
Verdiskapende samspill og gode resultater 

danner en solid plattform for videre vekst
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VISJON
Veidekkes visjon er å være førstevalget for kunder, leverandører og
medarbeidere. 

MÅL
Veidekke har som mål å være den ledende entreprenøren i Norge.
Selskapet skal ha en fortjenestemargin på nivå fem prosent.
Fraværsprosenten for timelønnede skal være mindre enn fem, 
og skadehyppigheten skal være mindre enn åtte fraværsskader 
pr. million arbeidede timer.

STRATEGI - VERDISKAPENDE SAMSPILL
For å leve opp til visjonen og nå våre mål, har vi med basis i vårt 
verdigrunnlag, “Nytenking, Redelighet, Lojalitet”, valgt ut fire 
strategiske satsingsområder:

• Kunder
• Ledelse
• Fagkompetanse
• Leverandører

“Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000” har vært samlebetegnelsen 
for den første fasen i selskapets omfattende forandrings- og 
forbedringsprosess som tok til i 1995. Som samlebetegnelse for
neste fase i prosessen, er valgt “Verdiskapende samspill”.
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VEIDEKKE
Veidekke er en av Norges største og ledende entrepre-
nørbedrifter. Selskapet har allsidig virksomhet med
ledende markedsposisjon innen bygg, anlegg, indus-
triell virksomhet og eiendom. Virksomheten skjer 
primært i Norge.

Veidekke ble grunnlagt i 1936 med virksomhet basert
på produksjon og legging av brostein. Av dette 
kommer navnet Veidekke. Selskapet ekspanderte 
særlig i 1980-årene og utviklet seg til å bli en lands-
omfattende bedrift med allsidig entreprenørkompe-
tanse. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden
1986 og har en børsverdi på om lag 1,5 milliarder
kroner.

Selskapets fire virksomhetsområder har betydelige,
felles skjæringspunkter, og det fokuseres på å oppnå
full utnyttelse av synergier gjennom samarbeid på
tvers innen områdene.

Bygg
Byggvirksomheten er organisert i fem regioner:
Region Oslo, Region Øst, som dekker Akershus,
Østfold, Hedmark og Oppland, Region Syd, som
dekker Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-
fylkene, Region Vest, som dekker Rogaland,
Hordaland, Sogn og Fjordane, og Region Nord som

dekker Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene,
Nordland og Troms. Byggvirksomheten utfører opp-
drag innen bolig- og næringsbygg, offentlige bygg
som sykehus, skoler og kirker, samt byggfornyelse og
rehabilitering.

Anlegg
Anleggsvirksomheten utfører oppdrag over hele lan-
det. Det dreier seg om kontrakter innen infrastruktur
som veier, broer og jernbane, større masseflyttings-
oppgaver, kraftutbygging, industriutbygging etc.
Virksomheten omfatter også internasjonale oppdrag.

Industri
Virksomhetsområdet omfatter landsomfattende pro-
duksjon og legging av asfalt, produksjon av pukk og
grus, samt produksjon av ferdigbetong. Fra 1998 er
også Miljø og Gjenvinning med som eget forretnings-
område. 

Eiendom
Virksomhetsområdet omfatter ervervelse av tomter
og utvikling av eiendomsprosjekter innen nærings-
bygg og bolig. Likeledes er forvaltning, drift og vedli-
kehold (FDV) en viktig del av det totale tilbudet
innen utvikling av eiendommer. 
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Verdiskapende samspill er
basert på verdigrunnlaget:
Nytenking, Redelighet og
Lojalitet.

På bildet: Kjetil Ekrem
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SOLID OMSETNINGSVEKST PÅ 20%

STERK RESULTATFREMGANG
• Resultatmargin forbedret fra 3,0% til 5,5%
• Resultat pr. aksje økte fra kr. 13,83 til 

kr. 32,26
• Egenkapitalrentabiliteten økte fra 13,7% 

til 26,5%

STYRKET ORDRERESERVE 
• Ordrereserven for Bygg og Anlegg 

økte gjennom året med 20% til 
2.710 mill. kroner

• Utviklingsporteføljen innen bolig- og 
næringseiendommer er økt betydelig

• Ordrereserven vurderes som god 

STERK FINANSIELL STILLING 
• Egenkapitalandelen er opprettholdt med 

31,9% mot 30,9% i 1996
• Netto rentebærende posisjon er positiv med 

232 mill. kroner
• Kontantstrøm fra driften er 271 mill. kroner

STRATEGISKE SATSINGER
• Økt engasjement innen utvikling av 

bolig- og næringseiendommer i egenregi
• Etablering av selskapet Bautas for utleie 

av maskiner og utstyr
• Inntreden i ferdigbetongmarkedet
• Satsing innen Miljø og Gjenvinning

MILEPÆLER
• “Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000” 

er planmessig gjennomført med gode 
resultater

• “Veidekke mot år 2000 - Verdiskapende 
samspill” står for videre rentabel vekst 
og samspill

Året 1997

Utbyggingen av den tidligere
NEBB-tomten på Skøyen er
Veidekkes største byggepro-
sjekt. Samlet entreprisesum for
de fem næringsbyggene er ca.
560 mill. kroner. Samlet brutto
gulvareal er ca. 76.000 kvadrat-
meter. Prosjektet er utviklet av
Veidekke i samarbeid med
OTAS, og er solgt til Samvirke
forsikring. Veidekke fortsetter
utbyggingen for den nye eieren.
Foran til høyre på bildet begyn-
ner bygget for Veidekkes nye
hovedkontor og Policy
Management System Norden å
bli ferdig. Bak dette bygger
Veidekke Oslo-kontor for revi-
sjonsfirmaet Deloitte & Touche. 
Til venstre “Huset Sjølyst”, 
med blant andre Levi Strauss
Norway og Burson Marsteller.
Bak dette er Scandic Hotell
Sjølyst i full drift. Lengst til 
venstre Norsk Moteforum. 
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HOVEDTALL

1997 1996 1995 1994 1993
Resultat
Driftsinntekter* 4.961 4.129 4.029 3.255 3.250
Driftsresultat* 248,6 113,6 77,5 6,0 71,7
Resultat før skattekostnad* 270,4 123,0 79,5 6,2 76,0
Brutto fortjenestemargin (%) 5,5 3,0 2,0 0,2 2,3
Ordrereserve Bygg og Anlegg* 2.710 2.261 1.944 1.731 1.358

Finansielle hovedtall
Kontantstrøm fra driften* 271,1 107,5 309,1 35,7 81,5
Investeringer*  475 368 235 182 131
Egenkapitalandel (%) 31,9 30,9 28,5 27,5 30,2

Lønnsomhet/rentabilitet
Rentabilitet på arbeidende kapital (%) 28,9 15,7 12,6 5,1 12,0
Egenkapitalrentabilitet (%) 26,5 13,7 10,0 -0,1 9,3

Aksjer og aksjonærforhold
Resultat pr. aksje (kr.) 32,26 13,83 9,13 -1,25  8,84
Utbytte pr. aksje (kr.) 9,50 5,50 3,00 2,00 2,75
Aksjekurs pr. 31. desember (kr.) 258,00 201,00 126,25 116,50 170,00
Børsverdi* 1.470 1.145 719 655 956

Personalforhold
Antall ansatte pr. 31. desember 3.176 3.111 2.888 2.785 2.694
Fravær (%) 4,6 4,3 4,3 3,6 4,0
Fravær timelønnede (%) 6,0 5,4 5,4 4,6 5,2
Fraværsskader pr. million arbeidede timer (H) 12,5 16,3 19,9 18,7 16,1
* mill. kroner

Nøkkeltall og definisjoner, se side 41.
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Bygg

Virksomhetsområde Beskrivelse

Veidekkes byggvirksomhet har også i 1997
lagt stor vekt på kundeorientering og lønn-
somhet. Det er stilt høye krav til medarbei-
derne om å utvikle våre produkter i tråd
med kundenes krav til funksjonalitet, riktig
kvalitet, tid og pris. Virksomhetens omset-
ning har økt betydelig, og resultatmarginen
ble forbedret fra 2,9% til 4,4%. Ved års-
skiftet var ordrereserven 1.203 mill. kroner
mot 1.125 mill. kroner ett år tidligere. 

Anlegg Anleggsvirksomheten videreførte i 1997 sin
strategi om å være selektiv i utvelgelse av
prosjekter, og har fortsatt arbeidet med
organisasjonsutvikling og produktivitetsfor-
bedringer. Resultatmarginen økte fra 2% 
i 1996 til 2,7%. Med utgangspunkt i den
sterke ordrereserven på begynnelsen av året,
økte omsetningen med hele 24%. Også ved
utgangen av året var ordrereserven meget
tilfredsstillende, 1.507 mill. kroner mot
1.136 mill. kroner ett år tidligere.

Industri Asfaltmarkedet var stramt i 1997 bl.a. på
grunn av lavere oppdragsmengde fra Statens
vegvesen til private asfaltentreprenører. Til
tross for det har asfaltvirksomheten opprett-
holdt både volum og fortjenestemargin.
Asfaltkontrakten på Gardermoen har i stor
grad kompensert for reduksjonen i marke-
det. Pukk- og grusvirksomsomheten har gitt
tilfredsstillende resultater, og tre nye pukk-
og grusverk er kommet til. Veidekke har
også satset på ferdigbetong og har gått inn i
selskapet HF-Gruppen, som er en betydelig
aktør i markedet. 

