
Tittelslide 1 
Bildet kan ikke endres. Vil du ha 
en forside med et annet bilde, bruk 
’Tittelslide’ uten ferdigdefinert 
bilde. 
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2-spalters innholdsslide 
Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 
bilder eller andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold enn tekst, 
velges dette ved hjelp av ikonene 
midt i boksen. 
 
Bilder kan beskjæres, skaleres og 
plasseres ved hjelp av knappene 
som dukker opp under bildeboksen. 

HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? 

! Norges største og Skandinavias fjerde 
største entreprenør og eiendomsutvikler 

! 6 400 kompetente medarbeidere i tre land 
! Årlig omsetning på 24 mrd. NOK (2014) 
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DANMARK  
8 % av omsetning 

NORGE 
67 % av omsetning 

SVERIGE 
25 % av omsetning 



2-spalters innholdsslide 
Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 
bilder eller andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold enn tekst, 
velges dette ved hjelp av ikonene 
midt i boksen. 
 
Bilder kan beskjæres, skaleres og 
plasseres ved hjelp av knappene 
som dukker opp under bildeboksen. 

VEIDEKKE I ROGALAND? 

! 100% eid av Veidekke 
! 340 kompetente medarbeidere 
! Årlig omsetning på 1,4 mrd. NOK (2014) 
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Blank 
Brukes for 
eksempel til grafikk 
der det ikke er 
behov for overskrift. 
 
For heldekkende 
bilde finnes en 
egen mal. 
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BOLIG 

20% 
NÆRINGSBYGG 

35% 
ANLEGG 

30% 
INDUSTRI 

15% 



Blank 
Brukes for 
eksempel til grafikk 
der det ikke er 
behov for overskrift. 
 
For heldekkende 
bilde finnes en 
egen mal. 

INVOLVERENDE MULTILOKAL 
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Blank 
Brukes for 
eksempel til grafikk 
der det ikke er 
behov for overskrift. 
 
For heldekkende 
bilde finnes en 
egen mal. 

! I Veidekke er tidlig involvering og tett 
samarbeid viktig. Når vi bruker alles 
kompetanse og krefter, får vi de beste 
resultatene for kunder, leverandører, 
medarbeidere, eiere og samfunnet rundt 
oss. 

 

INVOLVERENDE 
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Blank 
Brukes for 
eksempel til grafikk 
der det ikke er 
behov for overskrift. 
 
For heldekkende 
bilde finnes en 
egen mal. 

MULTILOKAL 

! I Veidekke har vi tett kontakt med kunder 
og lokale markeder. Samtidig har vi styrke 
til å gjennomføre store prosjekter og sikre 
at kundene får dra nytte av konsernets 
samlede ressurser og kompetanse.  

! Lokalt nærvær, skandinavisk styrke. 
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Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

EN PROSJEKTORIENTERT ORGANISASJON 

25.11.15 8 

ANBUD PR. ÅR 

1 500 



Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

VI LEVER AV OG FOR PROSJEKTENE 
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ANBUD PR. ÅR 

1 500 
PROSJEKTER I ARBEID 

500 



Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

I LØPET AV ET ÅR… 
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ANBUD PR. ÅR 

1 500 
PROSJEKTER I ARBEID 

500 
FERDIGE PROSJEKTER 

350 



Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

BRYNE SENTRUM 
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Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

SENTRUMSPLAN 
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Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

TRAFIKK OG PARKERING 
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Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

LØSNINGEN ?? 
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Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 
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. 



Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

. 
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Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

ADKOMST FRA STORGATA 
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Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

ARENDAL 
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-  Arendal har ca 41 000 innbyggere 
-  Arendal har 4 parkeringshus i fjell, ny utvidelse starter 2016 
 

-  har fått et bilfritt og fotgjengerprioritert sentrum som igjen har gitt rom for uterestauranter 
og møteplasser i bygatene  og langs sjøfronten ”Pollen” . 

-  har kunnet gi busstrafikken uhindret prioritet gjennom bykjernen 
-  har parkeringskapasitet nok  til å dekke store byromsarrangement som Arendalsuka og   
    musikkfestivalen Canal Street 
-  har opprettholdt og vitalisert sentrumshandelen 
-  har fått et sentrum som igjen er blitt attraktivt for kontorbasert næringsvirksomhet –  ikke 

minst i Sørlandets Kunnskapshavn 
-  har opparbeidet tradisjon for offentlig-privat samarbeid om viktige infrastrukturløsninger 

hvor alle parter har lagt inn en viss aksjekapital og nå er i en situasjon hvor for eksempel 
det største, og første, parkeringshuset vil være økonomisk i stand til å utbetale utbytte til 
aksjonærene, tilbakebetale til eierne deler av aksjekapitalen eller foreta nye utvidelser / 
investeringer. 

    «Harald Danielsen, Rådmann i Arendal» 
 

 



Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

P-HUS ER MER EN BARE PARKERING 
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Oktoberfest Tyholmen P - Hus Arendalsuka, Pollen – Hus 
 
Samferdselsseminar med blant annet 
samferdselsministeren. 



Blank slide med overskrift 
Brukes for eksempel til 
grafikk. 
 
For heldelkkende bilde 
finnes en egen mal. 

FILM 
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Heldekkende bilde 
Heldekkende bilde 
plasseres i bildeboksen.  
 
Logo plasseres i boksen 
nederst til høyre. Pass på 
at logen ligger foran 
bildet. 
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SAMMEN BYGGER 
VI FREMTIDEN 



VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 
 
Aage Aanestad Tengs 
13. Nov 2015 


