen er å lage gode
møteplasser for kompetanseutveksling, og her spiller
våre opplæringsstaber en sentral rolle. De har som et
av sine hovedmål å skape møteplasser der fagfolk kan
møtes og utveksle erfaringer på tvers av regionale
grenser.



Etisk regelverk
Høy etisk standard er viktig for at
Veidekke skal lykkes som bedrift. Der-
for jobber vi aktivt med å utfordre og
diskutere etiske dilemmaer knyttet til
vårt daglige arbeid. De siste årene har
konsernets etiske retningslinjer blitt
videreutviklet og implementert blant
annet gjennom brosjyren ”Etiske
retningslinjer i Veidekke”. Slik vil vi øke
bevisstheten rundt temaet, og stimu-
lere til åpenhet, dialog og diskusjon om
hva som er rett og galt. Våre grunn-
verdier er en helt sentral del av organi-
sasjonskulturen og formidles jevnlig i
fora innen personal- og lederutvikling,
introduksjonsprogrammer for nyansatte
og kommunikasjon internt og eksternt.

I tillegg til å arbeide for økt bevissthet
rundt spørsmål av etisk karakter, har vi
også iverksatt tiltak for å øke bevisst-
heten rundt temaer som bruk av ulovlig
arbeidskraft, svart arbeid og brudd på
lover og regler, som for eksempel kon-
kurranseloven. Med brosjyrene ”Svart
arbeid – det finnes ingen gråsoner!” og
”Konkurranserettslige regler i Veidekke”
som verktøy, gjennomføres det pro-
grammer hvor grupper av ansatte får en
bredere presentasjon av ulike problem-
stillinger, med derpå følgende diskusjon
rundt aktuelle eksempler.

sosiale forhold

Bygg og anlegg er blitt omtalt som en
næring med betydelige korrupsjons-
problemer. Omfanget av korrupsjon i
vår bransje vil alltid være vanskelig å
fastslå. Uansett tar vi denne problem-
stillingen svært alvorlig, og i konsernet
har vi absolutt null toleranse for korrup-
sjon. Kombinasjonen av våre etiske
retningslinjer og et nytt varslingssystem
skal bidra til å hindre ethvert forsøk på å
bryte med våre regler, verdier og hold-
ninger.

Våre etiske retningslinjer, informasjon
om varsling av kritikkverdige forhold og
innsiderutiner er lagt ut på Veidekkes
intranett, og det er igangsatt et omfat-
tende implementerings- og trenings-
program rettet mot alle ansatte. Ved å
rette søkelyset på og diskutere aktuelle
dilemmaer skal vi alle bli bedre i stand
til å finne de riktige løsninger og vei-
valg. Det er vårt mål at alle forretnings-
områdene skal være i gang med slik
trening i løpet av 2008. Entreprenør-
foreningen Bygg og Anleggs (EBA)
etiske retningslinjer er også tatt inn i
Veidekkes personalhåndbok som gis til
alle ansatte i Norge.

Gjennom Byggenæringens Lands-
forening (BNL) er vi engasjert i prosjek-
tet ”Seriøsitet i Byggenæringen”. I dette
prosjektet har samarbeidspartnerne

blant annet forpliktet seg til å arbeide
langsiktig for bedre kjennskap til og
etterlevelse av regelverket i bransjen.
Med utgangspunkt i prosjektet har BNL
etablert en felles kvalifikasjonsordning
for leverandører til bygg- og anleggs-
næringen, kalt StartBANK. Utviklingen
har skjedd i samarbeid med offentlige
myndigheter.

Kompetanseutvikling
Veidekkeskolen – vårt senter for læring
og utvikling – leverer kompetanse-
tjenester og -produkter til Veidekkes
enheter, primært i Norge. I tillegg til
kjernevirksomheten som er å utvikle
og levere strategisk betingede kurs,
programmer og aktiviteter, arbeider
Veidekkeskolen med prosjektet Skole
på byggeplass, trainee-ordningen,
lærlingordningen, HMS, organisasjons-
utviklingsprosesser, forbedringsarbeid,
rådgivning, pedagogikk og metodevalg,
kompetanseplanlegging samt samar-
beidsprosjekter med skoler og utdan-
ningsinstitusjoner.

Høy aktivitet i bygge- og anleggvirk-
somheten la ikke noen demper på akti-
vitetsnivået i 2007. Veidekkeskolen
hadde rekordstor oppslutning og ca.
2 000 medarbeidere gjennomførte ulike
utviklingstiltak, fra korte fagkurs til
utviklingsprogrammer med varighet på

Etikk er et prioritert tema i Veidekke. Derfor introduserer
vi et helt nytt treningsopplegg for våre ansatte i 2008.
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Skole på byggeplass
Skole på byggeplass er et prosjekt hvor
Veidekke samarbeider med bygge-
næringen i Norge, NAV og skoleverket
om fagutdannelse nær knyttet til prak-
tisk opplæring på byggeplass. Skole på
Byggeplass bidrar til rekruttering både
til Veidekke og til næringen generelt.
I 2007 startet Skole på byggeplass opp
med 20 elever i Vg2 Byggeteknikk.