Eiendom Eiendomsvirksomheten har i 1997 befestet
sin posisjon som solid forvalter og utvikler
av bolig- og næringseiendommer. I løpet av
året er åtte eiendommer solgt med et resul-
tat på 86 mill. kroner. Virksomheten har
eiendommer med et betydelig utviklingspo-
tensial både innenfor bolig- og næringsbygg.
Dessuten har det i 1997 vært økende etter-
spørsel etter tjenester innen forvaltning, drift
og vedlikehold.

Omsetning

Se også side 42-45

Resultat

45% 36%

Omsetning

Se også side 46-49

Resultat

35% 17%

Omsetning

Se også side 50-53

Resultat

18% 14%

Omsetning

Se også side 54-57

Resultat

2% 33%

Hovedtall Fokusområder for 1997 Oppnådd i 1997

• Spesialisere kompetanse innenfor valgte
markedsområder for å videreutvikle 
markedsfortrinn.

• Styrke samarbeidet med strategiske 
leverandører.

• Øke kapasiteten i Østlandsområdet.

• Kontrahert nye kjøpesentre.

• Erverv av boligtomter for egenregi.

• Spesialisering innen boligmarkedet for
helse/omsorg.

• FoU-prosjekter med strategiske 
leverandører. 

• 28% vekst i Oslomarkedet.

• Markedsseleksjon og fokusering på 
strategiske prosjekter.

• Vektlegge egne konkurransefortrinn.

• Forbedringsarbeid med vekt på 
utnyttelse av divisjonens samlede 
ressurser på tvers av seksjonene.

• Økning og kvalitativ bedring av 
ordrereserven.

• Økt portefølje av sammensatte 
kontrakter og industriprosjekt. 

• Bedret driftsmarginen på innenlands-
virksomheten. Bedre arbeidsmiljø med
reduksjon i antall skader med fravær.

• Satsing på innsatsfaktorer.

• Utførelse av asfaltdekkene på 
Oslo Lufthavn, Gardermoen.

• Bedring av kapasitetsutnyttelsen i 
vintersesongen.

• Gjennomføring av asfaltkjerne-
kontrakter oppnådd i 1996.

• Tre pukk- og grusverk ervervet.

• Overtatt eierandeler i ferdigbetong-
selskapet HF-Gruppen.

• Gardermoprosjektet utført som forut-
satt med hensyn til kvalitet og 
økonomi.

• Tre-års avtale med Oslo kommune om
veivedlikehold og snørydding.

• Dam Urar og Dam Svartisen ferdigstilt
med tilfredsstillende resultat.

• Engasjere seg i nye utviklingsområder.

• Utvikle produkter og kompetanse mot 
nye markedsområder.

• Koordinere kompetanse fra forvaltning 
drift og vedlikehold (FDV) inn i nye 
prosjekter.

• Frigjøre kapital og kompetanse ved 
fortsatt salg.

• Engasjert i utviklingseiendommer med 
potensial på 80.000 kvm.

• Bygget opp kompetanse på prosjekter 
innen helse og omsorg.

• Utarbeidet manualer og prosedyrer 
for FDV.

• Skøyenprosjektet og sju andre 
eiendommer er solgt.

Virksomheten

1997 1996 1995
Driftsinntekter* 2.230 1.823 1.952
Driftsresultat* 74,7 28,3 10,9
Resultat før skatt* 98,3 53,6 34,5
Antall ansatte 1.530 1.467 1.408
* mill. kroner

1997 1996 1995
Driftsinntekter* 1.717 1.389 1.172
Driftsresultat* 34,1 21,4 2,4
Resultat før skatt* 46,3 28,3 3,4
Antall ansatte 962 931 810
* mill. kroner

1997 1996 1995
Driftsinntekter* 911 869 812
Driftsresultat* 45,1 47,6 47,0
Resultat før skatt* 37,0 36,1 42,9
Antall ansatte 620 645 514
* mill. kroner

1997 1996 1995
Driftsinntekter* 126 63 64
Driftsresultat* 96,1 20,4 22,8
Resultat før skatt* 90,5 6,3 0,9
* mill. kroner

Fokusområder for 1998

• Strategisk rekruttering.

• Utvikle kompetanse i tekniske fag.

• Videreutvikle en markedsorientert 
bedriftskultur.

• Fortsatt markedsseleksjon og valg av 
prosjekter ut fra lønnsomhet, egen 
kapasitet og kompetanse.

• Fokus på gjennomføringsevne.

• Kompetanseutvikling og rekruttering for
å styrke de mest kritiske prosessene i 
divisjonens verdiskaping.

• Miljø og Gjenvinning opprettet som 
nytt forretningsområde.

• Fortsette drifts- og kostnadseffek-
tivisering.

• Funksjonskontrakter som bedrer 
ressursutnyttelsen utenfor tradisjonell 
asfaltsesong.

• HF-Gruppen utvikles innen produksjon
av ferdigbetong. 

• Øke selskapets attraktivitet som samar-
beidspartner innen eiendomsutvikling.

• Økt satsing på bolig.

• Styrke miljøet for kompetanseutvikling 
og erfaringsutveksling.

• Engasjere seg i store eiendomsutviklings-
prosjekter, som f.eks. Fornebu.





8

AMBISIØSE MÅL
Da Veidekke høsten 1995 lanserte forandrings- og
forbedringsprosessen “Fem i ‘97 - Veidekke mot år
2000”, var det ut fra en analyse av de krav og mulig-
heter vi så i det fremtidige entreprenørmarkedet. Vi
satte oss ambisiøse mål: En resultatmargin på nivå
5% fra og med 1997, en skadefrekvens (H-verdi) på
under 12 og et fravær på under 5%. 

Enkelte oppfattet nok disse målene som urealistiske.
Blant annet ble det hevdet at entreprenørmarkedet på
sikt vanskelig kan gi bedre resultater enn et par pro-
sent. Erfaringer fra andre land ble trukket frem for å
underbygge dette. Nå kunne vi tilbakevise dette alle-
rede ved å peke på vår egen utvikling. I gjennomsnitt
hadde Veidekke på 80-tallet en fortjenestemargin på
4,5%. Rett nok sank den til 2% i første halvdel av
90-tallet, men det var på bakgrunn av helt spesielle
markedsforhold, med en nedgang i bygg- og anleggs-
investeringene på 24% fra 1988 til 1993, og en 
krevende integrasjon med Aker Entreprenør.

Vi var overbevist om at det ville være mulig igjen å
nå opp i en fortjenestemargin på nivå 5%, men det
forutsatte at vi gjorde ting annerledes. Tradisjonell
måte å drive entreprenørvirksomhet på ville ikke ha
muligheter for å overleve frem mot år 2000. Kravene
fra medarbeidere, kunder og leverandører var etter
hvert blitt ganske annerledes, samtidig som konkur-
ransen fra utlandet økte. 

Vi ønsket å videreutvikle Veidekke som en attraktiv
arbeidsplass for våre medarbeidere, og som en attrak-
tiv partner for kunder og leverandører hvor tradisjo-
nell, og ofte konfliktorientert, anbudsprising ble
erstattet av løsningsorientert samarbeid. Det var på
denne bakgrunn at vi pekte ut Ledelse, Kunderela-
sjoner, Fagkompetanse og Forsyning som våre fire
strategiske satsingsområder. Strategien har vært ned-
felt i handlingsplaner og budsjetter, og vi har lagt
vekt på en planmessig gjennomføring. “Fem i ‘97 -
Veidekke mot år 2000” har vært en omfattende pro-
sess, basert på medvirkning og forankring, som har
engasjert hele organisasjonen. 

MÅLENE FRA 1995 NÅDD
Arbeidet har vært krevende, men det har også gitt
resultater. Vi har kombinert vekst med økt inntje-
ning. Veidekke har i perioden 1994 - 1997 hatt en
omsetningsvekst på 50%, og resultatmarginen har
økt fra tilnærmet null i 1994 til 5,5% i 1997.
Egenkapitalandelen er styrket og utgjør nå 31,9%
mot 27,5% i 1994. Ordrereserven har gått opp med
nær 60%, og var 2.710 mill. kroner ved inngangen
til 1998. I tillegg har vi ervervet strategisk beliggende
eiendommer som gir utbyggingsmuligheter for ca.
80.000 kvadratmeter næringseiendommer og mer enn
1.200 boliger. Innsatsen innenfor Helse, Miljø og
Sikkerhet har også gitt resultater, med en reduksjon i
H-verdien fra ca. 19 i 1994 til 12,5 i 1997. Fraværet
er noe høyere enn forutsatt, men her har vi hatt en
utvikling på linje med bransjen for øvrig. 

Organisasjonen er styrket på vesentlige områder: 
Vi har drevet aktiv rekruttering for å sikre oss de
beste medarbeidere såvel når det gjelder fagarbeidere
som ingeniører/sivilingeniører og merkantilt perso-
nell. Satsingen på kompetanseutvikling er styrket,
ikke minst gjennom økt bredde og kvalitet i

Videre vekst og 

verdiskaping mot år 2000

– Vi har ønsket å videreutvikle Veidekke som en attraktiv
arbeidsplass for våre medarbeidere og som 
en attraktiv partner for våre kunder og leverandører.
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Veidekkeskolens tilbud. Systematikk og kvalitet i
lederutviklingen er også økt, med skreddersydde opp-
legg for ledere på ulike nivåer, hvor vi trekker på
både intern og ekstern spisskompetanse i gjennomfø-
ringen. Vi har styrket den faglige kompetanse og
kapasitet innen forretningsutvikling og har nå flere
nye områder under utvikling, som etter hvert vil gi et
vesentlig bidrag i tillegg til vår eksisterende kjerne-
virksomhet. Vi har etablert kompetanseutviklende
nettverk gjennom forskningsprosjekter, bl.a.
“Samspill i Byggeprosessen” og samarbeidsavtale
med NTNU. 

