Veidekke i korte trekk
+ Skandinavisk entreprenør og eiendoms-

+ Involvering av kunder og leverandører

+ 31,6 milliarder kroner i årlig omsetning

+ Medeierskap er en viktig suksessfaktor,

+ 8 000 medarbeidere.
+ 292 lærlinger og 134 traineer.

+ Selskapet har gått med overskudd siden

utvikler – Norges største entreprenør.
(2017), hvorav 62 % i Norge, 31 % i
Sverige og 7 % i Danmark.

sikrer effektiv drift og økt verdiskaping.
og halvparten av medarbeiderne eier
aksjer i selskapet.
starten i 1936 .

Entreprenørvirksomhet
•

•

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge gjennom
Veidekke Entreprenør AS, i Sverige gjennom
Veidekke Entreprenad AB og i Danmark gjennom
Hoffmann A/S.
Leverer prosjekter som boliger, skoler, næringsbygg, kulturhus, sykehus, veier, jernbaner, kraftverk
og industrianlegg til offentlig og privat sektor.

•
•
•

•
•

Entreprenørvirksomheten omsetter for NOK 25,8
milliarder (2017).
Byggvirksomhet står for 70 % og anleggsvirksomhet
for 30 % av den totale entreprenøromsetningen.
Serfisering etter ISO14001 (miljø), ISO9001
(kvalitet) og OHSAS18001 (arbeidsmiljø/HMS)
i Entreprenør og delvis i Entreprenad.
Leverer miljøsertifiserte prosjekter (f. eks. BREEAM,
LEED og Svanen).
Utstrakt bruk av involverende planlegging i prosjektering og produksjon (LEAN).

Industrivirksomhet
•
•
•
•

Landsdekkende virksomhet i Norge gjennom
Veidekke Industri AS.
Norges største asfaltprodusent og en av landets
største produsenter av pukk og grus.
Stor aktør innenfor drift og vedlikehold av det offentlige veinettet.
Ledende kompetansesenter for forskning og utvikling
i Trondheim.

•
•

•

Industrivirksomheten omsetter for NOK 4,8
milliarder (2017).
Asfaltvirksomheten står for 64 % av omsetningen i
Veidekke Industri, Drift og Vedlikehold for 24 % og
Pukk og Grus for 12 %.
Selskapet har 29 asfaltverk og 28 pukkverk over hele
landet, og i tillegg 21 veivedlikeholdskontrakter.

Eiendomsvirksomhet
•
•

•

Virksomhet i Norge gjennom Veidekke Eiendom AS og
i Sverige gjennom Veidekke Bostad AB.
Kjøper tomter og eiendommer og utvikler dem til
boliger. Prosjektene utvikles i egenregi eller i
partnerskap med andre.
Eiendoms- og entreprenørvirksomheten samarbeider
tett for å gi markedet attraktive produkter til riktig pris.

•
•
•

Eiendomsvirksomheten omsetter for
NOK 3,5 milliarder (2017).
Tomtebanken består av 14 050 boliger.
Alle egenregiprosjekter i Sverige er
Svanen-sertifiserte.

Veidekke - lokalt nærvær, skandinavisk styrke