Samarbeid skole – næringsliv
Veidekke har i mange år hatt en rekke
samarbeidsavtaler med skoler og utdan-
ningsinstitusjoner i Norge bl.a. gjennom
NHO, Næringslivsringen ved NTNU og
Ungt Entreprenørskap. Flere av disse
samarbeidsavtalene er formalisert
gjennom partnerskapsavtaler. Gjennom
disse avtalene bidrar vi til å øke interes-
sen for og forståelsen av realfagenes
betydning ved å åpne virksomheten for
elever og studenter og samtidig delta
aktivt inn mot undervisningen.

Målet med partnerskaps- og samar-
beidsavtaler er å profilere Veidekke og
næringen generelt ved å vise hvilke
muligheter næringen har å by på ved
ungdoms valg av utdanning. Veidekke-
skolen deltar aktivt i dette arbeidet og
gir råd og støtte til enhetene – både
ved etablering av avtalene, og i forbin-
delse med gjennomføring av prosjekt-
oppgaver for elever og studenter.

Veidekke i Norge hadde ved årsskiftet
åtte partnerskapsavtaler med barne- og
ungdomsskoler og videregående skoler.
Avtalene er geografisk spredt og er
knyttet opp til skoler i nærheten av
Veidekkes lokale enheter.

Det skandinaviske leder-
utviklingsprogrammet
Det skandinaviske lederutviklings-
programmet i Veidekke (SLU) uteksami-
nerte sitt sjette kull i 2007. Programmet
tar for seg temaer innen verdibasert
ledelse, endringsledelse og strategisk
ledelse. Programmet er også et virke-
middel i utviklingen av Veidekkes
bedriftskultur og nettverksbygging
mellom de ulike enheter og land.

Kompetanseutvikling i Danmark
I Hoffmann fortsetter den strategiske
kompetanseutvikling av medarbeiderne
med utgangspunkt i organisasjonens
behov, dvs. de ulike medarbeideres
jobb- og kompetanseprofiler. Hoffmann
har som mål å tilby utviklingsmuligheter
for alle medarbeidergrupper.

I 2007 hadde vi fokus på videreføring av
utviklingskonsept i flere trinn for bygge-
og prosjektledere, talentutviklingspro-
gram for seksjonsledere og prosjekt-
ledere, samt utvikling av salgs- og til-
budsmedarbeidere og sekretærer.
I 2007 ble det dessuten arbeidet spesi-
elt med å sikre at kunnskapen medar-
beiderne tilegner seg på programmer
og kurs blir brukt i hverdagen. Dette
gjøres ved å ta utgangspunkt i ”action
learning”-prinsipper, samt involvere
linjen og lederne i enda større grad.

Kompetanseutvikling i Sverige
Den svenske virksomheten er i gang
med utstrakt lederutvikling. Involve-
rende ledelse er et mål og er avgjø-
rende for effektivisering av virksom-
heten, og det legges derfor vekt på å
utvikle et ”coachende” lederskap.

inntil ett år. Antall dager som ble benyt-
tet til kurs og utviklingsaktiviteter i regi
av Veidekkeskolen var i overkant av
3 300 for virksomheten i Norge. Den
største økningen i deltakelse kom i
Veidekke Industri bl.a. som følge av nye
offentlige krav samt utviklingen innen
enkelte nye forretningsområder i divi-
sjonen.

Kursvirksomheten og utviklings-
programmene er forankret i forretnings-
og utviklingsstrategiene i enhetene, og
er nært knyttet opp til det omfattende
forbedringsarbeidet som inngår som en
del av våre produksjonsprosesser.

Trainee-ordningen
Veidekkes trainee-kull for 2007 er det
største siden oppstarten i 1995. Det
jobbes aktivt med å gjøre ordningen til
et attraktivt tilbud til nyutdannende. Fra
et nivå på 20 – 30 nyansatte traineer
de siste årene, var 2007-kullet på 43
deltakere. For første gang omfattet
ordningen også deltakere fra Sverige.

Lærlingordningen
Veidekke satser på produksjon med
egne håndverkere og er en ledende lær-
lingbedrift. Lærlingordningen er høyt
prioritert, og ved utgangen av 2007 var
det 189 lærlinger fordelt på 10 fag i
Veidekke i Norge. I 2007 har det vært
arrangert en sentral lærlingsamling. Det
har vært fokusert på ny reform i videre-
gående opplæring, kunnskapsløftet,
med de endringer det bringer med seg
for Veidekkes lærlingarbeid. Også i
Danmark og Sverige satses det på
lærlinger, og i 2007 var det 30 lærlinger
i Danmark og 82 lærlinger i Sverige.
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Denne utviklingsprosessen startet i
2007 og vil bli videreført i tiden frem-
over.