VERDISKAPENDE SAMSPILL
Grunnlaget for vår videre utvikling ligger i den styrke
vi har i dag finansielt, organisatorisk og kompetanse-
messig, og i de relasjoner vi har utviklet mot sentrale
samarbeidspartnere. Slik sett har den første fasen av
“Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000” ikke bare gitt
oss de ønskede resultater for 1997, men også noe
mer: En plattform for videre vekst og verdiskaping. 

Veidekkes visjon er å være førstevalget for kunder,
leverandører og medarbeidere. Dette forplikter til
målrettet innsats på en rekke områder. I tråd med
visjonen har vi som samlebetegnelse for neste fase i
“Veidekke mot år 2000” valgt “Verdiskapende sam-
spill”. Uten samspill med våre sentrale partnere vil vi

ikke være i stand til å skape de verdier som vi selv
har som mål, og som vi vet forventes av oss. Vårt
mål om en fortjenestemargin på nivå 5% står fast, og
innen HMS-området har vi som mål en ytterligere
reduksjon av skadefrekvensen ned til 8, og et fravær
for timelønnede på under 5%. 

VEKST GJENNOM LØNNSOMHET
Veidekke skal utnytte sin styrke til videre vekst. Selv
om det er en viss usikkerhet knyttet til kostnadssiden,
er markedsutsiktene for de neste tre til fire årene
gode. Norsk økonomi er sterk, og bygg- og anleggs-
investeringene forventes å ligge på et høyt nivå.
Veidekke har et godt utviklet nettverk av etableringer
og kontakter i alle deler av markedet og er godt posi-
sjonert til å øke sine markedsandeler. 

Den internasjonale virksomhet har det siste året ikke
gitt tilfredsstillende resultater, og det er satt i verk en
rekke tiltak for å snu utviklingen. Samarbeidet med
Selmer i Nocon avvikles i sin nåværende form. Vår
virksomhet i Øst-Afrika, Noremco, er nå styrket
ledelsesmessig, og utsiktene til lønnsomhet er gode. 
I Sverige har vi erfaring etter tidligere prosjektsamar-
beid med svensk partner. Vi har vurdert markedsmu-
lighetene over lengre tid, og har nå opprettet et nytt
selskap i Sverige, som i første omgang skal arbeide
med anleggsprosjekter i Vest-Sverige. 

Hovedtyngden av vår vekst vil imidlertid helt klart
ligge i Norge, gjennom en kombinasjon av vekst i
nåværende kjernevirksomhet og nye forretningsområ-
der. Vi skal utnytte vår styrke og de gode markeds-
mulighetene i Norge til ytterligere vekst, men vi skal
gjøre det med kontinuerlig fokus på risiko og lønn-
somhet. 

Terje R. Venold
Adm. direktør– Uten samspill med våre sentrale partnere vil vi ikke

være i stand til å skape de verdier vi selv har som mål,
og som vi vet forventes av oss
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“FEM I ‘97 - VEIDEKKE MOT ÅR 2000”

De resultater Veidekke kan legge frem for 1997, er en

følge av et langsiktig og planmessig arbeid innenfor

rammen av “Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000”. Da

denne forandrings- og forbedringsprosessen ble lan-

sert i 1995, var målet at selskapet fra og med 1997

skulle ha en resultatmargin på nivå 5%, en skade-

hyppighet (H-verdi) på under 12 og et fravær på

under 5%. Det ble lagt en strategi med fokus på å

utvikle kunde- og leverandørrelasjoner. Prosessen har

vært basert på bred medvirkning fra de ansattes side.

Det er med tilfredshet at styret konstaterer at hoved-

målene i det vesentlige er nådd. Skadefrekvensen og

særlig sykefraværet er fortsatt for høyt, og det er vik-

tig med kontinuerlig innsats på disse områdene.

Når målene i vesentlig grad er innfridd, kan det pri-

mært tilskrives en konsekvent gjennomføring av de

strategier selskapet har valgt, selv om den gode mar-

kedssituasjonen også har hatt betydning. Foruten at

Veidekke de siste årene har styrket sin profil som en

samarbeidsorientert bedrift med fokus på kunderela-

sjoner, har selskapet gitt høy prioritet til kompetan-

seutvikling. Det kommer til uttrykk i et fortsatt høyt

inntak av lærlinger, aktiv rekruttering på høyskoler

og universiteter og et omfattende utviklingsprogram i

regi av Veidekkeskolen.

I tråd med strategien har selskapet styrket sin mar-

kedsposisjon og utviklet nye forretningsområder. 

I løpet av 1997 har markedsandelen for boliger,

næringsbygg og anlegg økt, samtidig som lønnsom-

heten er styrket. Asfaltvirksomheten har opprettholdt

inntjeningen og styrket sin markedsandel.

Eiendomsdivisjonen kunne i fjor høste fruktene av et

mangeårig utviklingsarbeid på tomten Sjølyst Allé på

Skøyen. 

Nye forretningsområder er etablert i 1997, bl.a.

utstyrsutleie gjennom datterselskapet Bautas, bygg- og

anleggsutleie as og satsing på ferdigbetongmarkedet

gjennom ervervet av 43% av aksjene i HF-Gruppen

AS. Fra nyttår er ressursene og kompetansen når det

gjelder utvikling av boliger og næringsbygg slått sam-

men i én felles enhet, Veidekke Utvikling. Dette vil

ytterligere styrke selskapets slagkraft og attraktivitet

som partner innen dette området. Forretningsområdet

Miljø og Gjenvinning er under etablering. 

Veidekke har de siste årene styrket sin posisjon finan-

sielt, markedsmessig og organisatorisk. Selskapet har

et godt grunnlag for videre utvikling, med fokus på

lønnsom vekst.

RESULTATUTVIKLING

Samlet hadde bygg- og anleggsmarkedet en positiv

utvikling i 1997 og steg med 7%. Byggmarkedet viste

en meget god vekst. Igangsatt areal til bolig- og

yrkesbygg økte med henholdsvis 12% og 16%.

Anleggsmarkedet hadde derimot et relativt stabilt

aktivitetsnivå. Innen det tradisjonelle asfaltmarkedet

for de private aktørene, har aktiviteten vært fallende.

Veidekke hadde i 1997 en omsetning på 4.961 mill.

kroner (4.129 mill. kroner), en økning på 20% fra

1996. Virksomhetsområdene Bygg og Anlegg viser

betydelig omsetningsvekst og økte markedsandeler.

Styrets beretning

Fra venstre: Styremedlemmene Flemming Vejgaard
Andersen, Helge B. Andresen og Karsten Houm.



Industri har opprettholdt sitt virksomhetsomfang på grunn av asfalteringskontrak-

ten på Gardermoen, i et fallende marked.

Samlet ordrereserve for bygg- og anleggsvirksomheten var ved årsskiftet 2.710

mill. kroner (2.261 mill. kroner), en vekst på nær 20%. Ordrereserven vurderes

som tilfredsstillende, både for konsernet totalt og for de ulike virksomhetsom-

rådene.

Konsernets resultat før skatt ble 270,4 mill. kroner mot 123,0 mill. kroner i 1996,

og resultatmarginen økte fra 3,0% i 1996 til 5,5% i 1997. Salget av næringseien-

dommer, inklusive Sjølyst Allé på Skøyen, har bidratt positivt med en salgsgevinst

på 86 mill. kroner. 

Bygg- og anleggsvirksomheten har lagt stor vekt på å være selektiv i markedet med

hensyn til både produkter og kunder, samt å ha tilstrekkelig kapasitet til god opp-

følging av de kontraktene som er inngått. Asfaltvirksomheten har opprettholdt

sine resultater i et meget stramt marked ved å oppnå en akseptabel lønnsomhet på

kontraktene på Gardermoen og gjennom en god avslutning på sesongen for den

generelle asfaltproduksjon. Videre har pukk- og grusvirksomheten hatt en positiv

utvikling. Eiendomsvirksomheten har styrket sin posisjon som eiendomsutvikler

gjennom vellykkede salg av ferdigutviklede næringseiendommer og ved å gå inn i

nye eiendomsutviklingsprosjekter. Bautas har allerede i oppstartfasen vist gode

resultater, som er fordelt mellom Bygg og Anlegg. (Jfr. notene til regnskapet.)

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble 183,8 mill. kroner (77,7 mill. kro-

ner). Resultat pr. aksje ble kr. 32,26 (kr. 13,83). 

Selskapets finansielle stilling er sterk. Selv med betydelig vekst og satsinger innen

eksisterende og nye virksomhetsområder, er selskapets egenkapitalandel opprett-

holdt i 1997 med 31,9% mot 30,9% i 1996. 
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I tråd med Veidekkes mål om å betale et konkurran-

sedyktig utbytte, som gir aksjonærene en betydelig

del av overskuddet, foreslår Styret et utbytte på 

kr. 9,50 pr. aksje (kr. 5,50). Dette tilsier et utdelings-

forhold på 29,5% (39,8%). 

