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• Fortsatt fokus på tomtförvärv i form av
   optionsförvärv.

• Försäljningsstart första TellHus™.

• Överväga tomtförvärv med hänsyn till det
   ekonomiska läget. 

• Fortsatt fokus på kostnadskontroll.

Prioriterade områden 2009

Konsolidering av Veidekke Sveriges verksamhet 2009

Uppnått 2009
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Prioriterade områden 2010

Entreprenörverksamheten

Projektutvecklingverksamheten

• Fortsätta arbetet med förankring av 
   företagskultur och värdegrund.

• Vidareutveckla metodik och implemen-
   tering av MI (Medarbetarinvolvering) i
   projekten. 

• Vidareutveckla rutiner för ekonomi-
   styrning.

• Prioritera lönsamhet framför volym.

• Ökad fokus på affärsmannaskap.
 

• Ökad fokus på produktivitet och öka
   andelen noll fels projekt. 

• Vidareutveckla konceptet för klimatsmart
   byggande. 

• Ökad andel samverkansentreprenader.

• Framgångsrik förankring av värderingar
   och företagskultur, speciellt avseende
   medarbetare och ledning. Implementering
   även gentemot kunder och leverantörer.

• Framgångsrik implementering av MI.
   Nästa steg är att vidareutveckla MI och
   involverande planläggning i alla projekt
   samt involvering av underentreprenörer. 

• Gemensam ekonomistyrning har vidare-
   utvecklats, men fortsatt arbete krävs.
   Arbetsgrupper har etablerats i samtliga
   regioner och arbetet fortskrider 2010. 

• Lönsamhet har prioriterats framför volym.

• Affärsmannaskapet är starkt i enskilda
   delar inom organisationen, men måste
   stärkas i resterande delar. 

• Markant ökning av antal noll fels projekt.

• De första TellHus™-projekten har startats
   upp. Inbegriper nu också kontor och ROT.

• Fortsatt ökad andel samverkansentre-
   prenader.

• En majoritet av 2009 års tomtförvärv
   utgörs av optioner.

• Byggstartsbeslut fattat för två TellHus™-
   projekt.

• Beslut om att alla nya projekt som startar
   fr o m 1 okt 2009 skall byggas enligt
   TellHus™-konceptet. 

• Finanskrisen har mer än förväntat
   reducerat förutsättningarna för fördel- 
   aktiga tomtförvärv. 

• Fortsatt fokus på kostnadskontroll.

• Fortsatt fokus på tomtförvärv i form av
   optioner.

• Byggstart för ett fl ertal TellHus™-projekt

• Förbättra våra produkter avseende klimat
   och miljö.

• Förhandsförsäljning och uppstart av nya
   projekt. 

• Fortsatt fokus på kostnadskontroll.

• Inleda arbetet med ”Veidekke 2015” för
   att ge en tydlig målbild av vem vi då skall
   vara. Arbetet skall präglas av öppenhet
   och vara brett förankrat.

• Fortsatt implementering av MI/involve-
   rande planläggning i alla projekt. 

• Fortsatt implementering av coachande
   ledarskap.

• Fokusering på utvecklingsprocesser av-
   seende organisation och medarbetare.
 

• Öka lönsamheten i samtliga regioner.

• Fördjupa våra kunskaper om våra kunder
   för att utveckla vårt affärsmannaskap.

• Fortsatt fokus på produktivitet och ytter-
   ligare öka andelen noll fels projekt.

• Använda vårt klimat-kunnande i affären.

• Ytterligare fokus för att öka andel sam-
   verkansentreprenader.
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Resultaträkning Projektutveckling Entreprenad Övrigt/Eliminering Summa

KSEK 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Intäkter 436 917 842 164 2 865 630 3 259 138 -106 549 -387 748 3 195 998 3 713 554

Kostnader -416 092 -743 659 -2 798 026 -3 177 006 106 549 387 748 -3 107 569 -3 532 917

Av- och nedskrivning -158 -634 -27 131 -20 075 0 0 -27 289 -20 709

Rörelseresultat (EBIT) 20 667 97 871 40 473 60 057 0 0 61 140 159 928

Resultatandelar 7 477 18 092 0 0 0 0 7 477 18 092

Netto fi nansposter -2 342 8 094 3 758 -5 473 0 0 1 416 2 621

Resultat före skatt (EBT) 25 802 124 057 44 231 56 584 0 0 70 033 180 461

Balansräkning KSEK        2009        2008

Anläggningstillgång    431 336    358 851

Omsättningstillgångar    896 062 1 171 473

Summa tillgångar 1 327 398 1 530 324

Eget kapital    381 352    319 179

Långfristiga skulder      92 385      87 692

Kortfristiga skulder   853 660 1 123 453

Summa skulder 1 327 398 1 530 324

Veidekke Sverige - Ekonomisk sammanfattning
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KSEK Veidekke Sverige Koncern

