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Lønnsomhetsforbedring 

gjennom tydelige grep
Høye ambisjoner og 

et stort potensiale

En rendyrket entreprenør med ambisjoner
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En rendyrket entreprenør 

med et tydelig fokusA B C
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Vekst, forbedring og høye ambisjoner
Historisk utvikling og fremtidsutsikter
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Skandinavisk ekspansjon og forbedring Vekst i boligmarkedet og marginvariasjon Forbedringer og høye ambisjoner

2000 til 2008 2009 til 2017 2018 til 2025

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2025

Omsetning Norge Omsetning Sverige Omsetning Danmark Resultatmargin Veidekke

2022 - 25

4 - 6%

CAGR: 11% 9% 6%

>4%

>5%

2020 - 22

0 - 2%

Årlig omsetningsvekst
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Tydelig ordreutvikling de siste fem årene
Fra norsk til skandinavisk entreprenør
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2015 2018 2021

Norge

66%

Sverige

29%
Sverige

33%
Sverige

40%

Norge

60%
Norge

52%

Danmark

8%

Danmark

7%
Danmark

5%

25
NOK

milliarder

35
NOK

milliarder

38
NOK

milliarder
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En mer balansert prosjektportefølje
Med en dreining mot offentlige kunder
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Byggvirksomheten Infrastrukturvirksomheten

28
NOK

milliarder

2018 1. kv. 2021

10
NOK

milliarder
10
NOK

milliarder

2018 1. kv. 2021

Private yrkesbygg Offentlige yrkesbygg Boliger Samferdsel Industri og energi Annet anlegg Vedlikehold

25%

29%

46%

30%

39%

31%

19%

49%

28%

38%

17%

24%
15%

10%

25
NOK

milliarder



6 © Veidekke

>5%4-6% >70%

Resultatmargin før skatt i 2025Årlig omsetningsvekst 2022 - 25 Utbyttegrad
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Veidekke mot 2025
En rendyrket entreprenør – med et tydelig fokus
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! Usikkerhetsstyring Involverende kultur

● Fokus på å ta, styre og 

håndtere risiko på alle nivåer i 

organisasjonen

● Systematikk som ivaretar 

usikkerhet før og under 

prosjektet

● Involvere kunder, 

leverandører og ansatte i et 

verdiskapende samspill

● Jobbe systematisk med å 

utvikle arbeidssett og 

kompetanse for sikker og 

effektiv gjennomføring

Det grønne skiftet

● Utnytte en aktiv rolle i 

overgangen til 

lavutslippssamfunnet

● Bidra gjennom 

spisskompetanse og praktiske 

løsninger

Prosjekt og kunde

● Et lidenskapelige forhold til 

kunden og deres prosjekt

● Lange kundeforhold, tidlig 

involvering og verdiskapende 

samspill
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Forbedret 

lønnsomhet

Prosjektmargin

Kostnader over 

prosjektet

Kalkulert 

margin

Margin-

glidning

Struktur-

kostnader

Administrasjons-

kostnader
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+ Kalkulert prosjektmargin +/- Marginglidning - Struktur- og felleskostnader

Lønnsomhet fra prosjektene Organisasjon

= Veidekkes lønnsomhet

Verdiskapende samspill: Fokus 

på å levere kundeverdi – i 

samarbeid med kunden

Kompetanse: Forståelse for og 

kompetanse til å løse kundens 

viktigste utfordringer

Klimautfordringer blant de mest 

krevende problemstillinger for 

bransjen – også for kundene

© Veidekke

Selektivitet: Valg av prosjekt og 

kunde – tidlig involvering og lange 

kundeforhold

Risiko: Ta, styre og håndtere 

risiko på alle nivåer i 

organisasjonen

Kompetanse: Kommersiell 

forståelse for håndtering av risiko 

i gjennomføring

!

