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© Veidekke

Dette er Veidekke
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7 800
i tre land

Medarbeidere

38
NOK milliarder 

Årlig omsetning 

Danmark % av omsetning 

6% 

Sverige % av omsetning

34% 

Norge % av omsetning

60% 

Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør



© Veidekke

Virksomheten i dag

13,5
Omsetning (NOK mrd.) 

Bygg Norge

9,1
Omsetning (NOK mrd.) 

Infrastruktur Norge 

8,5
Omsetning (NOK mrd.) 

Bygg Sverige

2 821
Medarbeidere

2 193
Medarbeidere

1 172
Medarbeidere

4

4,3
Omsetning (NOK mrd.) 

Infrastruktur Sverige

1 069
Medarbeidere

2,3
Omsetning (NOK mrd.) 

Hoffmann

409
Medarbeidere
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Veidekke Infrastruktur
Veidekke Infrastruktur er en sterk og samlende organisasjon 
for infrastrukturjobber i Norge, og består av fem forskjellige 
forretningsområder som jobber alene og sammen for både 
private og offentlige kunder.

Hver for seg er forretningsområdene sterke og selvstendige, 
men det er i samspillet mellom forretningsområdene at 
Veidekke får størst verdi, og vi søker å få jobber hvor vi får 
utnyttet spesialistkompetansen i alle forretningsområdene.

Vår kultur er å ta ansvar, gjøre nødvendige endringer for å nå 
våre mål og ha et sterkt lønnsomhetsfokus.



Prosjektproduksjon

Bane

Interform

Geo FB

Båsum
Boring

Tore
Løkke

Veidekke Infrastruktur – en sterk og samlende organisasjon

3,2
Anlegg utfører store 

infrastrukturprosjekter
over hele landet

1,3
Drift og vedlikehold
av veier for offentlige 

kunder og i OPS-
avtaler

2,8
Asfalt produserer og 

legger asfalt for 
offentlige og private 

kunder

0,6
Pukk og grus

produserer tilslag til 
asfalt, grunnarbeider 
og tar imot masser

1,6
Spesialenhetene er 
spesialister på ulike 

tjenester i verdikjeden

Offentlige og private kunder

9,1
Veidekke Infrastruktur er 

en sterk og samlende 
organisasjon for 

infrastrukturjobber i Norge. 
Sterke forretningsområder 

alene og i samspill med 
hverandre.

Industriproduksjon

Tallene er omsetning 2021 og er rundet 
av til nærmeste hele 100 MNOK



Prestasjon med Mening
Konsernstrategi mot 2025



Prestasjon med Mening
Veidekkes strategiske pilarer
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Vi er en del av klimaløsningen

Klimautfordringen er en problemstilling som 
påvirker alle. BAE næringen er en stor del av 
problemstillingen – men også en viktig del av 
løsningen. Veidekke skal ta en aktiv rolle i 
samfunnets overgang til et klimanøytralitet.

Kundens prosjekt er vår lidenskap

Vårt kundeløfte virkeliggjøres i utvikling-, 
planlegging- eller gjennomføring av kundens 
prosjekt. Veidekke er eksperter på å realisere 
verdiskapende bygg og infrastruktur.

Vi setter menneskene først

Det er våre ansatte som skaper verdiene, den 
sterke fornybare kraften som driver 
Veidekke. Vi setter derfor menneskene først, 
og sikrer at de ansatte får brukt sitt fulle 
potensiale



Bakteppe – hvorfor 
eierstyring i VD Anlegg ?
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Styringsgruppes betydning..



© Veidekke

store spørsmål i re-start VD Anlegg (2018)
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Utvelgelse

Hvordan gjenreise Anlegg
som en dyktig og lønnsom anleggsentreprenør?

Hvordan sikre at vi prioriterer 
de riktige jobbene?

Hvordan sikre at strategien blir gjennomført ?

Hvordan sikre riktig pris? Hvordan sikre god 
gjennomføring?

Tilbud Gjennomføring

Hvordan sikre at vi er dyktige?
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Utvelgelse
• Dreie mot prosjekter vi har lykkes med tidligere
• Balansere porteføljen for å ta ned risikoen
• Gå fra å være drevet av ambisjoner og produksjonskapasitet 

til å være drevet av faktiske evner og ledelseskapasitet
• Skifte fra å være trenddrevet til å være kompetansedrevet



Og medfører et skifte fra å være 

Trenddrevet Kompetansedrevet

Skaffe prosjekter 
våre team har 

forutsetninger for 
å løse

Bygge team som 
kan løse attraktive 

prosjekter



Usikkerhetsstyring
Risiko og muligheter
Tidlig anslag
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Seleksjonsstrategi
Prosjekteiermodellen i Anlegg 
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BP0
Aktuelt prosjekt?

BP1
Utarbeide tilbud?

BP2
Levere tilbud?