                    2009 2008 2007 2006 2005 2004

Nettoomsättning 3 195 998 3 713 554 3 688 093  2 675 835  1 520 961  1 293 945

Resultat efter fi nansiella poster 70 033 180 641 124 465  92 504 14 388 -36 681 

Balansomslutning 1 327 398 1 530 324 1 507 267  1 269 347 386 614  269 832 

Soliditet 28,7% 20,9% 20,9% 16,0% 23,3% -3,1%

Medeltal anställda 970 1 063 1 160 1 139 666 602

Denna rapport är ej granskad av revisorer.

Kassafl öde 2009 Projektutveckling Entreprenad Övrigt Totalt

Kassafl öde i driften -113 971     147 077 -2 463 30 643

Investeringar -45 587 -58 556 0 -104 143

Utdelning till Veidekke ASA 0 0 -200 000 -200 000

Kassafl öde -159 558 88 521 -202 463 -273 500



Verksamhetsberättelse 
– Veidekkes verksamhet i 
Sverige 2009

Entreprenad

Veidekkes entreprenadverksamhet i Sverige utgår ifrån de tre tillväxtområdena runt 

Stockholm, Göteborg och Malmö, och omfattar husbyggnation, anläggningsverk-

samhet och industri. Under 2009 har en enhet för industriverksamheten bildats. 

Den kommer främst att stödja anläggningsverksamheten med produkter, men även 

verka som aktör på den externa marknaden. 

 

•  Omsättningen har sjunkit.

•  Förstärkt marknadsposition inom samtliga sektorer.

•  Tre av fyra regioner ökade lönsamheten. 

•  Ökad orderstock.

•  Fortsatt rekrytering av nyckelpersoner under året.
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Invigning Väg 73 Nynäshamn - Stockholm 
I september 2009 stod den klar, en ny fyrfi lig, trafi ksäkrare Väg 73. Veidekkes del av vägen, 
Överfors – Lässmyran, är 6,3 km lång och utgörs bl a av nio broar och två trafi kplatser. 
Veidekke Entreprenad, Region Anläggning Öst 

Sammanfattning



Omsättningen på 2 866 MSEK är 12,1 % lägre jämfört med föregående år (3 259 

MSEK). Likaså har även lönsamheten sjunkit till 1,5 % från 1,7 % 2008. 

Orsaken står att fi nna i den konjunkturnedgång som tog sin början under hösten 

2008. Med tanke på den svåra marknadssituation som rådde under 2009 har 

Veidekkes långsiktiga fokus på att sätta lönsamhet före volym visat sig klok och 

strategin har medfört att Veidekke klarat perioden av fi nansiell oro relativt bra. Av 

våra tre geografi ska marknader, Stockholm, Malmö-Helsingborg och Göteborg, 

uppvisar två högre lönsamhet 2009 jämfört med 2008. Göteborgsmarknaden 

avviker med sin industriella prägel. 

Antalet anställda har minskat under året från 1 047 personer vid föregående års-

skifte till 905. Detta har varit mycket tråkiga, men tyvärr nödvändiga, åtgärder för att 

hantera 2009 års marknadsnedgång. Veidekke kommer dock fortsatt att rekrytera 

under kommande år, företrädelsevis direkt från skolorna, vilket är positivt för kultur-

byggande och kompetensuppbyggnad i företaget.

Orderstocken har växt till 3 540 MSEK jämfört med 2 742 MSEK föregående år. Under 

årets sista kvartal var orderingång mycket god i alla våra geografi ska marknader. 

Särskilt positivt i region Väst, som mer än fördubblade sin orderstock sista kvartalet. 

Detta gör att vi har lagt en bra grund inför 2010.

PROJEKTUTVECKLING

Veidekke Bostad är i dag en stor och betydande aktör på den svenska bostads-

marknaden, och bedriver verksamhet i de tre tillväxtområdena Stockholm, Malmö 

och Göteborg. 
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Efter två tuffa år, blev 2009 ett år med förbättrad bostadsförsäljning och förbättrade 

utsikter. Förbättringen har först och främst haft genomslag i Stockholmsregionen, 

men även i Skåne ser situationen ljusare ut.