I tilknytning til dette er konsernets
verdier implementert i hele organisasjo-
nen, og arbeidet med implemente-
ringen av ønsket kultur i virksomheten
er igangsatt etter modell fra Veidekkes
virksomhet i Norge. Satsingen er bred,
og på denne måten vil vi få et kunn-
skapsløft i hele organisasjonen slik at
all kompetanse som finnes i selskapet
kommer til uttrykk i det daglige
arbeidet.

Utover denne fellessatsingen på over-
ordnet nivå i Veidekke Sverige, har ulike
typer kompetanseutvikling foregått på
regionalt nivå i 2007 innen blant annet
teknikk, miljø og ledelse.

Flere gode arbeidsår for alle
Veidekke har som mål at alle ansatte
skal unngå skader i arbeidet, og at de
skal beholde en god fysisk og psykisk
helse. Trivselen skal være høy, slik at
Veidekke fremstår som den beste og
mest attraktive bedriften i bransjen for
alle våre ulike yrkesgrupper.

I Norge gjennomfører Veidekkes
bedriftshelsetjeneste (BHT) årlige
arbeidshelseundersøkelser, som i 2007
omfattet ansatte i Kolo Veidekke og
Veidekke Entreprenør.

Et tiltak for å beholde de ansatte lenger
i jobb, er at Veidekke i Norge tilbyr inntil
seks ukers permisjon med lønn til alle
håndverkere og funksjonærer over 62
år, som arbeider i full stilling. Målet er

at inntil seks ukers permisjon i tillegg til
seks ukers ferie skal bidra til å beholde
kompetansen og arbeidskraften så
lenge som mulig i organisasjonen,
redusere sykefraværet blant seniorer
og ikke minst øke rekrutteringen av
erfarne håndverkere og funksjonærer.

Forebygging av muskel- og
skjelettplager
I Veidekke har det i de siste årene vært
iverksatt en rekke forebyggende tiltak
mot muskel- og skjelettplager. For
eksempel har BHT de siste to årene
utplassert nær 200 eksemplarer av det
enkle og smarte treningsapparatet
Redcord Trainer (tidligere kalt Terapi-
Master) på byggeplasser, anlegg og
kontorer. Redcord Trainer brukes både
til forebyggende trening og til behand-
ling for dem som har muskel- og
skjelettplager. Ansatte oppfordres til
å benytte apparatet i arbeidstiden, og
selv bare noen få minutters trening
daglig gir god effekt. De som trenger
mer omfattende behandling, henvises
til fysikalske institutter og til helseavde-
lingen i Olympiatoppen, som Veidekke
har et medisinskfaglig samarbeid med.
Apparatet brukes også av Olympia-
toppen og av de fleste sykehus og
treningssentre.

64 % av de ansatte i Veidekke i Norge
opplyste at de hadde hatt muskel- og
skjelettplager i 2007. Dette er en lavere
andel av de ansatte enn i tidligere års
undersøkelser, da andelen har ligget
mellom 70 og 80 %. Gjennomsnittet i
den norske befolkningen er 70 %.



Røyking og røykeslutt
30 % av de ansatte som var til arbeids-
helseundersøkelse i 2007, opplyste at
de røyker daglig. Til sammenligning er
det kun 24 % av den voksne befolk-
ningen i Norge som røyker daglig.
Statens Helseundersøkelser har tidli-
gere vist at storrøykere (over 20 siga-
retter daglig) har dobbelt så stort
sykefravær som ikke-røykere. Derfor
ønsker Veidekke å legge til rette for at
de ansatte skal få tilbud om å slutte å
røyke. I 2007 ble det i samarbeid med
Kimoklinikken gjennomført seks røyke-
sluttkurs i Norge (Oslo, Akershus, Øst-
fold, Drammen, Bergen). 60 tidligere
kursdeltakere er nå fulgt i over ett år,
og det viser seg at 40 av dem fortsatt
er røykfrie. Disse resultatene er meget
tilfredsstillende.

I januar 2008 ble det igangsatt fire nye
kurs. Kurset, som blant annet baserer
seg på ikke-nikotinholdige natur-
medisiner, varer i 12 måneder med 14
samlinger av én times varighet. Den
ansatte betaler selv halve kursavgiften,
men får beløpet refundert hvis han/hun
er røykfri etter ett år. I løpet av 2008 er
målet å arrangere 12 kurs, dvs. at rundt
130 røykere blir gitt muligheten til å
oppnå bedre helse og lavere sykefravær
– i tillegg til bedre økonomi.

Trivsel
Veidekke har høyt fokus på trivsel og
godt arbeidsmiljø. På spørsmålet ”Hvor-
dan trives du på arbeidsplassen din?”
svarte de ansatte 5,6 i gjennomsnitt på
en skala fra 0 (lav trivsel) til 7 (høy
trivsel). På spørsmålet ”Hvordan funge-
rer planlegging og tilrettelegging av

arbeidet på arbeidsplassen din?” var
gjennomsnittet 5,0. På spørsmålet
”Hvor god tilgang har du på utstyr og
hjelpemidler på arbeidsplassen din?”
var gjennomsnittssvaret 5,5.