BYGG

Byggvirksomheten har også i 1997 lagt vekt på kun-

deorientering og lønnsomhet. Ved å sette kunden i

fokus, er det stilt høye krav til våre medarbeidere om

å utvikle produktene i henhold til kundenes krav til

funksjonalitet, kvalitet, pris og tid.

Byggvirksomheten har vist en betydelig omsetnings-

økning og klar resultatfremgang. Omsetningen var på

2.230 mill. kroner, som tilsvarer en vekst på 22% i

forhold til 1996. Det har vært lagt stor vekt på å ha

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forhold til

oppdragsmengden. Enheten har økt markedsandelene

i 1997. 

Resultatet i Bygg utviklet seg positivt gjennom alle

kvartalene, både i kroner og resultatmargin.

Resultatet ble 98,3 mill. kroner (53,6 mill. kroner),

som tilsvarer en resultatmargin på 4,4% (2,9%).

Totalt har det vært 469 prosjekter i produksjon gjen-

nom året. Blant de større igangværende prosjektene

kan nevnes utbyggingen av Sjølyst Allé for Samvirke

forsikring, Halden Storsenter for Profiergruppen og

Strømmen Storsenter for Olav Thon.

Ordrereserven var ved årsskiftet 1.203 mill. kroner

(1.125 mill. kroner) og vurderes som tilfredsstillende,

også i lys av den betydelige utviklingsportefølje innen

bolig- og næringsbygg som eiendomsvirksomheten

besitter. Selskapet er i sluttforhandlinger om flere

større byggeprosjekter.

ANLEGG

Anleggsvirksomheten har videreført sin strategi om

selektivitet i utvelgelse av prosjekter, samt arbeid med

organisasjonsutvikling og produktivitetsforbedringer.

Gjennom dette er det oppnådd betydelige resultatfor-

bedringer for divisjonen. Anleggsmarkedet har holdt

seg relativt stabilt i 1997, godt hjulpet av prosjekter

knyttet til Gardermoen. I tillegg har aktiviteten innen

underjordsarbeider utviklet seg bedre enn forventet.

Omsetningen for 1997 ble 1.717 mill. kroner, som

tilsvarer en økning på 24% i forhold til 1996.

Veksten var forventet med basis i ordrereserven på

begynnelsen av året. Resultatet av virksomheten ble

46,3 mill. kroner (28,3 mill. kroner). Resultat-

marginen er bedret fra 2% i 1996 til 2,7%.

Ordrereserven i Anlegg er på et meget tilfredsstillende

nivå og utgjorde ved årsskiftet 1.507 mill. kroner

(1.136 mill. kroner). 

Det har vært stor aktivitet og god kapasitetsutnyttel-

se innen anleggsvirksomheten også i årets siste måne-

der. På Nordkapptunnelen inngikk Statens vegvesen

Fra venstre: Styreformann Christian Bruusgaard i 
samtale med Bjørn H. Madsen og Steinar Krogstad,
som er de ansattes representanter i styret.



Finnmark og Veidekke i mai forlik om økonomisk oppgjør og fremdrift knyttet til

de vanskelig og uforutsette fjellforholdene. Prosjektet har nå god fremdrift i for-

hold til de reviderte planer, og avtalt ferdigstillelse er senest 1. juni 1999. 

Av større prosjekter kan nevnes arbeidene for Oslo Lufthavn på Gardermoen,

parkeringshus og tilbygg på Oslo S for NSB Gardermobanen, nytt tapperi for

Coca-Cola, dobbeltspor på strekningen Såstad-Haug på Østfoldbanen for NSB,

og parsellen Måna-Vassum på Oslofjordforbindelsen for Statens vegvesen. En

annen stor kontrakt er oppgradering og utvidelse av Norsk Hydros olje- og gass-

terminal i fjell på Sture i Øygarden kommune utenfor Bergen. Kontrakten er på

ca. 185 mill. kroner, og Veidekke har opsjon på ytterligere en fjellhall.

Den internasjonale virksomheten, det vil i første rekke si virksomheten i Noremco

og Nocon, hadde en omsetning på 350 mill. kroner (197 mill. kroner). Begge

enhetene viser svakere resultater enn forventet. Resultatene i Nocon (50/50

Veidekke og Selmer) preges av en vesentlig avsetning på en tunnelkontrakt i

Italia, der det er tvist med oppdragsgiver om størrelsen på godtgjørelse for økte

kostnader i forbindelse med meget vanskelige og uforutsigbare fjellforhold. I

Noremco er det iverksatt en rekke tiltak for å bringe lønnsomheten opp på et til-

fredsstillende nivå.

INDUSTRI

Virksomhetsområdet Industri omfatter, foruten selskapets asfalt-, pukk- og grus-

virksomhet, de nye forretningsområdene Ferdigbetong og Miljø og Gjenvinning.

Asfaltmarkedet har vært stramt, da de private asfaltentreprenørenes oppdrags-

mengde for Statens vegvesen er blitt redusert i 1997. I tillegg har etterspørselen

fra kommuner og privatmarkedet vært svakere enn forventet. Asfaltkontrakten på

Gardermoen har for Veidekkes del kompensert for reduksjonen i markedet for

øvrig. 

Virksomhetsområdet Industri hadde i 1997 en omsetning på 911 mill. kroner

(869 mill. kroner) og et resultat på 37,0 mill. kroner (36,1 mill. kroner).

Det er i løpet av året blitt foretatt flere strategiske satsinger. Gjennom en rettet

emisjon har Veidekke gått inn i ferdigbetongselskapet HF-Gruppen. Ved årsskiftet

hadde Veidekke en eierandel på 43%. Eierandelen ble ervervet i november, slik at

dette ikke påvirker resultatet for 1997 i vesentlig grad. Ferdigbetong er en strate-

gisk viktig innsatsfaktor for Veidekke, og gjennom ervervet vil vi oppnå synergier

også mot vår egen pukk- og grusvirksomhet. HF-Gruppen hadde i 1997 en

omsetning på om lag 110 mill. kroner med tilfredsstillende resultater.
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Satsingen innen pukk- og grusvirksomheten fortsatte

i 1997 og i løpet av året er tre pukk- og grusverk

ervervet. Pukk- og grusvirksomheten hadde en omset-

ning på 135 mill. kroner (118 mill. kroner) med til-

fredsstillende resultater.

Veidekke inngikk i tredje kvartal en tre-års avtale

med Oslo kommune om vintervedlikehold og vår-

rengjøring for deler av det kommunale veinettet.

Flere kommuner ser det som interessant å legge slike

oppgaver ut på anbud. Gjennom disse kontraktene

oppnår Veidekke bedre kapasitetsutnyttelse av maski-

ner, utstyr og personell i vintersesongen.

Opprettelsen av Miljø og Gjenvinning som eget virk-

somhetsområde er en viktig del i satsingen på gjen-

bruk av byggavfall og å begrense utslipp fra virksom-

heten. Kompetansen i organisasjonen er styrket for i

samråd med kunden å søke miljøvennlige produkter

og produksjon. Se for øvrig sidene 58 til 63.

EIENDOM

Samlede leieinntekter var 37,6 mill. kroner (45,8 mill.

kroner) hvorav 26,3 mill. kroner (31,1 mill. kroner)

skrev seg fra eksterne leieinntekter. De totale driftsinn-

tektene på 126,2 mill. kroner omfatter gevinst ved 

salget av næringseiendommer, inklusive Sjølyst Allé,

med et resultat på 86 mill. kroner. Resultatet for virk-

somheten ble 90,5 mill. kroner (6,3 mill. kroner).

Virksomheten har primært hatt fokus på utvikling av

næringseiendommer. På Lysaker er et næringsbygg,

som er utviklet og bygget av Veidekke, i avslutnings-

fasen. Bygget er fullt utleid og er nå solgt. Salget gir

et resultat på 15 mill. kroner i første kvartal i 1998.

Veidekke ervervet i oktober et større næringsutvik-

lingsområde på Økern i Oslo. Veidekkes eierandel er

50%. Området består av 10.000 kvadratmeter eksis-

terende næringslokaler og har et utbyggingspotensial

på 37.000 kvadratmeter. Reguleringsarbeidet forven-

tes ferdig medio 1998, slik at første byggetrinn kan

igangsettes ved årsskiftet 1998/1999.

I tillegg til Sjølyst Allé er det i løpet av året solgt sju

næringseiendommer for totalt 110 mill. kroner.

Eiendommene har vært utviklet av Veidekke i tid-

ligere år. Sommeren 1997 benyttet selskapet seg av

opsjonen for tilbakekjøp av Olav Brunborgs vei 4 og

6 i Asker. Eiendommen er på 15.700 kvadratmeter,

og kjøpesummen var 150 mill. kroner. Eiendommen

er utleid med fem års gjenværende leietid og vurderes

solgt i 1998.

For å rendyrke selskapets samlede egenregiutvikling

av boliger og næringseiendommer, er all eiendomsut-

vikling samlet under virksomhetsområdet Eiendom.

ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD

Forandrings- og forbedringsprosessen “Fem i ‘97 -

Veidekke mot år 2000” har preget hele organisasjo-

nen også i 1997. Prosessen er basert på aktiv delta-

kelse og bred forankring hos alle medarbeidere.