Veidekke är en av de ledande bostadsproducenterna  i Skandinavien och skall vara 

ledande även i framtiden. Vi skall känna köparnas behov och erbjuda lösningar som 

både fysiskt och ekonomiskt är anpassade till våra olika målgrupper. Vår styrka är 

vår decentrala styrning och närheten till marknaden, samt den kompetens som 

byggts upp under fl ertalet år. Vi har under lågkonjunkturen prioriterat utvecklingen av 

projektportföljen på så sätt att den är försäljnings- och byggklar nu när marknaden 

håller på att vända igen.
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Brf Östberget Uddevalla  
Våren 2009 säljstartar Bostad Region Väst sitt första projekt Östberget i Uddevalla. Brf Östberget, med 28 
bostadsrättslägenheter i ett punkthus med fyra lägenheter på varje våningsplan, erbjuder ett exklusivt boende med 
storslagen utsikt och naturen inpå knuten strax öster om Uddevallas stadskärna. Byggstart sker våren 2010.
Veidekke Bostad Region Väst 



Marknaden

ENTREPRENAD

Marknaden och den allmänna konjunkturen i Sverige var fortsatt pessimistisk under 

första halvan av året. Vissa tecken på en stabilisering kunde dock märkas under se-

nare delen av året. Finansoron och den därmed sammanhängande bristen på kapital 

stoppade fortsatt många nya projekt. Marknaden visade dock, under hösten, tecken 

på ökad vilja att investera i bostäder. Vi räknar därmed med en viss ökning i byggna-

tion av bostäder under 2010. 

Husbyggnadsverksamheten påverkades negativt av att det i princip inte startade 

några nya bostadsprojekt. Detta i kombination med att behovet av nya kommersiella 

lokaler och tillgången på kapital minskade påverkade prisbilden på de projekt som 

trots allt startade mycket negativt.

 

Anläggningsmarknaden, och då främst infrastruktursatsningar, har utvecklats mycket 

positivt främst i Stockholmsområdet samt västra Sverige. 

PROJEKTUTVECKLING

2009 års fi nansiell oro skapade en betydande osäkerhet inom bostadsmarknaden 

och det såldes extremt få bostäder. Bankerna var återhållsamma när det gällde 

att fi nansiera bostäder. Till följd av detta sattes i stort sett inga nya bostadsprojekt 

igång. Å andra sidan gav räntenedgången ökad köpkraft för många och i början av 

2009 såg vi ett klart ökat intresse på visningarna. Utvecklingen under 2009 har varit 

positiv och försäljningen har ökat avsevärt. 
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Kullavägen Helsingborg
I december stod ombygg-
naden av Kullavägen i 
Helsingborg klar. Projektet 
omfattade drygt två kilometer 
ny väg inne i ett relativt starkt 
trafi kerat stadsområde. Upp-
draget omfattade, förutom 
anläggning av ny vägsträck-
ning, fyra nya rondeller, en ny 
cykeltunnel, nytt dagvatten-
magasin samt uppbyggnad 
och lansering (fl ytt) av en 
1 750 ton ny järnvägsbro.
– Vi har bland annat fått hjälp 
av Region Väst när det gäller 
lanseringen, eftersom de har 
stor erfarenhet av sådana här 
projekt, säger Patrik Waak 
(platschef). 
Veidekke Entreprenad 
Region Skåne 
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Resultat

ENTREPRENAD

Veidekke Entreprenad hade en omsättning på 2 866 MSEK under 2009.  Resultat 

före skatt blev 44 MSEK, vilket är 22,8 % lägre än resultatet för 2008 som var på 

57 MSEK. Hela försämringen kan hänföras till region Väst. Regionen har drabbats 

mycket hårt då industrisektorn har haft investeringsstopp.  I våra övriga regioner har 

lönsamheten ökat, vilket är mycket positivt. Det bekräftar att Veidekke Entreprenads 

organisation har blivit så stabil att den kan hantera en lågkonjunktur. Orderreserven 

steg från 2 742 MSEK till 3 540 MSEK och det ser mycket positivt ut i alla våra re-

gioner. Det stora utbud som fi nns inom infrastruktur utgör naturligtvis en stor del av 

orderstocken, men även hus stod för en betydande del.  

PROJEKTUTVECKLING

Under 2009 färdigställde Veidekke Bostad i Sverige 391 (501) enheter, och pro-

duktionsstartade 185 (32) enheter fördelat på 5 (2) projekt. Vid utgången av 2009 

hade verksamheten i Sverige 247 (453) enheter under produktion, fördelat på 9 (11) 

projekt. Av enheter i produktion är det 15 (29) som inte är sålda. I tillägg fanns det 

vid årets utgång 0 (3) färdigställda icke sålda enheter.  