Struktur: Organisasjonsstruktur 

som sikrer nærhet til kunde i 

relevante markeder

Kompetanse: Administrere og 

utnytte ekspertise på tvers av 

organisasjonen
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Tiltak og forbedringer fra 2018 til 2020
Mange enheter på rett vei – men med stort potensial

Veidekke 

Bygg

Veidekke Infrastruktur Veidekke Sverige
Hoffmann

Anlegg Industri Bygg Anläggning

2018 3,4% -13,2% 0,8% 1,0% 4,0% 6,6%

2020 CMU 4,0% 1,5% 3,5% 2,0% 4,0% >5%

2020 Faktisk 3,6% 1,6% 3,6% 2,2% 3,0% 7,5%

● Restrukturering av 

virksomheter

● Fra generalist til 

spesialist

● Selektiv 

prosjektstrategi

● Usikkerhetsstyring

● Selektiv prosjektstrategi

● Lavere kapitalbinding og felleskostnader

● Resultatsikring og snuoperasjon i Anlegg og 

Drift og vedlikehold gir resultater

● Lønnsomhet før vekst

● Forbedret boligproduksjon og 

porteføljetilpasninger

● Bygget kompetanse og lederkapasitet

● Styrket konkurransekraft

● Tydelig 

kundestrategi

● Videreutviklet 

samarbeidsmodellen

● Satsing på teknikk 

og service
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20 %20 % 20 % 20 % 20 %

Klart bedre porteføljesammensetting enn i 2019
Om lag 2%-poeng høyere porteføljemargin

● Omfattende forbedring av porteføljesammensetting de 

seneste to år

● Forbedringen er forventet å gi ytterligere resultateffekt i 

2021 og 2022

● Stort potensiale ved å ytterligere redusere omfanget av 

prosjekter med lav og negativ margin

● Fokus på kjerneaktiviteter; 

• Valg av riktig prosjekt

• Forståelse for og håndtering av risiko 

• Effektiv gjennomføring
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Færre tapsprosjekter og forbedret margin

Kvintilfordelt prosjektomsetning i pågående prosjekter rangert etter lønnsomhet

Beste 20 % Svakeste 20 %

CMU 2021CMU 2019

R
e
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a
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Veidekke mot 2025
En rendyrket entreprenør – med et tydelig fokus

12

! Usikkerhetsstyring Involverende kultur

● Fokus på å ta, styre og 

håndtere risiko på alle nivåer i 

organisasjonen

● Systematikk som ivaretar 

usikkerhet før og under 

prosjektet

● Involvere kunder, 

leverandører og ansatte i et 

verdiskapende samspill

● Jobbe systematisk med å 

utvikle arbeidssett og 

kompetanse for sikker og 

effektiv gjennomføring

Det grønne skiftet

● Utnytte en aktiv rolle i 

overgangen til 

lavutslippssamfunnet

● Bidra gjennom 

spisskompetanse og praktiske 

løsninger

Prosjekt og kunde

● Et lidenskapelige forhold til 

kunden og deres prosjekt

● Lange kundeforhold, tidlig 

involvering og verdiskapende 

samspill
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Et lidenskapelig forhold til kunden og prosjektet
Skape felles suksess i et verdiskapende samspill

Selektivitet - hvilke kunder skal vi jobbe for

● Lange kundeforhold basert på gjensidig tillit

● Mulighet for verdiskapende tidlig involvering

● Kundeforhold basert på Veidekkes styrker

Kommersialitet i et verdiskapende samspill

● Bidra til optimale løsninger som igjen sikrer merverdi 

for kundens prosjekt

● Veidekkes ekspertise og kompetanse skal komme 

kunden til gode
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Foto: Københavns Udvikling og Nybyggerier
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Klimautfordringer er mer enn ansvar
En mulighet i flere deler av verdikjeden
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KonstruksjonPlanlegging og design
Utvikling av 

prosjektet
Drift

Råbygg
Tekniske 

fag
Design ProsjekteringInnkjøpRegulering Interiør

Ferdig-

stillelse

*Scope 1 og 2: 

~100 000 
tCO2e

**Scope 3: 

~400 000 
tCO2e

Bruk av 

produktet

13%**

Materialer

68%**

Stål og betong

53%**

Fossile 

brensler

92%*

Transport

18%**
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En aktiv rolle i det grønne skiftet
En tydelig kommersiell og ansvarlig posisjon

Prioritering av prosjekter

● Prioritere kunder og prosjekter der vi kan benytte vår 

ekspertise for å redusere klimaavtrykket i hele 

verdikjeden

● Klimaproblematikk fordrer tidlig involvering og 

samarbeid med byggherre og rådgivere

Muligheter i det grønne skiftet

● Klimaproblematikk er mer enn et sosialt ansvar –

det er en mulighet

● Innovasjon, samarbeid og selektive investeringer som 

støtter opp under klimavennlige løsninger

15
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!
Fokus på å ta, styre og håndtere risiko 
En kommersiell fordel for Veidekke og byggherre
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Prosjektselektivitet