Samspillet med de tillitsvalgte har vært åpent og kon-

struktivt. Prosessen videreføres under samlebetegnel-

sen “Verdiskapende samspill”.

Som et ledd i den strategiske satsing på kompetan-

seutvikling, er aktiviteten i Veidekkeskolen videreført

på et høyt nivå. I løpet av året har 1.300 av selska-

pets medarbeidere deltatt i kurs i regi av Veidekke-

skolen, og det er gjennomført i alt 3.100 kursdager.

For å møte endringer i markedet har det vært foku-

sert på strategisk rekruttering av kvalifiserte medar-

beidere. Totalt er det i 1997 ansatt 46 nyutdannede

sivilingeniører og ingeniører. Trainee-ordninger er i

utstrakt bruk i selskapet. Veidekke viderefører et

høyt inntak av lærlinger. I 1997 var antallet lærlinger

117 (111). 

Veidekke har ligget i front i bygg- og anleggsbransjen

i bruken av informasjonsteknologi. Gjennom å heve

selskapets generelle IT-kompetanse, vil dette konkur-

ransefortrinnet kunne økes ytterligere. Som et ledd i

denne strategien, ga Veidekke høsten 1997 alle ansat-

te som benytter PC i sitt arbeid, tilbud om å få låne



hjemme-PC gratis i en periode på tre år mot å forplikte seg til å gjennomføre et

omfattende selvstudium. Et eget tilbud om å kjøpe tilsvarende utstyr til en gunstig

pris, ble gitt til dem som ikke bruker PC i sitt daglige arbeid. 

Antall ansatte i Veidekke ved årsskiftet var 3.176 (3.111). Av disse er 1.137

(1.066) månedslønnede og 2.039 (2.045) timelønnede.

INNOVASJON OG UTVIKLING

Satsing på innovasjon og utvikling er en integrert del av Veidekkes strategi, og

selskapet har i 1997 gjennomført flere interessante utviklingsprosjekter.

Med støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Bedriftsutvikling (HFB) er

utviklingsprogrammet knyttet til “Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000” videreført.

I “Samspill i byggeprosessen”, som er støttet av Norges forskningsråd, har

Veidekke i samarbeid med leverandører og rådgivere satt i gang flere pilotprosjek-

ter for å utvikle bedre samspill i alle deler av byggeprosessen. Disse utviklingspro-

sjektene videreføres i 1998. Samarbeidet med Norges teknisk naturvitenskapelige

universitet i Trondheim (NTNU) og Stiftelsen for industriell og teknisk forskning

(SINTEF) er videreført.

Asfaltvirksomheten driver kontinuerlig produktutvikling og fokuserer særlig på

gjenbruk av asfalt og mer miljøvennlige produksjonsmetoder.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Erfaringer viser at kvalitet i planlegging og utførelse bidrar til å sikre gode resul-

tater både økonomisk og når det gjelder skader og fravær. Arbeidet med å gjøre

Veidekke til en bedre og sikrere arbeidsplass er forsterket med ytterligere fokuse-

ring på skadeforebyggende arbeid. Utviklingen innen antall skader med fravær pr.

million arbeidstimer (H-verdi) har vært positiv, og i løpet av året ble H-verdien

redusert fra 16,3 til 12,5. Dette er nær selskapets mål for 1997 om en H-verdi på

12. Forbedringen kan tilskrives en rekke tiltak der arbeidsforholdene på den

enkelte byggeplass har vært i fokus. Selskapet har som mål å få H-verdien ytter-

ligere ned i 1998.
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Fraværet for samtlige medarbeidere var 4,6%

(4,3%). For timelønnede var fraværet 6,0% (5,4%).

Dette er en negativ utvikling i forhold til selskapets

mål, og det er satt i verk en rekke forebyggende til-

tak, samt oppfølging av medarbeidere med hyppige

eller langvarige fravær.

Ved å utvikle bygninger og anlegg som ivaretar krav

til riktig ressursforvaltning og kretsløpstilpasning,

ønsker Veidekke å bidra til at brukerne i størst mulig

grad får gode produkter og at samfunnets intensjoner

om en bærekraftig utvikling ivaretas. Innen asfalt-

virksomheten arbeides det med gjenbruk av asfalt og

mer ressursvennlig produksjon. Det arbeides også

med å utnytte våre pukk- og grusanlegg for mottak

av bygningsavfall. Gjennom opprettelsen av Miljø og

Gjenvinning som eget forretningsområde forsterker vi

innsatsen for å ivareta det ytre miljø.

FINANSIELLE FORHOLD 

Totale investeringer utgjorde 475 mill. kroner (368

mill. kroner). Bruttoinvesteringene i maskiner var

255 mill. kroner (182 mill. kroner). Innen utleiesel-

skapet Bautas er det investert 57 mill. kroner. En

betydelig del av disse investeringene er rettet mot det

eksterne utleiemarkedet. Aktiva ervervet gjennom

overtakelse av virksomhet er inkludert i investerings-

tallene med 82 mill. kroner, herav goodwill investe-

ringer på 62 mill. kroner. Det er investert 158 mill.

kroner i bygninger og tomter, hvorav tilbakekjøpet av

Olav Brunborgs vei 4 og 6 utgjorde 150 mill. kroner.

Salg av varige driftsmidler utgjorde 417 mill. kroner

(257 mill. kroner), hvorav 394 mill. kroner (241 mill.

kroner) i bygninger og tomter.

Kontantstrøm fra driften ble 271,1 mill. kroner

(107,5 mill. kroner). Netto rentebærende posisjon,

det vil si selskapets likvide midler og rentebærende

fordringer fratrukket rentebærende gjeld, var positiv

med 232 mill. kroner (68 mill. kroner). Konsernets

totale eiendeler var ved årsskiftet 2.501 mill. kroner

(2.145 mill. kroner). Økningen må sees i sammen-

heng med den høyere omsetningen. Samlet egenkapi-

tal økte fra 662 mill. kroner til 798 mill. kroner.

Egenkapitalandelen var 31,9% (30,9%).

Selskapet har betydelige likviditetssvingninger gjen-

nom året. Svingningene skyldes sesongmessige aktivi-

tetsendringer med høyest aktivitet i sommerhalvåret.

For å dekke de kortsiktige finansieringsbehov aktivi-

tetsendringene medfører, benyttes sertifikatlån. Det

ble lagt ut tre sertifikatlån på til sammen 190 mill.

kroner i løpet av 1997. Det var ingen utestående 

sertifikatlån ved årsskiftet.

AKSJONÆR- OG BØRSFORHOLD

Antall aksjonærer var ved årsskiftet 2.592 (2.430).

De to største aksjonærene var Storebrand med en

eierandel på 12,3% og Folketrygdfondet med 10,2%

av aksjene. Andelen aksjer eid av utlendinger var ved

utgangen av året 9,7% (11%). I alt ble det i 1997

omsatt 2,8 millioner (3,1 millioner) Veidekkeaksjer

over Oslo Børs.

Veidekke har som mål at de ansatte skal være enga-

sjert på eiersiden i selskapet, for dermed å ta del i

verdiskapingen i bedriften, skape engasjement, for-

sterke firmafølelsen samt være med på å sikre et sta-

bilt eierskap. Som ledd i denne målsetningen, gjen-

nomførte selskapet for sjette år på rad salg av aksjer

til ansatte. Alle fikk tilbud om å kjøpe fra 10 til 200

aksjer hver til en pris som var 20% lavere enn børs-

kurs. I alt tegnet 773 ansatte seg for til sammen

98.345 aksjer, som tilsvarer en verdi på 20,7 mill.

kroner. Kostnadene i forbindelse med aksjesalget på 

2,7 mill. kroner er belastet resultatregnskapet. 

Ansattes eierandel ved årsskiftet var 10,9%, fordelt

på 1.240 ansatte. Styret vil på generalforsamlingen

foreslå å splitte aksjen i forholdet 1:2, slik at én gam-

mel aksje gir to nye aksjer.



UTSIKTER

Norsk økonomi ventes også i 1998 å utvikle seg positivt. Høy sysselsetting og

inntektsvekst i husholdningene forventes å gi høyere bruktboligpriser og vekst i

bygging av nye boliger. Aktiviteten innen yrkesbygg forventes opprettholdt på et

høyt nivå. I anleggs- og asfaltmarkedet ventes en flat utvikling i 1998. Pris- og

lønnsveksten ventes å bli moderat, men det høye aktivitetsnivået i deler av marke-

det vil kunne medføre et visst pris- og kostnadspress. 