Bostadsmarknaden har under 2009 visat en klar positiv utveckling och det har i 

år sålts 215 enheter mot 86 under hela 2008. Förbättringen kan först och främst 

knytas till områdena i och omkring Stockholm, men också i Skåne och Göteborg har 

försäljningen förbättrats. 
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Pelarbacken Stockholm 
Veidekke bygger om och renoverar AMF Pensions kontorsfastigheter, Kvarteret Pelarbacken på Södermalm i Stockholm. 
Kvarteret ska byggas om till en attraktiv, fl exibel och modern kontorsfastighet och vilket bl a omfattar rivning till stomrent, nytt tak, nya 
plåtkassettfasader, nya el-, ventilations- och värmesystem, samt hyresgästanpassning.  Uppdraget är en samverkansentreprenad och 
uppdragstiden sträcker sig från februari 2009 till december 2010. Veidekke Entreprenad, Region Bygg Stockholm



Vid utgången av året omfattade projektportföljen totalt 3 900 enheter, varav 70 % 

utgörs av optioner. De sista årens höga tomtpriser har gjort att vi har koncentrerat 

oss på optionsaffärer (från kommuner men även privata säljare) där risken är låg 

eftersom tomten betalas i en senare fas i processen.  Optionsavtal möjliggör en 

mycket kapitaleffektiv drift av verksamheten. Under 2009 förvärvades byggrättig-

heter för 640 enheter, varav en stor del är optionsbaserade, något som minskar 

behovet av kapital i det initiala utvecklingsskedet. 

Den svenska projektutvecklingsverksamheten omsatte 2009 437 MSEK (842 MSEK). 

Resultat före skatt uppgick till 26 MSEK (124 MSEK). De låga volymerna och resultat-

nedgången hänger samman med de sista årens svaga marknad, och att få nya 

projekt satts igång. Vid årsskiftet var 433 MSEK (420 MSEK) uppbundet i bostads-

utvecklingsverksamheten i Sverige.
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I oktober 2009 säljstartade Veidekke Bostad brf Korallen, ett projekt om 29 bostadsrättslägenheter i Kalkbrottet 
på Limhamn i Malmö. Kalkbrottet som länge har varit otillgänglig mark utvecklas nu till ett nytt och spännande 
bostadsområde. Området ligger ett stenkast från havet, Öresundsbron och intill Malmö stad. 
Veidekke Bostad, Region Skåne



Verksamheten under 2009

ENTREPRENAD

För entreprenadverksamheten i region Skåne var 2009 ett stabilt år. Efter en skakig 

start återkom marknaden efter hand till en godtagbar nivå. Det innebar en order-

ingång som har gjort att orderstocken är högre vid årets utgång än vad den var 

föregående år. Även om omsättningen minskade under 2009 har resultatet ökat 

både i kronor och därmed även i procent. Utmaningen inför kommande år är att öka 

lönsamheten i verksamheten genom fortsatt effektivisering och utveckling av Medar-

betarinvolvering.  Under året har enheten tagit bl a följande order Jernhusen gamla 

staden, Jernhusen AB, 91 MSEK,  Kv Sockertoppen i Lund, HSB, 72 MSEK och Kv 

Skeppsgossen 1 Malmö, Stadsfastigheter, 66 MSEK. 

Efter en skakig avslutning på 2008 och en minst lika skakig inledning på 2009, har 

Veidekkes entreprenadverksamhet i region Väst under sommaren och hösten syste-

matiskt arbetat med att skapa en framtidstro genom att bygga upp en grundportfölj 

av basprojekt i verksamheten. Detta återspeglades tydligt på det svaga resultatet 

under året. Orderstocken i region Väst har fyllts på ordentligt under årets sista kvar-

tal, vilket är mycket glädjande. Det ser särskilt bra ut för anläggningssidan, men även 

husbyggnadsdelen har en god orderstock att bygga vidare på. Ett stort utbud av 

infrastrukturprojekt är positivt, men ställer ökade krav på resursförstärkningar av per-