● Gjennom gjennomgående usikkerhetsstyring kan 

Veidekke identifisere potensielle avvik

● Gjør det mulig å identifisere prosjekter som passer 

Veidekkes kompetanse og ressurser

Eksperter i å håndtere usikkerhet

● Usikkerhet er ikke utelukkende en 

entreprenørutfordring

● Involvering av byggherre og rådgivere avdekker 

usikkerhet for alle parter
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Den viktigste faktoren for Veidekkes suksess
Kompetente og engasjerte medarbeidere 
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Involvert, engasjert og entusiastisk

● Menneskene er viktigste driver for verdiskapning i 

entreprenørvirksomhet

● I Veidekke bygger vi agile team; effektive team som 

bygger skoler, broer og driver tuneller

● Involvering er en nøkkel for å skape eierskap om 

retning og ambisjoner

Kommersiell forståelse i hele linja

● Kompetanse og forståelse for kommersielle 

problemstillinger er en nøkkel for å være relevant

● Medeierskap skaper kommersiell forståelse
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Medarbeider og medeier
Veidekkeansatte er også eiere

● De ansatte har tatt stor del i Veidekkes høye verdiskaping 

siden introduksjonen av aksjeprogrammet for ansatte i 1986

● Veidekke prioriterer medeierskap for ansatte, og selskapet 

ønsker at flest mulig skal få muligheten til å eie aksjer

● Alle ansatte i Veidekke får årlig et tilbud om å kjøpe aksjer i 

selskapet med 20 % rabatt – og med to års binding

● Nesten halvparten av de ansatte eier i dag aksjer og de 

representerer 11 % av selskapets eiere
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Antall ansatte med Veidekkeaksjer

Om lag 47% av de ansatte eier aksjer

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Ekspansjon de nærmeste år
Selektiv vekst i våre hovedmarkeder

Hovedsakelig organisk drevet vekst

● Videreutvikle eksisterende kundeposisjoner

● Styrking av prosjekteierstyring og –ledelse

● Utvikling av Veidekkes strukturkapital

Målrettede ekspansjonsinvesteringer 

● Prosjektinvesteringer og strukturelle transaksjoner

● Styrking av posisjoner innenfor relevante geografiske 

markeder og produktsegmenter

● Utvide Veidekkes posisjon i verdikjeden

● Virksomhet som bidrar til det grønne skiftet

19



Finansiell strategi
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO

Kapitalmarkedsoppdatering, 6. mai 2021
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Forbedre resultatmargin og lønnsom vekst
Løfte ambisjonene mot 2025
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Lønnsomhetsmålene for 2022 står fast, og 

ambisjonene mot 2025 løftes

Kapitaleffektivitet med avkastning på investert 

kapital over 15%

Selektiv vekst i alle tre land

Omsetningsvekst p.a.

2021 - 2022

0% - 2%

Marginmål 2022

>4%

Omsetningsvekst 

per år

6%

Gjennomsnittsmargin 

2,1%

Omsetningsvekst p.a. 

2023 - 2025

4% - 6%

Marginmål 2025

>5%

Omsetningsvekst 

4%

Margin 2020

3,0%

20222016-20201 20252020

1 Historiske proformtall justert for Veidekkes eiendomsvirksomhet som ble solgt i 2020
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Veidekkes finansielle strategi
Balansere investeringer, utbytte og soliditet
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Utbytte

Soliditet Vekst

Finansiell 

strategi mot 

2025

EK-andel >15%

● Krav fra kunder for anbud 

på prosjekter

● Basis for bankfinansiering 

og garantistillelse

Lønnsom vekst og kapitalbruk

● Kapitaleffektiv forretningsmodell

● Vekst i lønnsomme posisjoner

● Moderate investeringer i 

driftsmidler

Høyt og attraktivt utbytte

● Avkastning som en kombinasjon 

av kursutvikling og utbytte

● Mål om utbyttegrad over 70% av 

resultat
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Sterk finansiell posisjon og kapitallett virksomhet
Ny kapitalstruktur etter salget av eiendom