Gjennomgående var det noe høyere
score for funksjonærene enn for hånd-
verkerne, og det vil være en utfordring i
tiden fremover å øke håndverkernes til-
fredshet. De forskjellige forbedrings-
prosessene som pågår i hele Veidekke
bidrar til å finne tiltak for ytterligere for-
bedring av planlegging og tilretteleg-
ging av arbeidet. I samarbeid med
HMS-lederne arbeider BHT nå med å
lage en systematisk oversikt over utstyr
og hjelpemidler som kan gjøre arbeids-
dagen lettere for Veidekkes ansatte.
Målet er å få denne databasen ferdig i
2008.

Psykisk helse
BHT inngikk fra 1. juli 2007 et samar-
beid med Psykologbistand AS om et
landsdekkende tilbud til ansatte i Norge
for å forebygge sykdom og sykefravær
pga. psykiske plager. Ansatte kan få
inntil 10 konsultasjoner pr. år hos
psykolog. Man garanteres første kon-
sultasjon innen én uke. Hittil har 30
ansatte benyttet seg av tilbudet, og
gjennomsnittlig trenger hver ansatt tre -
fem konsultasjoner. Psykologbistand
har også bidratt i Veidekke med kurset
”Stressmestring og arbeidsglede”.

Sikre arbeidsplasser
H-verdien i konsernet, dvs. antall
arbeidsskader med fravær pr. million
arbeidstimer, ble 7 i 2007 sammenlig-
net med 5,7 i 2006. De langsiktige

Lederes oppfølging av sykefravær
Veidekke har gode rutiner for å følge
opp ansattes sykefravær, og i Norge har
mange ledere med personalansvar
gjennomført fem-timers kurs i fraværs-
oppfølging i regi av BHT og Veidekke-
skolen. Målet er å få til en nær og god
dialog med sykmeldte medarbeidere
slik at man kan legge til rette for
arbeidsrelatert aktivitet dersom det er
mulig. Bruken av gradert og aktiv
sykmelding er god, og flere medarbei-
dere får tilrettelagte arbeidsoppgaver i
kortere eller lengre tid for å unngå
passivt sykefravær. Også basene tas i
større grad med på kursene i fraværs-
oppfølging, da basene kjenner sine
håndverkerkolleger godt og ofte vet
hvilke muligheter som finnes for om-
plassering på arbeidsplassen.

Oppfølging av langtidssykmeldte
BHT har i 2007 fulgt opp 316 medarbei-
dere i Norge som har vært sykmeldt i
mer enn fire uker. Av disse opplyste
46 % at årsaken til fraværet var muskel-
og skjelettplager, 12 % psykiske plager,
8 % hjerte- og karsykdommer og 3 %
kreft. Av de sykmeldte opplyste 4 % at
langtidsfraværet skyldtes skade på jobb
og 6 % skade på fritiden.

Ved bruk av ordningene ”Fritt sykehus-
valg” og ”Raskere tilbake” har BHT
hjulpet mange ansatte til å få redusert
ventetiden på utredning og behandling
betraktelig. Fraværs- og attføringsutval-
gene i Veidekke arbeider aktivt med å
tilrettelegge og eventuelt omplassere
medarbeidere når det er nødvendig.
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trendene viser likevel at Veidekkes ar-
beidsplasser stadig blir sikrere, selv i en
høykonjunktur. Virksomheten i Norge
har fortsatt den laveste skadehyppig-
heten, men utviklingen i Sverige og
Danmark er positiv.

Det nedlegges et betydelig arbeid i
hele konsernet med å forebygge
arbeidsulykker, gjennom tiltak som
interne krav til risikovurdering, sikker
jobb-analyser, vernerunder og rapporte-
ring av uønskede hendelser. I 2007 ble
det i Veidekkes norske virksomhet
rapportert ca. 9 000 uønskede hen-
delser. Rapporteringen av uønskede
hendelser regnes som det viktigste
bidraget i arbeidet med å oppnå sikre
arbeidsplasser.

Samarbeid over landegrensene
Hvert år arrangeres Veidekkes skandina-
viske HMS-dag der ledelse, HMS-
representanter og representanter fra
fagorganisasjoner og forbindelser er til
stede som foredragsholdere og delta-
kere. Her får ledelsen anledning til å få
frem hvilke utfordringer vi står overfor
og hvilke prioriteringer som gjelder.

HMS-dagen er med på å stimulere til
økt innsats og økt forståelse for det
arbeidet om gjøres innenfor helse, miljø
og sikkerhet i konsernet. Arrangemen-
tet holdes etter tur i Norge, Sverige og
Danmark. I mars 2008 gikk Veidekkes
skandinaviske HMS-dag av stabelen i
Oslo. Et høydepunkt ved arrangemen-
tet er utdelingen av konsernets
HMS-pris.