soner med rätt kompetens och erfarenhet. Bland nya projekt under året kan nämnas 

Agnesberg-Marieholm E13, Banverket, 255 MSEK, SU Låghus etapp 3, Västfastig-

heter, 142 MSEK och Rimnershallen, Uddevalla kommun, 62 MSEK. 
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Dalheimers hus Göteborg 
I slutet av september 2009 
återinvigde kronprinsessan 
Victoria rehabiliterings- och- 
kunskapscentret Dalheimers 
hus i Göteborg. 
Anläggningen fått ett utökat 
aktivitetscenter, större restau-
rang samt ett större, mer än-
damålsenligt gym som ligger i 
anslutning till poolområdet. Ett 
större bibliotek, fl er konferens-
rum samt ett utökat korttids-
boende med rehabilitering. 
På en av fasadväggarna har 
solavskärmare som samti-
digt fungerar som solfångare 
installerats. 
– Jag är väldigt imponerad av 
det fi na teamarbete vi har haft 
tillsammans med beställare 
och byggare. Trots oförutsed-
da hinder på vägen i form av 
asbest som fi ck saneras under 
fl era veckor, har Veidekke 
lyckats hålla den ursprungliga 
tidplanen, säger chefen för 
Dalheimers hus, 
Kenneth Ericson. 
Veidekke Entreprenad, 
Region Väst



Byggverksamheten i Stockholmsregionen har fortsatt utvecklats väl. Organisationen 

har förstärkts och den fokuserade satsningen på att etablera enheten inom yrkes-

bygg har varit fortsatt framgångsrik. Huvuddelen av verksamheten ligger fortsatt 

på samverkansentreprenader med mindre ekonomiska risker, men med betydande 

fördelar i effektivitet och kostnadshänseende för kunden. Resultatet för 2009 blev 

mycket starkt och marginalen ökade upp till 7,4 % från 6,1 % för föregående år. 

Orderstocken inför 2010 är god men behöver fyllas på ytterligare. Under året har 

bl a projekten Pelarbacken, AMF Pension, 281 MSEK, Kulla Gulla, Annedal Sundby-

berg, Svenska Bostäder, 232 MSEK, Konsthallen Sundbyberg, Stiftelsen Parken, 

48 MSEK, Kv Rökpipan, Sigillet Fastighets AB, 47 MSEK satts igång. 

Anläggningsverksamheten i Stockholmsregionen har även i år ökat. Omsättningen 

har ökat med 8 % jämfört med 2008 och lönsamheten ökade med 1,2 procentenhe-

ter. Detta är mycket positiva signaler på att arbetet med verksamheten är på väg åt 

rätt håll. Verksamheten har under året fortsatt fokuserat på effektivisering av produk-

tionen.  Under året har bl a följande order erhållits Tvärbanan Stockholm, SL, 440 

MSEK, Kista 210 319 MSEK och Hede-Älvängen tunnel, PEAB, 238 MSEK.

Veidekke i Sverige inledde under 2009 en satsning på en Industriverksamhet. I första 

skedet har vi valt att fokusera på Stockholmsmarknaden som grund för expansio-

nen, men här ser vi möjligheter i både Malmö och Göteborg. Under året ha 50 % 

av Skåab AB förvärvats så att vi nu äger 100 %. Verksamheten består av täkter och 

återvinning i Stockholmsområdet.
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Brommaplatån, Bromma – Stockholm
Bland befi ntlig 30- och 40-tals bebyggelse, i det lugna och lummiga området mellan Abrahamsberg och Åkeslund i Bromma, 
har Veidekke Bostad uppfört fyra fl erbostadshus med totalt 54 bostadsrättslägenheter, samtliga med balkong eller uteplats. 



Plussboliger är ett livsstilsboende som rönt stora framgångar i Norge. Som boende 

får man tillgång till ett serviceerbjudande med bemannad reception, gästrum, trä-

ningsrum, sällskapsrum och kök. Första projektet kommer att inledas under 2010.

Under 2008 etablerades en enhet för fastighetsutveckling inom kommersiella fastig-

heter, Veidekke Fastighetsutveckling AB. Den är än så länge av liten omfattning, 

men vi räknar med betydande resultattillskott inom bara några år och en risksprid-

ning genom att vi inte bara är beroende av bostadsmarknaden. Vi startar försiktigt 

och strategin är att inte binda något större kapital eller äga fastigheter långsiktigt.
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HMS (HÄLSA ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET)

HMS-arbetet är fortsatt vårt mest prioriterade arbete. Våra anställda och leveran-

törer skall kunna må bra och känna sig säkra på våra arbetsplatser. Utvecklingen 

går fortsatt åt rätt håll, även om vi fi ck en uppgång av skador under fjärde kvartalet 

2009,  H-värdet (antal olyckor med sjukfrånvaro per en miljon arbetstimmar) för 2009 

uppgick till 7,6 (7,8). Förekomsten av skador och incidenter är alltjämt alltför hög och 

Veidekke kommer under 2010 ytterligare öka fokuseringen på arbetet med hälsa 

och säkerhet. Denna fokusering skall inbegripa samtliga inblandade på våra projekt 

dvs våra anställda såväl som våra kunder och underleverantörer.