Veidekke har en sterk stilling ved inngangen til 1998 med en god finansiell posi-

sjon, en kompetent organisasjon og en solid ordrereserve. Selskapet ser forret-

ningsmessige muligheter i eksisterende og tilgrensende markeder, som gir grunn-

lag for videre vekst og utvikling med fortsatt sterk fokus på lønnsomhet.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Veidekke ASA hadde i 1997 et årsresultat på 162,8 mill. kroner (82,8 mill. 

kroner). Styret vil på selskapets generalforsamling den 28. april 1998 foreslå 

følgende disponering av morselskapets resultat:

Mill. kroner

Konsernbidrag 3,1 

Utbytte, kr. 9,50 pr. aksje 54,1 

Reservefond 55,8

Disposisjonsfond 49,8

Sum 162,8

Billingstad, 18. februar 1998

VEIDEKKE ASA

-5

0

5

10

15

20

25

30

19971996199519941993

25

26

27

28

29

30

31

32

19971996199519941993

Egenkapitalrentabilitet

%

Egenkapitalandel

%

Flemming Vejgaard Andersen   Helge B. Andresen Karsten Houm

Steinar Krogstad    

Håkon Langballe   

Peder Chr. Løvenskiold   Bjørn H. Madsen

Christian Bruusgaard
Styreformann

Terje R. Venold
Adm. direktør

17



18

KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Note 1997 1996 1995

Driftsinntekter 1, 2, 23, 24 4.960,8 4.129,4 4.029,0

Underentreprenører -1.720,0 -1.565,7 -1.644,5
Materialkostnader -1.359,1 -1.048,3 -1.084,6
Lønn og sosiale kostnader  17 -1.162,7 -1.024,5 -858,7
Andre driftskostnader -324,1 -246,8 -249,7
Avskrivninger 12 -144,9 -129,3 -110,4
Tap på fordringer -1,4 -1,2 -3,6
Sum driftskostnader -4.712,2 -4.015,8 -3.951,5

Driftsresultat 248,6 113,6 77,5

Finansinntekter/kostnader 3 21,8 9,4 2,0

Resultat før skattekostnad 1 270,4 123,0 79,5

Skattekostnad 18 -76,9 -36,6 -21,6
Minoritetsandel 19 -9,7 -8,7 -7,2

Årsoverskudd 183,8 77,7 50,7

Resultat pr. aksje (kr.) 4 32,26 13,83 9,13

Resultatregnskap
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KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Pr. 31. desember Note 1997 1996 1995

EIENDELER

Omløpsmidler
Likvide midler 5 400,4 324,0 396,4
Kundefordringer 6 699,4 557,8 549,6
Andre kortsiktige fordringer 74,4 75,7 20,0
Driftsbeholdninger 7 112,4 85,0 87,5
Egenregiprosjekter for salg 8 151,3 70,8 53,4
Sum omløpsmidler 1.437,9 1.113,3 1.106,9

Anleggsmidler
Langsiktige fordringer m.v. 11, 17, 18 122,4 113,6 86,4
Goodwill 12 77,2 27,0 12,2
Maskiner o.l.  12 491,0 373,0 299,2
Bygninger 12 279,0 382,1 445,5
Tomter 12 93,3 135,7 155,7
Sum anleggsmidler 1.062,9 1.031,4 999,0

Sum eiendeler 2.500,8 2.144,7 2.105,9

GJELD OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 12,1 6,8 11,5
Leverandørgjeld o.l. 13 821,3 707,7 781,3
Skyldige offentlige avgifter o.l. 14 189,8 178,8 155,7
Annen kortsiktig gjeld 15 326,0 155,6 154,6
Sum kortsiktig gjeld 1.349,2 1.048,9 1.103,1

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 16, 17 252,2 358,5 350,5
Utsatt skatt 18 101,2 75,5 52,1
Sum langsiktig gjeld  353,4 434,0 402,6

Minoritetsinteresser 19 69,6 62,8 54,9

Egenkapital
Aksjekapital 20 57,0 57,0 57,0
Annen egenkapital 671,6 542,0 488,3
Sum egenkapital 21 728,6 599,0 545,3

Sum gjeld og egenkapital 2.500,8 2.144,7 2.105,9

Pantstillelser 22 202,6 302,6 285,7
Garantiansvar  22 87,0 74,7 28,0

Balanse
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Kontantstrømoppstilling

KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Note 25 1997 1996 1995

OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad 270,4 123,0 79,5
Betalt skatt -17,7 -34,8 -42,6
Avskrivninger 144,9 129,3 110,4
Gevinst ved salg av varige driftsmidler  -109,6 -23,0 -18,2
Gevinst ved salg av selskapsandeler -17,6
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -10,1 -11,3 -12,2
Andre forskjeller resultat/betaling 0,3 -2,1 -1,8
Tilført fra årets virksomhet 278,2 181,1 97,5

Endring kundefordringer -131,9 16,2 -54,9
Endring andre omløpsmidler -105,7 19,0 48,2
Endring leverandørgjeld 106,7 -93,3 206,9
Endring annen driftsgjeld 123,8 -15,5 11,4
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 271,1 107,5 309,1

INVESTERINGSAKTIVITETER
Kjøp av varige driftsmidler -394,5 -307,9 -195,9
Salg av varige driftsmidler 403,4 245,5 63,6
Kjøp av selskap -58,9 -38,5 -6,4
Salg av selskapsandeler 18,2
Andre investeringer 2,8 -24,4 -11,8
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -47,2 -125,3 -132,3

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak langsiktig gjeld 80,0 119,8 30,7
Nedbetaling langsiktig gjeld -206,1 -108,8 -89,0
Endring kortsiktig gjeld 4,0 -46,5 -97,5
Salg egne aksjer 14,1 8,0
Salg minoritet 0,4
Betalt utbytte -39,5 -19,5 -15,1
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -147,5 -54,6 -162,9

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) 76,4 -72,4 13,9

Likvide midler pr. 1. januar 324,0 396,4 382,5
Likvide midler pr. 31. desember 400,4 324,0 396,4
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KONSOLIDERING

Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter datterselskap, felleskon-
trollert virksomhet og morselskapet, og viser konser-
nets resultat og økonomiske stilling som en enhet. 

Datterselskap
Datterselskap er selskap hvor Veidekke har direkte
eller indirekte stemmeflertall. Datterselskapenes resul-
tatregnskap og balanse tas inn i konsernregnskapet i
sin helhet. Minoritetsinteressenes andel av årsover-
skudd (resultat etter skattekostnad) og egenkapital er
vist som egne poster i regnskapet. 

Ved kjøp av datterselskap anvendes oppkjøpsmetoden.
Ved oppkjøpsmetoden elimineres kostpris på aksjene
mot bokført egenkapital i datterselskapet på kjøpstids-
punktet. Mer-/mindreverdier fordeles på de respektive
eiendeler. Merverdier som ikke kan henføres til mate-
rielle eiendeler, er oppført som goodwill. Merverdier
og goodwill avskrives over resultatregnskapet.

Felleskontrollert virksomhet
En del av Veidekkes virksomhet drives sammen med
andre bedrifter (joint venture). Dette gjelder både innen
entreprenør-, asfalt-, betong- og eiendomsvirksomhet,
og virksomheten drives både i arbeidsfellesskap, ansvar-
lig selskap og aksjeselskap. I arbeidsfellesskap utføres
byggeoppdrag sammen med andre entreprenører.
Deltakerne i arbeidsfellesskap er solidarisk ansvarlige.

Det er felleskontrollert virksomhet når to eller flere
deltakere driver virksomhet sammen, og

• virksomheten ligger innenfor deltakerens virksom-
hetsområder

• kontrollen av virksomheten utøves av deltakerne i 
fellesskap

Felleskontrollert virksomhet utgjør en del av Veidekkes
virksomhet, og Veidekke deltar aktivt i driften av disse
enhetene. Finansinvesteringer o.l. er ikke felleskontrol-
lert virksomhet. Felles kontroll innebærer at ingen del-
taker alene har bestemmende innflytelse, og at viktige
beslutninger tas i fellesskap.

For felleskontrollert virksomhet anvender Veidekke
bruttometoden (proporsjonal konsolidering). Brutto-
metoden innebærer at man tar inn sin andel av virk-
somhetens regnskap, og at hver linje i resultatregnskap
og balanse innarbeides. Virksomhet i arbeidsfellesskap
og ansvarlige selskap tas inn i morselskapet, mens virk-
somhet i aksjeselskap konsolideres i konsernregnska-
pet. Ved kjøp av andeler i felleskontrollert virksomhet
anvendes oppkjøpsmetoden. 

Kommandittselskap innen shipping
Veidekke deltar også i kommandittselskap innen ship-
ping. For disse investeringene anvendes egenkapital-
metoden. Ved egenkapitalmetoden er andelen av resul-
tatet vist som en finanspost, mens netto investering er
vist som anleggsmiddel.

Omregning av utenlandske selskap
Balanseposter i utenlandske selskap blir omregnet til
kursen på balansedagen, mens resultatposter omregnes
til gjennomsnittskurser for året. Omregningsdiffe-
ranser vedrørende utenlandske datterselskap føres mot
konsernets egenkapital, mens omregningsdifferanser
vedrørende utenlandske arbeidsfellesskap o.l. føres
over resultatregnskapet.

Interne transaksjoner
Alle interne transaksjoner mellom konsoliderte enheter
er eliminert. Dette gjelder intern omsetning, renter,
utbytte og interngevinster. Det samme gjelder interne
fordringer og gjeld, samt aksje- og kapitalinnskudd.

Fusjoner
Ved innfusjonering av selskaper benyttes kontinuitets-
metoden. Etter denne metoden blir det innfusjonerte
selskapets eiendeler og gjeld videreført til bokførte
verdier. Egenkapitalen endres med egenkapitalen i det
innfusjonerte selskapet, fratrukket kostpris på aksjer
som konsernet eide før fusjonen.

INNTEKTSFØRING

Prosjekter
Veidekkes virksomhet består hovedsakelig i utførelse
av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra
noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig,
med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med
utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avviken-
de betalingsplaner.

For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette
innebærer at inntektsføringen skjer etter hvert som
arbeidet utføres i henhold til fullførelsesgraden. Det vil
si at opparbeidet andel av prosjektets forventede for-
tjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på
grunnlag av utført produksjon.