Konsernets HMS-pris
HMS-prisen ble innført i 1997 og er en
anerkjennelse til dem som legger et
systematisk og planmessig arbeid til
grunn for å fremme et godt arbeids-
miljø og redusere skader og fravær.
Juryen for konsernets HMS-pris legger
vekt på en helhetsvurdering av kandida-
tene basert på resultater, utvikling og
nytenkning innenfor områdene sikker-
het, sykefravær og arbeidsmiljø. Prisen
kan tildeles så vel personer som
prosjekter og enheter.

HMS-prisen er en statuett laget av
billedhuggeren Kirsten Kokkin.

Konsernets HMS-pris for 2007 gikk til
Hoffmanns byggeplass CVU Øresund i
Danmark. Om vinneren sier juryen:
"Årets pris deles ut til en kandidat som
gjennom systematisk samarbeid med
ulike aktører har oppnådd svært gode
resultater. Dette gjelder så vel HMS-tall
som trivsel og økonomi. Prosjektet har
vist vei med å bygge ned barrierer
mellom yrkesgrupper. Underentrepre-
nørene er trukket inn som en viktig
partner i planleggingen. Stort HMS-
engasjement fra egne ledere og fra
byggherren har ført til at HMS ikke er
noe man gjør i tillegg til utførelsen,
men er en naturlig del av det daglige
arbeidet. Prosjektet har vist nye veier i
formidling av HMS. Samtidig har
prosjektet vært flinke til å sette hand-
ling og konsekvens bak de krav som
byggeledelsen har stilt.”



Gjennom å prioritere

langsiktige relasjoner

med våre leverandører,

har vi bedre mulighet til å

påvirke hele verdikjeden

med våre verdier og

synspunkter.

Det gjelder også når

klimautfordringene blir

tema.

VerdienavVeidekkes kjøpavvarer
og tjenester i 2007 imrd. kroner.
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Resultatet har for mange vært dårlig lønnsomhet til tross
for oppgangstider. Derfor har vi i samarbeid med et analy-
seselskap gjennomført et prosjekt for bedre å kunne forstå
markedsdriverne i vårt leverandørmarked. Målet har vært å
finne en balanse mellom langsiktige og kortsiktige kontrak-
ter som kan dempe tendenser til for bratt prisstigning, og
dermed bidra til et mer velfungerende marked hvor inflasjo-
nen er moderat og forutsigbar. I dag har konsernet en policy
om at 80 prosent av varekjøpene kommer fra definerte
hovedleverandører, mens 20 prosent står åpent til andre
aktører. Slik sørger vi for å ha kontakt med markedet, og
det gir oss gode data på hvordan prisene utvikler seg.

Veidekkes innkjøpsstrategi handler om langsiktighet og
samspill, og vi har som mål å utvikle oss sammen med
prioriterte leverandører. Det betyr blant annet at vi ønsker
å involvere våre leverandører i konsernets forbedrings-
prosesser, og at vi oppfordrer våre etablerte kontakter til å
vurdere innkjøp fra lavkostland. Vi tror dette er den beste
strategien på lang sikt, og en viktig faktor for å sørge for
god lønnsomhet over tid.

Veidekke er en betydelig kjøper av varer og tjenester i
byggebransjen. I løpet av 2007 kjøpte vi inn varer og
tjenester for totalt 14,4 milliarder kroner. I motsetning til
en del andre aktører i vår bransje, har vi en klar målsetning
om å prioritere langsiktig samarbeid med våre under-
leverandører. Dette gir oss muligheter til et tettere sam-
spill med den enkelte leverandør, og det gir også mulighet
til å utveksle erfaringer og standarder på området sam-
funnsansvar. Alle våre leverandører må i dag forplikte seg
til å følgeVeidekkes sikkerhets- og miljøregler, og også
sørge for at eventuelle kontraktsmedhjelpere følger de
samme standardene. Vi legger vekt på å ha en god og
konstruktiv dialog med våre underleverandører, og vi blir
stadig forespurt om å være med på ulike utviklingsprosjek-
ter. Dette gir oss svært gode muligheter til å påvirke hele
verdikjeden i byggenæringen når det gjelder sikkerhets- og
miljøspørsmål, og den muligheten har vi tenkt til å utnytte i
tiden fremover.

Veidekke hadde en omsetning på 19,3 milliarder kroner i
2007, og gjennom vår desentraliserte organisering bidrar vi
til lokal verdiskapning over hele Skandinavia. Både
Veidekke og de lokalsamfunnene hvor vi opererer er tjent
med et velfungerende og stabilt entreprenørmarked. Vår
bransje har imidlertid tradisjonelt vært sårbar for sykluser i
økonomien. Det har for mange vært vanskelig å prise
prosjektene riktig, fordi prisene stiger bratt i bygge-
perioden og spiser opp de kalkulerte marginene.