23

Utvikling i netto rentebærende posisjon

NOK millioner
Bygg - kapitallett virksomhet: 

to tredeler av Veidekkes omsetning 

● Lite kapital bundet i driftsmidler

● Negativ arbeidskapital som følge av god prosjektlikviditet

Infrastruktur - mer kapitalintensiv virksomhet: 

en tredel av Veidekkes omsetning

● Asfalt, pukk og grus med langsiktige posisjoner og maskinpark

● Spesialmaskiner for større prosjekter, samt lokal 

maskinentreprenørvirksomhet

● Kapitallett prosjektvirksomhet

-606 -764

-1 470

-2 653

2 791

2015 2016 2017 2018 2019 1. kv. 2021
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Prioriteringer i årene som kommer
Kapitaldisiplin og selektive investeringer

Prioriteringer for de neste 

årene

● Fortsette arbeidet fra de 

foregående årene

● Moderate investeringer i 

driftsmidler 

● Prioritering av kontrakter uten 

vesentlige egne investeringer

● Tvister/kundefordringer, 

driftseiendommer og 

ulønnsom virksomhet
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Utvikling av eiendeler i balansen 

2018 1. kv. 2021

20
NOK

milliarder

17
NOK

milliarder
Bolig- og 

nærings-

prosjekter

Andre 

eiendeler

Kunde-

fordringer

Maskiner og 

utstyr

Likvide 

midler

Kriterier for investeringer og kjøp 

av virksomhet

● Styrker posisjoner og eksisterende 

virksomhet

● Det skal være en innvannende

● Raskt oppnå god lønnsomhet

● Krav til kapitalavkastning >15%

● Moderat integrasjonsrisiko og 

mulighet for synergier

Andre 

eiendeler

Kunde-

fordringer

Maskiner og 

utstyr
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Gjeldsstruktur og finansiering
Robust stilling og finansieringskapasitet for vekst

● Refinansieringer i fjerde kvartal 

2020 etter salg Eiendom

• Ny bankfinansiering med 

DNB og SEB

• Obligasjonslån på 

NOK 1 000 millioner innløst

● Veidekke har stor 

finansieringskapasitet
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Kassakreditt i DNB

NOK 1,75 mrd.

Løpetid: Rullerende 364-dagers

Trekkfasilitet i SEB

NOK 0,75 mrd.

Løpetid: 3 +1 +1 år

Covenant: NIBD / EBITDA < 3,0 over tid

Covenant: NIBD / EBITDA < 3,0 over tid

Tilknyttede måltall:

50 % reduksjon av CO 2-utslipp innen 2030

Null alvorlige skader

Gjeld og gjeldsfasiliteter

Obligasjonslån (VEI10)

NOK 0,6 mrd.

Forfall i 2025

* NIBD: Netto rentebærende gjeld. EBITDA: Resultat før rentekostnader, skatt, avskrivning og amortisering

Covenant: NIBD / EBITDA < 3,0 over tid
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Veidekke skal ha god soliditet

● Mål om egenkapitalandel > 15%

● Soliditetsmålet avgjøres av:

• Kapitaleffektive forretningsmodeller

• Krav fra kunder for anbud på prosjekter

• Basis for bankfinansiering og garantistillelse

● Soliditetsmål påvirker mulighet for 

utbytteutbetaling
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Utvikling EK-andel

Prosent

21,8 %

19,9 %

24,1 %

21,1 %

18,0 %

16,4 %

2015 2016 2017 2018 2019 2020



© Veidekke

Høyt og attraktivt utbytte

● Veidekke’s ambisjon er å gi aksjeeierne 

konkurransedyktig avkastning i form av en 

kombinasjon av utbytte og avkastning på aksjen

● Mål om at utbytte skal utgjøre over 70 % av 

årsresultatet 

● På kort sikt tilsier finansiell posisjon at Veidekke 

planlegger å utbetale en høyere andel enn 70%
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Utbytte

NOK per aksje

2,50
3,00
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4,00

4,50
5,00 5,00
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5,75
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20%

40%
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Utbyttegrad av ordinært utbytte Ordinært utbytte Ekstraordinært utbytte
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>5%4-6% >70%

Resultatmargin før skatt i 2025Årlig omsetningsvekst 2022 - 25 Utbyttegrad