PROJEKTUTVECKLING

En avgörande framgångsfaktor för verksamheten är en god projektportfölj, och stora 

resurser läggs ned i samband med affärsutveckling och ackvistition.

Till följd av lågkonjunkturen och fi nanskrisen har konkurrensen om tomter blivit be-

tydligt lägre, och priserna har gått ned något. Likväl har den låga räntan möjliggjort 

för fastighetsägare att behålla sina tomter under krisen, varför utbudet varit betydligt 

lägre än förväntat. Under 2009 har tomter för uppförande av ca 800 bostadsenhe-

ter förvärvats, de fl esta i form av optionsavtal.  Bland dessa kan nämnas Kviberg i 

Göteborg, Hornsbruksgatan i Stockholm, Hökeköpinge i Vellinge söder om Malmö, 

och Vallbyvägen i Strängnäs.

Under hösten 2009 har Veidekke Bostad AB inlett ett samarbete med Selvaag Bolig 

som innebär att det norska konceptet Plussboliger kommer till Sverige. 
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Utsikter

ENTREPRENADVERKSAMHETEN

Marknaden är under gällande omständigheter fortsatt stabil. Vi ser dock att den 

återhållsamhet som fortsatt råder inom fi nansmarknaden leder till att ett fl ertal pro-

jekt förskjuts i tiden. 

Flertalet enheter har en mycket god orderstock vid ingången av 2010, men vi har 

ändå stort behov av att fylla på order inom husbyggnadsverksamheten.  Anlägg-

ningsmarknaden kommer till dels att kompensera för nedgången inom husbyggnad. 

Vi kommer troligtvis att se en viss stabilisering av husmarknaden. Veidekke Entre-

prenad som, relativt våra större konkurrenter, är en mindre verksamhet, borde ha 

möjlighet att ta marknadsandelar och därmed kompensera för delar av nedgången, 

men samtidigt lär prisnivån vara sådan att detta blir tufft.

Det effektiviseringsarbete som bedrivits med Medarbetarinvolvering och förbättrade 

styrsystem bör förbättra vår konkurrenskraft. Vi ser en klar risk för ett nytt bakslag 

inom bostadsmarknaden i slutet på 2010 på grund av ökade kostnader och ökad 

ränta i kombination av hög arbetslöshet. Bostadsbrist kommer dock fortsatt råda i 

de tre storstadsregionerna vilket innebär stort fokus på effektivisering av bostads-

byggandet. Klimat och energi blir viktiga fokusfrågor att hantera under 2010.

Peter Larsson får Väg-
verkets Miljöpris
I november 2009 delar Väg-
verket för första gången ut 
Vägverkets Miljöpris.  Peter 
Larsson får priset för att han 
kommit på en enkel och 
kostnadseffektiv lösning med 
ett slutet systemför påfyllning 
av hydraulolja i de tunga 
maskinerna som används 
vid bygget av Norra Länken i 
Stockholm. 
– Det här kom som en över-
raskning! Jag har tänkt länge 
på det här, men först nu blev 
det verklighet. Att jag kunnat 
utveckla min idé beror på 
att jag fått god respons på 
arbetsplatsen. Jag har ju inte 
gjort det för egna pengar, 
utan har fått ägna tid åt att 
utveckla idén på jobbet, 
säger Peter Larsson. 
Veidekke Entreprenad, 
Region Anläggning Öst 
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Totalt sett blir 2010 ett tufft år. Osäkerheten är extremt stor då den fi nansiella oron 

gör det omöjligt att se de reella orsakerna till konjunkturnedgången och detta i sin 

tur försvårar bedömningen av hur marknaden kommer att påverkas och när det åter 

vänder uppåt. Organisationen och orderstocken i Veidekke Entreprenad är dock 

betydligt starkare än bara för ett år sedan. Hos medarbetarna är engagemanget och 

entusiasmen stor för att visa att vi klarar att utveckla vår verksamhet lönsamt också i 

tuffa tider.

PROJEKTUTVECKLING

Efter två års fi nansiell oro och konjunkturnedgång verkar optimismen gradvis vända 

tillbaka. Bankmarknaden fungerar, börsen har ökat starkt och delar av bostadsmark-

naden är bättre.