For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det for-
ventede tap kostnadsført. Det er foretatt avsetninger
for garantiarbeider og annen usikkerhet. Garantitiden
er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først
når de er avgjort eller er sikre.
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Egenregiprosjekter for salg
Egenregiprosjekter gjelder oppføring av boliger for
egen regning for salg. For egenregiprosjekter foretas
det en forsiktig inntektsføring i takt med salget og fer-
digstillelsen av boligene, basert på forventet sluttresul-
tat. Det gjøres avsetninger for usikkerhet, garantiar-
beider m.v. For prosjekter som forventes å gi tap, er
hele det forventede tap kostnadsført. Nedlagte kostna-
der på ikke inntektsførte enheter og tomter for utbyg-
ging oppføres i balansen som omløpsmidler under lin-
jen “Egenregiprosjekter for salg”. Beholdning av egen-
regi verdsettes til det laveste av tilvirkningskost og for-
ventet netto salgsverdi. Tilvirkningskost omfatter alle
henførbare prosjektkostnader. Egenregi som er inn-
tektsført, men ikke betalt, er klassifisert som
“Kundefordringer” (utført, ikke fakturert).

Egenregiprosjekter for eget eie
Veidekke utvikler og bygger også i egenregi nærings-
bygg for utleie og senere salg, samt for eget bruk.
Næringsbygg for eget eie oppføres som anleggsmiddel
til tilvirkningskost inklusive rentekostnader i byggeti-
den. Egenregiarbeider for eget eie vises som driftsinn-
tekter.

Salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av varige driftsmidler inngår i drifts-
inntekter.

ANDRE PRINSIPPER

Pensjoner
Veidekke har en kollektiv pensjonsordning for sine
ansatte, som er dekket i et livsforsikringsselskap. De
ansattes pensjonsrettigheter kostnadsføres etter hvert
som de opptjenes, og netto av pensjonsmidler og pen-
sjonsforpliktelser er oppført i balansen. Det foretas en
årlig aktuarberegning av pensjonskostnadene og pen-
sjonsforpliktelsene. I beregningen er det tatt hensyn til
forventet lønnsvekst, basert på en lineær opptjening.
Pensjonsmidler består av premiefond og andel av for-
sikringsselskapets fond (premiereserve). Pensjons-
kostnader består av nåverdien av årets opptjening
pluss renter på forpliktelsene med fradrag for avkast-
ning på pensjonsmidlene.

Skatter
Årets skattekostnad består av betalbar skatt og
endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på
grunnlag av årets skattemessige overskudd. Utsatt
skatt er avsetning for fremtidig betalbar skatt, beregnet
av midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt.
Årsaken til at det oppstår midlertidige forskjeller, er at
en del resultatposter behandles forskjellig i finansregn-

skap og skatteregnskap. Utsatt skatt er beregnet i
nominelle beløp, dvs. uten diskontering. Videre er det
strenge kriterier for å føre opp en utsatt skattefordel.

Avskrivninger
Avskrivninger er basert på driftsmidlenes økonomiske
levetid.

Utviklingskostnader
Kostnader vedrørende forskning og teknologiutvikling
er kostnadsført.

Fordringer og gjeld
Fordringer og gjeld som knytter seg til produksjonen,
klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Øvrige fordringer og gjeld med forfall utover ett år er
klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fra-
drag for tapsavsetninger. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld i utenlandsk valuta
er omregnet til balansedagens kurs. Langsiktige for-
dringer i utenlandsk valuta er oppført til den kurs som
er lavest av balansedagens kurs og kursen på transak-
sjonstidspunktet. Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta
er oppført til den kurs som er høyest av balansedagens
kurs og kursen på transaksjonstidspunktet.

Driftsbeholdninger
Driftsbeholdningene er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer
Finansielle investeringer er klassifisert som omløps-
midler, mens strategiske investeringer er klassifisert
som anleggsmidler. Omløpsaksjer er vurdert etter por-
teføljeprinsippet.

ENDRINGER 1997

Veidekke har tidligere innarbeidet felleskontrollerte
aksjeselskap etter egenkapitalmetoden, da det har vært
antatt at man ikke kunne bruke bruttometoden for
aksjeselskap. Imidlertid har Norsk Regnskapsstiftelse
og Oslo Børs nå uttalt at man kan bruke bruttometo-
den for aksjeselskap. Veidekke har derfor i 1997 gått
over til å anvende bruttometoden for felleskontrollerte
aksjeselskap. I denne forbindelse er også tallene for tid-
ligere år omarbeidet etter bruttometoden. Dette har
medført at omsetning, resultat før skattekostnad og
totalkapital for tidligere år er økt noe, mens årsover-
skudd og egenkapital er uendret.
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Noter til regnskapet

KONSERN

1. VIRKSOMHETSOMRÅDER
(Beløp i tabellene i mill. kroner)

RESULTATREGNSKAP                            Bygg                                       Anlegg                                      Industri
1997 1996 1995 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Driftsinntekter 2.230,3 1.823,2 1.951,8 1.716,7 1.389,4 1.172,0 910,5 868,6 812,2
Driftskostnader -2.137,1 -1.777,7 -1.927,0 -1.631,6 -1.335,1 -1.137,1 -795,4 -761,4 -714,8
Avskrivninger -18,5 -17,2 -13,9 -51,0 -32,9 -32,5 -70,0 -59,6 -50,4
Driftsresultat 74,7 28,3 10,9 34,1 21,4 2,4 45,1 47,6 47,0
Netto finansposter 23,6 25,3 23,6 12,2 6,9 1,0 -8,1 -11,5 -4,1
Resultat før skattekostnad 98,3 53,6 34,5 46,3 28,3 3,4 37,0 36,1 42,9

BALANSE pr. 31. desember
Likvide midler 413,8 386,7 386,1 80,7 130,4 131,9 -147,4 -86,9 -20,6
Andre omløpsmidler 448,9 306,2 391,0 400,9 315,9 224,9 142,9 135,1 88,4
Anleggsmidler 181,4 85,7 78,8 237,6 109,4 98,7 365,2 296,5 231,9
Sum eiendeler 1.044,1 778,6 855,9 719,2 555,7 455,5 360,7 344,7 299,7
Rentebærende gjeld 48,2 7,8 24,7 16,3 15,6 14,4 21,0 10,8 11,2
Annen gjeld 739,0 571,4 686,4 506,8 387,7 324,1 159,8 151,1 134,7
Egenkapital inkl. minoritet 256,9 199,4 144,8 196,1 152,4 117,0 179,9 182,8 153,8
Sum gjeld og EK 1.044,1 778,6 855,9 719,2 555,7 455,5 360,7 344,7 299,7
Brutto investeringer
i varige driftsmidler 76,0 35,7 21,9 128,2 48,2 82,7 116,8 128,2 85,4

RESULTATREGNSKAP                        Eiendom                                     Annet                                       Konsern
1997 1996 1995 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Driftsinntekter 126,2 62,6 63,5 -22,9 -14,4 29,5 4.960,8 4.129,4 4.029,0
Driftskostnader -24,7 -22,6 -27,1 21,5 10,3 -35,1 -4.567,3 -3.886,5 -3.841,1
Avskrivninger -5,4 -19,6 -13,6 -144,9 -129,3 -110,4
Driftsresultat 96,1 20,4 22,8 -1,4 -4,1 -5,6 248,6 113,6 77,5
Netto finansposter -5,6 -14,1 -21,9 -0,3 2,8 3,4 21,8 9,4 2,0
Resultat før skattekostnad 90,5 6,3 0,9 -1,7 -1,3 -2,2 270,4 123,0 79,5

BALANSE pr. 31. desember
Likvide midler 53,3 -106,2 -101,0 400,4 324,0 396,4
Andre omløpsmidler 44,8 32,1 6,2 1.037,5 789,3 710,5
Anleggsmidler 278,7 539,8 589,6 1.062,9 1.031,4 999,0
Sum eiendeler 376,8 465,7 494,8 2.500,8 2.144,7 2.105,9
Rentebærende gjeld 155,3 308,6 283,6 240,8 342,8 333,9
Annen gjeld 56,2 29,9 26,6 1.461,8 1.140,1 1.171,8
Egenkapital inkl. minoritet 165,3 127,2 184,6 798,2 661,8 600,2
Sum gjeld og EK 376,8 465,7 494,8 2.500,8 2.144,7 2.105,9
Brutto investeringer i
varige driftsmidler 153,8 155,4 44,5 474,8 367,5 234,5
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DRIFTS-

INNTEKTER                        Bygg                                  Anlegg                           Øvrige områder                          Konsern

1997 1996 1995 1997 1996 1995 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Norge 2.230,3 1.823,2 1.866,9 1.366,7 1.182,6 881,7 1.013,8 926,6 923,0 4.610,8 3.932,4 3.671,6

Norden for øvrig 25,2 13,4 25,0 25,2 13,4 25,0

Tyskland 84,9 50,4 5,5 5,3 5,5 140,6

Øst-Afrika 255,7 167,6 174,1 255,7 167,6 174,1

Øvrig utland 69,1 25,8 40,8 -15,3 -23,1 69,1 10,5 17,7

Sum 2.230,3 1.823,2 1.951,8 1.716,7 1.389,4 1.172,0 1.013,8 916,8 905,2 4.960,8 4.129,4 4.029,0

Ordrereserve   Bygg                                  Anlegg                                  Totalt

1997 1996 1995 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Total 1.203 1.125 1.024 1.507 1.136 920 2.710 2.261 1.944

Herav til utførelse innen 12 måneder 1.177 964 919 1.292 846 755 2.469 1.810 1.674

KRITERIER FOR INNDELING 
I VIRKSOMHETSOMRÅDER
Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområ-
der som hver for seg har en risiko og inntjening for-
skjellig fra de øvrige. Inndelingen er i samsvar med
den inndeling selskapet benytter for interne styrings-
og rapporteringsformål.