Bygg- og anleggsbransjen er lokal av
natur. En tunnel eller et leilighets-
kompleks kan ikke produseres i en
fabrikk for deretter å fraktes til bruker-
stedet, men må i stor grad konstrueres
på stedet av en virksomhet med midler-
tidig lokalisering. En slik desentralisert
organisering gjør at det er naturlig å
ansette lokal arbeidskraft, og at den
enkelte region har stor grad av frihet til
selv å velge sine samarbeidspartnere i
byggeprosessen. Resultatet er at bety-
delige pengestrømmer spres i distrik-
tene og er med på å sikre lokale
leverandørers forretningsgrunnlag. Slik
sett er entreprenørvirksomhet en dis-
triktsnæring 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 lokal-
markedet godt, minker risikoen for
dårlig utført arbeid, kunder med dårlig
betalingsevne og tidkrevende konflikter
som drar marginene ned. Totalt brukte
Veidekke 14,4 mrd. kroner på å kjøpe
inn varer og tjenester i 2007. Dette
fordelte seg på 9,4 mrd. kroner i Norge,
2,5 mrd. kroner i Sverige og 2,5 mrd.
kroner i Danmark.

Veidekkes desentraliserte organisering gjør at konsernet
bidrar med betydelig verdiskapning til lokalsamfunnet.

økonomi

Innbetalinger til offentlige
mydigheter
Som en av Nordens største entreprenø-
rer er det naturlig at Veidekke bidrar
med betydelige skatteinntekter til
staten. I Norge betalte vi i 2007 inn
78 mill. kroner i skatt. I Sverige og
Danmark beløp innbetalingene seg til
henholdvis 2 mill. kroner og 20 mill.
kroner. Vi betaler også inn store sum-
mer via arbeidsgiveravgiften, som i fjor
beløp seg til 316 mill. kroner i Norge,
110 mill. kroner i Sverige og 2 mill.
kroner i Danmark. For eiendomsvirk-
somheten i Norge blir det også betalt
196 mill. kroner i merverdiavgift som
ikke blir refundert i og med at eien-
domsvirksomheten er utenfor avgifts-
området. I tillegg bidrar Veidekke ekstra
når resultatene er gode. I 2007 utbe-
talte vi for eksempel nærmere 60 mill.
kroner i bonuser til våre ansatte, og 50
mill. kroner i utbytte til våre ansatte-
aksjonærer. Disse utbetalingene øker
naturlig nok også skatteinntektene til
staten i alle tre land.

Veidekkeaksjen
Veidekke er notert på Oslo Børs, og vi
har som mål å gi aksjonærene høy og
stabil avkastning på sin investering.
Utbytte til aksjonærene skal utgjøre

minst 50 % av årsresultatet. For regn-
skaps-året 2007 foreslår styret å dele
ut 4 kroner per aksje i utbytte. Det til-
svarer 56 %. Eierne får dermed en
direkte avkastning på 7,9 % – basert
på kursen ved årsskiftet.

Vi har som mål at halvparten av våre
medarbeidere skal eie aksjer i Veidekke,
og derfor har vi hvert år tilbud om aksje-
kjøp med 20 % rabatt. I 2007 benyttet
rekordmange seg av tilbudet. 1 806
ansatte skrev seg til slutt på tegnings-
listen, hvorav 640 kjøpte aksjer for
første gang. I dag eier 41 % av de
ansatte 15,9 % av selskapet. Kostna-
dene for konsernet i forbindelse med
tilbudet beløp seg til 28 mill. kroner.
Vi mener imidlertid at dette også er en
svært god investering for selskapet,
som bidrar til bedre medarbeiderinvol-
vering, høyere motivasjon og dermed
større verdiskapning over tid.

Lønn, pensjoner og forsikringer
Veidekke er en stor arbeidsgiver med
totalt ca. 6 500 ansatte i Skandinavia. Vi
betaler ut 3,0 mrd. kroner i året i lønn.
Dette fordeler seg over 2,2 mrd. kroner
i Norge, 0,4 mrd. kroner i Sverige og
0,4 mrd. kroner i Danmark. De aller
fleste selskapene i Veidekke har pen-
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sjonsordninger for sine ansatte, i tillegg
til de ordningene som er pålagt fra
myndighetene. De fleste pensjonene er
finansiert ved fondsoppbygging i liv-
selskap, men noen betales også over
driften. Totale pensjonskostnader i kon-
sernet var ca. 189 mill. kroner i 2007.
Som en del av personalgodene i
konsernet tilbyr vi også våre ansatte
ulike forsikringer.