Behovet att skapa lönsamhet är nu stort, och det innebär att vi måste sätta ingång 

nya bostadsprojekt i egen regi. Genom det sista halvårets förbättrade bostadsmark-

nad och ökad försäljning tycks utsikterna nu vara relativt positiva. De låga ränteni-

våerna har inneburit ett ökat intresse i samband med lägenhetsvisningar. Osäkerhet 

avseende arbetslöshet och räntenivåer är avgörande faktorer för bostadsmark-

naden, och vi ser en fortsatt osäkerhet hos köparna. De förbinder sig att köpa en 

bostad med tilllträde om två år, vilket skapar osäkerhet gällande den nuvarande 

bostadens värde.

 

TellHus™
TellHus™ har ett klimatskal med mycket väl isolerade väggar och fönster, en effektiv värme-
återvinning, energisnåla vitvaror samt lågenergilampor i fasta armaturer. Huset värms upp med 
miljövänlig fjärrvärme och grön el under produktionstiden. Energianvändningen utgår ifrån 
principen att använda rätt energibärare till rätt ändamål. 
Besparingen blir 4 000 kronor per år för ”TellHus™-familjen” jämfört med att bo i en liknande 
lägenhet i ett normhus. TellHus™ byggs utan subventioner och byggprocessen är energisnål 
från början till slut. 

Veidekke Bostad bygger bara klimatsmart
Under hösten 2009 beslutar Veidekke Bostad att samtliga nya projekt som startar kommer i 
fortsättningen byggas enligt det klimatsmarta TellHus™-konceptet. Beslutet gäller bostadsrätter 
i fl erbostadshus och inom kort väntas ett beslut som omfattar även alla andra upplåtelseformer 
som Veidekke Bostad erbjuder. 

Brf Snökristallen, klimatsmart 
byggande enligt Veidekkes 
TellHus™-koncept 
Veidekke försäljningsstartade 
i maj 2009 Brf Snökristallen i 
Västertorp söder om Stockholm. 
Projektet omfattar 36 bostads-
rättslägenheter och är Veidekke 
Bostads första som uppförs 
enligt TellHus™. TellHus™ 
halverar hushållens koldiox-
idutsläpp genom att minska 
energianvändningen med upp till 
50 % jämfört med ett normhus. 
Projektet är ett samarbete mel-
lan Veidekke, Electrolux, Fortum, 
Cramo och Manodo. 
Veidekke Bostad, Region 
Mälardalen

Illustration: Bergkrantz Arkitekter 



Medägarskap engagerar

Veidekkes erbjudande om aktieköp till de anställda 2009 blev, trots lågkonjunktur, 

en succé. 1 800 ”veidekkare” nyttjade erbjudandet och köpte aktier för rekordbelop-

pet 58 miljoner NOK. Efter årets försäljning äger 3 300 medarbetare tillsammans 

26,2 miljoner Veidekkeaktier. Över 50 % av de anställda äger nu 19,5 % av aktierna i 

bolaget. I Sverige är drygt 70 % av de anställda medägare i företaget.

Ett fantastiskt gott betyg för Veidekke och ett tecken på de anställdas förtroende för 

företaget. Eller som koncernchef Terje R Venold uttryckte det.

- Jag känner både stolthet, ödmjukhet och motivation när så många av våra med-

arbetare väljer att köpa aktier i Veidekke. Speciellt glädjande är att 175 medarbetare 

vid årets försäljning valde att köpa Veidekkeaktier för första gången, och att fl ertalet 

av dessa (60 %) är yrkesarbetare. 
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MI – Medarbetarinvolvering

Medarbetarinvolvering omfattar både det dagliga samspelet mellan medarbetare och 

ledare och en övergripande fi losofi  för hela företagets utveckling och framgång.

Medarbetarinvolvering (MI) i vardagen är en utvecklad metodik (inspirerad bland an-

nat av Toyota) med syfte att främja engagemang och involvering av alla på arbets-

platsen så att den kompetens som fi nns hos var och en tas fram och fångas på 

bästa sätt.

Genom planering, involvering och visualisering, t ex att visuellt presentera projektets 

olika faser, kan var och en se sin del i helheten. Det främjar också samspel kring 

arbetets uppläggning och planering med utgångspunkt i de mål som sätts av teamet 

och företaget i stort. MI ger rätt förutsättningar för effektivt byggande, hög kvalitet 

och tillförlitlighet i produktionen, minskad spilltid och bättre arbetsmiljö. Det öppnar 

också för kreativa lösningar som leder till förbättringar.

Rent konkret har MI lett till att tidplaner hålls bättre och att olycksfrekvens och sjuk-

frånvaro minskar, arbetsglädjen ökar och kommunikationen fungerar bättre. MI är 

lönsamt både för Veidekke och våra kunder.