Disse prosjektene 
får vi

Ja / Nei 
Absolutt størrelse
Håndterbar risiko

Byggetid
Min score PSC + Dialog

Markedet
NOK ~ 80 milliarder NOK ~ 30 milliarder NOK ~ 15 milliarder NOK ~ 10 milliarder

Nåværende portefølje

Porteføljen om 1-2 år

Vurdere og hensynta 
porteføljen

Ja / Nei 
Absolutt størrelse
Håndterbar risiko

Byggetid
Min score PSC + Dialog



Vi skal velge prosjekter som

1. Vi har ledelseskapasitet til å gjennomføre og som sikrer kontinuitet og 
utvikling for våre lederteam

2. Gir en balansert portefølje med hensyn på type prosjekt, størrelse og kunde 

3. Har en anslått kontraktssum som er mindre enn 50% av vår årsomsetning, og 
en årlig omsetning som er mindre enn 20% av vår årsomsetning 

4. Opphandles gjennom forhandling eller hvor vi involveres i tidligfase 

5. Gir positiv kontantstrøm og ikke krever store maskininvesteringer
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Eierstyring og Veidekkes 
prosjektmodell (VPM)
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Prosjekteierstyring
Prosjekteierstyring omfatter det ledelsen må gjøre for å sikre at 
virksomheten setter i gang de riktige prosjektene, og
at de prosjektene som settes i gang blir gjennomført riktig. 
Prosjekteierstyring utøves på to nivåer i Veidekke Infrastruktur:

• På VO og FO nivå – Velge ut og gjennomføre de riktige prosjektene
• I enkeltprosjekter – Gjennomføre de valgte prosjektene riktig
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Prosjekteierrollen
Prosjekteier har det overordnede ansvaret for at virksomheten 
gjennomfører et vellykket prosjekt, og er bindeleddet
mellom virksomheten og prosjektledelsen

• For en kunde kan prosjektsuksess måles i to dimensjoner; riktig 
prosjekt og prosjektet riktig

• Et riktig prosjekt for en leverandør er et prosjekt som understøtter 
virksomhetens strategi, har et akseptabelt risikobilde og som 
sannsynligvis oppnår resultatmålene. Derimot vil det for leverandør 
ofte være bedre å gjennomføre et feil prosjekt riktig, enn riktig 
prosjekt feil. Det er normalt bedre å tjene penger på et prosjekt som 
ikke understøtter virksomhetens strategi, enn å tape penger på et 
prosjekt som i utgangspunktet er riktig i forhold til strategien
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Styringsgrupper
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Styringsgrupper i VD prosjekt
I prosjekter hvor det er etablert en styringsgruppe, er det 
styringsgruppen som utøver prosjekteierskapet. Prosjekteier trenger 
ikke være leder, men skal ivareta forretningsperspektivet. For å kunne 
utøve denne rollen må både medlemmene i styringsgruppen, 
prosjektet og prosjektets omgivelser forstå hva denne rollen innebærer, 
hvilket ansvar de har og hvordan denne rollen skal utøves

• Avhengig av hvilke perspektiver som skal dekkes, størrelse, 
kompleksitet og kompetansekrav

• I enkle prosjekter kan prosjektmandatet være en avtale mellom 
prosjekteier og prosjektleder

Perspektiver:
forretning, bruker og kunde/leverandør
24



Porteføljer
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Førstelektor Espen Skaldehaug, Handelshøyskolen BI26

Tre momenter av særlig interesse:

A) Det er effekten av beslutningen på porteføljen totalt som er relevant.

Det er ikke uvanlig å tenke sum prosjekter i Veidekke, eksempelvis ved 
at overskuddsmasse i et prosjekt benyttes i et annet prosjekt.

Spinnoffprosjekter



B) 
Effekten av beslutningen på porteføljen kan være så positiv at 
det kan være smart å gjennomføre beslutningen selv om den 
isolert sett er ulønnsom.

Førstelektor Espen Skaldehaug, Handelshøyskolen BI27

I teorien ja…..vanskelig i praksis…særlig i seleksjon



C)
En rekke selskaper foretrekker å ikke kalkulere på synergieffekter. De 
velger isteden å lage et PSC (prosjekt score card) hvor alle faktorer 
inngår. Dette for å forsøke å skape en enhetlig beslutningslogikk.

Førstelektor Espen Skaldehaug, Handelshøyskolen BI28

Vurderes som riktig for oss i seleksjon



Porteføljeanalyser - PSC

• Fokus på å løse hvert enkelt prosjekt – null synergi..
• Jobber mot en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ 

portefølje analyse. Aktuelle prosjekter som kommer samtidig 
evalueres opp mot våre viktigste og vektede kriterier

• Vi ønsker å tallfeste sunnheten i hvert enkelt prosjekt og 
benytte resultater til å øke kvaliteten i dialogen knyttet til 
seleksjon og beslutning
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Takk for
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