Støtte til lokal kultur og idrett
En av Veidekkes viktigste verdidrivere
er samspill med kunden. Vi vet av erfa-
ring at den totale kvaliteten i et prosjekt
økes ved godt samarbeid, og derfor er
verdiskapende samspill en sentral del
av Veidekkes forretningsfilosofi. Det
betyr at vi gjennom dialog, samhand-
ling og gjensidig tillit søker å skape
vinn-vinn-situasjoner i alle fasene av et
byggeprosjekt – og her er gode relasjo-
ner et nøkkelord. Veidekkes støtte til
kultur og idrett gir mange viktige bidrag
til lokalmiljøenes fritidstilbud – samtidig
som det skaper felles arenaer for rela-
sjonsbygging med både eksisterende
og potensielle kunder. Vi opplever også
at gode relasjoner gir større mulighet
for oss til å bidra med vår bygg- og
anleggskompetanse. I året som gikk
bidro vi for eksempel med fundamente-
ring for et hytteprosjekt på Geilo som
er rettet mot kreftsyke barn og deres
familier.

Veidekke har en lang rekke større og
mindre sponsorengasjementer. Noen få
eksempler er Veidekke-lekene 2007 på
Lillehammer (friidrett), Lysgårdsbakken
på Lillehammer, Norges Fleridretts-
forbund (tidligere Funksjonshemmedes
Idrettsforbund), Norsk Folkehjelp og
Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo.

I Sverige er vi for eksempel engasjert i
Marabouparken i Sundbyberg, RNS
(Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle),
SkolbarnensTrafikkalender og en rekke
lokale idrettslag.

Istedenfor julegaver til forbindelser og
ansatte i Norge i 2007 ble det fra
eidekke gitt et større beløp til Den
norskeTuristforenings hytte Snøheim i
Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark.



Nøkkeltall
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2007 2006 2005 2004 2004

IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP

DRIFT *

Driftsinntekter 19 336 16 442 14 579 12 826 12 934

Driftsresultat 883 712 592 352 323

Resultat før skatt 1 181 923 711 383 342

Netto årsresultat 1) 990 708 558 263 235

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

RENTABILITET

Driftsmargin (%) 2) 4,6 4,3 4,1 2,7 2,5

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

Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 49,3 44,5 36,8 19,1 17,0

KAPITALFORHOLD *

Totalkapital 8 699 8 311 6 370 5 750 5 784

Samlet egenkapital 5) 2 286 1 778 1 470 1 638 1 578

Egenkapitalandel (%) 6) 26,3 21,4 23,1 28,5 27,3

Netto rentebærende posisjon 7) 192 -534 -109 -76 -71

LIKVIDITET

Likviditet pr. 31. desember * 272 331 345 401 431

Ubenyttede lånerammer * 1 681 1 275 1 628 1 096 1 096

Likviditetsgrad 8) 11,97 4,85 6,28 5,12 5,14

AKSJEN OG AKSJONÆRFORHOLD***

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

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

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

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

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

PERSONALFORHOLD

Antall ansatte i Skandinavia pr. 31. desember 6 475 6 351 5 598 5 436 5 455

Sykefravær (%), Norge 5,2 4,9 4,6 4,9 4,9

Sykefravær timelønnede (%), Norge 6,4 6,5 6,0 6,4 6,4

Fraværsskader pr. million arbeidede timer, Skandinavia

(H-verdi) 7,0 5,7 9,3 10,8 10,8

Lønninger og sosiale kostnader * 3 831 3 307 2 930 2 701 2 713

* Beløp i mill. kroner / ** Ingen utvanningseffekt foreligger / ***Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007

**** Inkl. kr 2,50 i ekstraordinært utbytte
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En av de sentrale utfordringene fremover er et noe mer usikkert
boligmarked. I Norge ventes dette å føre til lavere salgstakt på
nye boliger, og dermed færre prosjekter som kommer til opp-
start. I Danmark har salget av nye boliger vært meget svakt
i lang tid, og her ventes det ikke en snarlig bedring. Også det
svenske boligmarkedet preges av noe større usikkerhet, selv
om det så langt ikke er tydelige tegn til tilbakegang. Markedet
for næringsbygg og anlegg vil i stor grad kompensere for ned-
gangen i boligmarkedet. Det satses også betydelig på opp-
gradering og vedlikehold av offentlige infrastrukturanlegg, noe
som vil gi vår virksomhet innen asfalt og veivedlikehold gode
muligheter fremover.

Vi ser muligheter for reduserte innkjøpskostnader gjennom nye
innkjøpskanaler og samarbeidsformer med leverandørene, men
et mulig større potensial ligger i å effektivisere eget tidsforbruk
og forbedre samspillet med underentreprenørene. Forbedrings-
prosessene som kontinuerlig pågår i konsernet, viser at det er
store produktivitetsgevinster å hente i et prosjekt gjennom
involvering av alle ansatte og underentreprenørene.

Prosjektrisiko vil alltid være til stede, og vi legger vekt på å
velge prosjekter der vi kan gjøre mest av det vi kan best, velge
kunder som vi kan ha et godt samspill med og sørge for å ha
riktig kompetanse og ressurser. Gjennom vår sterke posisjon
har vi mulighet til å være selektive og velge prosjekter der vi
har konkurransefortrinn.