 



Veidekkes innersta

Alla i branschen har betong, spik och armeringsjärn. Men blott Veidekke har Veidekkes 

människor, kultur och värderingar. Det gör oss inte bara annorlunda. Det ger oss också 

våra viktigaste verktyg för att skapa kundnytta. Ett kundnyttigt annorlundaskap, med 

andra ord. Veidekke-huset symboliserar vår speciella företagskultur. Det är också en 

kompass som hjälper oss att ta ut riktningen i vårt dagliga arbete.

 

Lunds stift och Veidekke på samma värdegrund 
Det var framförallt Veidekkes värderingar som tilltalade, när Lunds stift prästlönetillgångar valde Veidekke Bostad 
som samarbetspartner i utvecklingen av kyrkans mark. Ett historiskt vinn-vinn samarbete för framtida mark- och 
bostadsutveckling.
- Redelig köpte vi direkt. Det var inte så många som hade det i sin värderingsmodell, poängterar Ingemar 
Nilsson, chef för egendomsavdelningen på Lunds stiftskansli. Veidekke Bostad, Region Skåne

HMS - Hälsa ArbetsMiljö och Säkerhet

Egentligen är det ganska enkelt: glada människor gör ett bra jobb. Att alla mår bra, trivs 

och har roligt på jobbet är därför en viktig sak för oss på Veidekke. Här kommer vårt 

arbete med HMS (Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet) in. Det handlar om att alla ska känna 

att de arbetar på en trygg och säker arbetsplats, där allt görs för att minska tillbuden och 

undvika olyckor. Vi brukar säga att det inte fi nns någon otur, bara dålig planering och 

bristande rutiner.

Vi är helt övertygade om att ett aktivt, framgångsrikt HMS-arbete har en positiv påverkan 

på ekonomin, miljön och samhället. Därför är HMS ett viktigt led i vår strävan att skapa 

nytta för våra kunder.

 

H-värde 2009 *)      7,6 (7,8)

Sjukfrånvaro 2009 i %**)    3,1 (3,0)

*) Antal skador per miljoner arbetstimmar

**) Yrkesarbetare + tjänstemän
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Produktion: Karlavagnen
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KONTAKT

Veidekkes verksamhet i Sverige är organiserad i Veidekke Entreprenad AB, Veidekke Bostad AB och 

Veidekke Fastighetsutveckling AB.

Titta gärna på vår hemsida, www.veidekke.se, för mer information. Du kan också kontakta våra regioner direkt.

VEIDEKKE ENTREPRENAD AB

Allén 7, Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Tel. 08-635 61 00

Region Anläggning Öst

Allén 7, Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Tel. 08-635 61 00

Utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större anläggningsuppdrag inom infrastruktur i 

Mellansverige och Norrland. Har kompetens för uppförande av kraftverks- och industrianläggningar, broar, hamnar, 

kajer, väg- och exploateringsarbeten, samt för byggande under mark som t ex väg- och spårtunnlar.

Region Bygg Stockholm

Allén 7, Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Tel. 08-635 61 00

Utför entreprenadtjänster inom husbyggnad och renovering och bygger såväl bostäder som kommersiella lokaler.

Region Skåne

Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund. Tel. 046-19 94 00

Utför entreprenadtjänster inom husbyggnad, renovering och byggservice samt mark- och anläggningsarbeten.

Region Väst

Norra Gubberogatan 32, 416 82 Göteborg. Tel. 031-50 56 00

Utför entreprenadtjänster inom husbyggnad och anläggningsverksamhet. Största delen av verksamheten bedrivs i 

huvudsak med industrin, stora fastighetsägare, stat och kommun som kunder.

VEIDEKKE BOSTAD AB

Veidekke Bostad AB, Region Mälardalen, Allén 7, Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Tel. 08-635 61 00

Veidekke Bostad AB, Region Väst, Norra Gubberogatan 32, 416 82 Göteborg. Tel. 031-50 56 00

Veidekke Bostad AB, Region Skåne, Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund. Tel. 046-19 94 00

VEIDEKKE FASTIGHETSUTVECKLING AB

Besöksadress: Drottninggatan 89, plan 12, 113 60 Stockholm

Postadress: Allén 7, Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Tel 08-635 61 00

Förvärvar och förädlar fastigheter tillsammans med samarbetspartners.

VEIDEKKE INDUSTRI AB

Allén 7, Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Tel. 08-635 61 00

Foto:Ryno Quantz, Andreas Offesson, Emilia Göransson