Vi arbeider aktivt for å sikre at Veidekke skal være en attraktiv
arbeidsplass både for nåværende og nye medarbeidere. Rekrut-
teringen av nye ansatte skjer planmessig gjennom aktivitet
rettet mot skoler, høyskoler og universiteter. Medarbeiderne
tilbys utviklingsmuligheter både i jobbsituasjonen og gjennom
fag- og lederutviklingsprogram. Til sentrale leder- og fagstillinger
skjer rekrutteringen fortrinnsvis internt.

Vi har en motivert og godt rustet organisasjon, kvalifiserte med-
arbeidere og en god ordresituasjon. Alt i alt vurderer vi utsik-
tene for Veidekkekonsernet som gode for 2008. Den usikkerhet
som råder i ulike deler av markedene, skal vi møte med fokus
på markedsovervåking, en veltrimmet organisasjon og fokus på
lønnsomhet og kostnadskontroll.

Det ble en meget sterk avslutning
på et godt år for selskapet. En solid
omsetningsvekst og marginøkning
ga et resultat før skatt på 1,2 milliar-
der NOK for Veidekke i 2007.
Resultatene ble spesielt gode i
Norge, der både entreprenør- og
eiendomsvirksomheten oppnådde
rekordresultater. Den samlede
ordrereserven for konsernets entre-
prenørvirksomhet på slutten av året
var på over 13 milliarder NOK.

Området helse, miljø og sikkerhet
(HMS) har vært i fokus også i 2007,
men likevel ble det ved utgangen
av året registrert en høyere H-verdi
(antall skader med fravær pr. million
arbeidede timer) enn ved utgangen
av 2006. H-verdien i Veidekkes
virksomhet i Skandinavia, sett
under ett, ble på 7,0 mot 5,7 ett år
tidligere. Sykefraværet holdt seg
imidlertid noenlunde konstant.

Norge
Den betydelige resultatfremgangen i Norge har
naturligvis en sammenheng med de gode markeds-
forhold totalt sett, men kanskje viktigere er frem-
gangen et resultat av god risikostyring, en meget
god utnyttelse av våre produksjonsressurser og
kontinuerlig arbeid med forbedringer i alle virksom-
hetsområdene. Driften har vært god i alle entrepre-
nørenhetene, eiendomsvirksomheten har hatt høy
salgsgrad og industrivirksomheten har hatt frem-
gang i et voksende marked.

Danmark
Resultatet for Veidekkes danske virksomhet, Hoff-
mann, ble totalt sett svakt, og var preget av ned-
skrivninger på noen problemprosjekter på Sjælland.
I andre regioner og virksomhetsområder var utvik-
lingen tilfredsstillende og resultatmarginene gode.

Sverige
I Sverige har det vært en noe varierende, men
positiv utvikling. Entreprenørvirksomheten har
styrket sin markedsposisjon betydelig gjennom
blant annet å utvikle og forbedre organisasjonen
og legge stor vekt på samspillet med kundene,
men har fortsatt for lave marginer. Eiendoms-
utviklingsvirksomheten har hatt en meget tilfreds-
stillende utvikling med gode resultater og høy
salgsgrad på boligprosjektene.

Utfordringer i 2008Hovedtrekk i 2007

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 minoritets-
interesser.

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

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

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

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

Finansiell kalender 2008

Offentliggjøring av delårsresultater:
1. kvartal: 8. mai
2. kvartal: 14. august
3. kvartal: 6. november

Ordinær generalforsamling avholdes den 7. mai.
Aksjene noteres eksklusive utbytte den 8. mai.
Utbytte utbetales aksjonærene den 20. mai.
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Veidekke er en skandinavisk entreprenør og
eiendomsutvikler med hovedkontor i Oslo.
Konsernet har ca. 6 500 ansatte i Skandinavia.
Veidekke ble etablert i 1936 og notert
på hovedlisten på Oslo Børs i 1986. I 2007
var omsetningen på 19,3 milliarder kroner.
Eierstrukturen er spredt med hovedvekt
på institusjonelle eiere. Et særtrekk ved
Veidekke er de ansattes betydelige med-
eierskap i bedriften.

Mye av Veidekkes vekst og utvikling er
kommet til gjennom oppkjøp og fusjoner.
Over 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 mellom-
store aktørene å bli innlemmet i større
konstellasjoner.
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Investor Relations, telefon +47 21 05 77 22
Internett: www.veidekke.no
Denne rapporten og årsrapporten finnes på
www.veidekke.no/investorinfo
Finansiell informasjon omVeidekke finnes også på
www.huginonline.no/VEI

Reduksjon iCO2-utslipp
per år vedbrukaven
TellHus-leilighet,
sammenlignetmed
en“normal” leilighet
er1,5 tonn.

samfunnsrapport 2007
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