PRESENTASJONEN AV 
VIRKSOMHETSOMRÅDER
Resultateffekten av prosjektenes kontantstrøm utgjør
for Veidekke en betydelig andel av netto finansposter.
Av denne grunn gir resultat før skattekostnad et rikti-
gere bilde av virksomhetsområdenes inntjening enn
driftsresultatet. I tillegg til driftsresultat er derfor
finansposter og resultat før skattekostnad presentert.
Da fullt resultatregnskap er vist, presenteres også full-
stendige balanser for virksomhetsområdene.

FORDELING AV IKKE DIREKTE 
HENFØRBARE POSTER
Ikke direkte henførbare kostnader er fordelt i forhold
til driftsinntekter.

Balanseposter som ikke er direkte henførbare til noen
av virksomhetsområdene, i hovedsak likviditet og
egenkapital, er fordelt i forhold til driftsinntekter.
Dette fordelingsprinsippet er valgt, da balanseposter i
bygg- og anleggsvirksomhet i stor grad henger sam-
men med aktivitetsnivået.

IKKE FORDELTE POSTER
I resultatregnskapet er enkelte poster ikke fordelt på
virksomhetsområder. Disse fremkommer under
“Annet”, og består av:
• Eliminering av internomsetning/internfortjeneste 

mellom virksomhetsområder
• Andel resultat i skipskommandittselskap
• Kostnader vedrørende rabatt ved aksjesalg 

til ansatte
• Gevinst ved salg av omløpsaksjer

MINORITETSINTERESSER
Minoritetsinteresser tilhører virksomhetsområdet
Industri og gjelder hovedsakelig Korsbrekke og 
Lorck AS, der Veidekkes eierandel er 60%. 
(Se note 19).

TRANSAKSJONER MELLOM 
VIRKSOMHETSOMRÅDER
38% av leieinntektene i “Eiendom” gjelder utleie til
andre virksomhetsområder. Det ligger avtaler til
grunn for hvert leieforhold, og avtalene er inngått til
markedspris på avtaletidspunktet.

FORDELING AV DRIFTSINNTEKTER ETTER
GEOGRAFISKE MARKEDER
Av konsernets samlede driftsinntekter, gjelder 350,0
mill. kroner (197,0 i 1996 og 357,4 i 1995 ) virksom-
het utenfor Norge. Utenlandsvirksomheten utgjør
således 7,1% (4,8% i 1996 og 8,9% i 1995) av kon-
sernets samlede driftsinntekter.
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2. DRIFTSINNTEKTER
I driftsinntekter inngår følgende gevinster ved salg av:

1997 1996 1995
Maskiner o.l. 10,2 4,8 11,0
Bygninger/tomter 99,4 18,2 7,2
Selskapsandeler 17,6
Sum salgsgevinster 109,6 23,0 35,8

3. FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER
1997 1996 1995

Renteinntekter 50,6 34,9 43,9
Andel resultat i skipskommandittselskap -0,3 2,8 3,3
Andre finansinntekter 2,7 4,7 4,7
Finansinntekter 53,0 42,4 51,9
Rentekostnader langsiktige lån -11,6 -20,0 -29,8
Rentekostnader kortsiktige lån -18,1 -10,8 -16,1
Andre finanskostnader -1,5 -2,2 -4,0
Finanskostnader -31,2 -33,0 -49,9
Finansinntekter/finanskostnader 21,8 9,4 2,0

4. RESULTAT PR. AKSJE
1997 1996 1995

Resultat pr. aksje (kr.) 32,26 13,83 9,13
Årsoverskudd (1.000 kroner) 183.812 77.715 50.717
Tidsveid antall ordinære aksjer 5.697.830 5.619.263 5.555.002
Antall ordinære aksjer pr. 31. desember 5.697.830 5.697.830 5.697.830

Forskjellen mellom tidsveid antall ordinære aksjer og antall ordinære aksjer pr. 31. desember for 1995 og 1996 
skyldes egne aksjer eiet av datterselskapet Korsbrekke og Lorck AS. Disse aksjene ble avhendet i desember
1996.

Selskapet har ikke hatt potensielle ordinære aksjer utestående i noen av periodene. Det er derfor ingen 
utvanningseffekter å korrigere for.

5. LIKVIDE MIDLER
1997 1996 1995

Bankinnskudd 270,7 158,1  253,7
Kortsiktige plasseringer 72,7 94,1 50,0
Skattetrekksmidler 41,8 42,2 38,2
Verdipapirer 10,5 26,4 50,0
Aksjer 4,7 3,2 4,5
Likvide midler 400,4 324,0 396,4
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6. KUNDEFORDRINGER
1997 1996 1995

Bokførte kundefordringer 700,5 611,0 571,7
Delkredereavsetning -22,9 -24,1 -23,5
Innestående, kunder 117,9 118,1 94,4
Utført, ikke fakturert 132,1 81,7 70,0
Fakturert, ikke utført -228,2 -228,9 -163,0
Kundefordringer 699,4 557,8 549,6

7. DRIFTSBEHOLDNINGER 

Driftsbeholdninger omfatter beholdninger på prosjektene og i asfaltvirksomheten. Beholdninger på prosjektene
består av materialer, reservedeler, småutstyr m.v., mens beholdningene i asfaltvirksomheten består av pukk og
råvarer for asfaltproduksjonen.

8. EGENREGIPROSJEKTER FOR SALG
1997 1996 1995

Prosjekter under utførelse 29,0 52,8 35,5
Tomter for utbygging 122,3 18,0 17,9
Egenregiprosjekter for salg 151,3 70,8 53,4

Veidekke har også tomter for utvikling under anleggsmidler (note 12).

Egenregiprosjekter gjelder oppføring av boliger for egen regning for salg. Posten “Prosjekter under utførelse” 
ovenfor består av nedlagte kostnader vedrørende ikke inntektsførte enheter. Egenregi som er inntektsført, men
ikke betalt, er klassifisert som “Kundefordringer” (utført, ikke fakturert).

9. AKSJER I DATTERSELSKAP
Selskapets aksjekapital Eierandel i % Pålydende Verdi i balansen

Topp-Dekke A/S 0,5 95 0,5 23,9
Korsbrekke og Lorck AS 5,0 60 3,0 16,9
Seby AS 0,6 70 0,4 16,0
A/S Noremco Construction 5,0 100 5,0 12,6
Moderne Bygg AS 2,5 100 2,5 10,9
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 48 0,0 8,9
Veidekke Eiendom A/S 5,0 100 5,0 5,1
Bautas AS 5,0 100 5,0 5,0
Veidekke Finans A/S 5,0 100 5,0 5,0
Prosjektutvikling Bergen A/S 0,9 100 0,9 1,2
Andre datterselskap 4,2
Eid av Veidekke ASA 109,7
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 48 0,0 2,0
Eid gjennom datterselskap 2,0

Veidekke har i 1997 kjøpt 70% av aksjene i Seby AS, og har avtale om å kjøpe resten av aksjene om tre år.
Videre er datterselskapet Bautas, bygg- og anleggsutleie as, etablert.
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10. AKSJER I FELLESKONTROLLERTE SELSKAP
Selskapets aksjekapital Eierandel i % Pålydende Verdi i balansen

HF-Gruppen AS 6,2 43 2,7 54,6
Nocon AS 6,0 50 3,0 3,0
A/S Kongsvinger Asfalt 2,0 50 1,0 1,0
A/S Fosskvartalet 0,1 50 0,1 -
Eid av Veidekke ASA 58,6
Amrock JV AS 20,0 30 6,0 6,0
Martin Haraldstad A/S 0,1 50 0,1 2,0
Eid av datterselskap 8,0
Totalt konsern 66,6

Veidekke har i 1997 kjøpt 43% av aksjene i HF-Gruppen AS.

11. LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.
1997 1996 1995

Lån til ansatte 34,1 17,3 17,4
Lån til stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp 23,0 10,1 2,3
Lån til deltakere i ANS 29,3 14,7 
Netto pensjonsmidler 20,7 9,5 4,0
Andre aksjer 14,0 7,8 7,3
Lån til kunder 14,8 25,2 22,4
Utsatt skattefordel 5,8 6,3 7,9
Andel skipskommandittselskap 5,7 4,2 5,3
Annet 4,3 3,9 5,1
Langsiktige fordringer m.v. 122,4 113,6 86,4

12. VARIGE DRIFTSMIDLER
Anskaffelses- Akkum. Bokført Årets Avskrivnings-

kost 01.01. Tilgang Avgang avskr. verdi 31.12. avskr. sats i %
Goodwill 58,8 62,0 - 43,6 77,2 11,8 10-20
Maskiner o.l. 1.107,5 255,0 72,6 798,9 491,0 125,0 15-20
Bygninger 494,4 140,5 272,8 83,1 279,0 8,1 2-5
Tomter 135,7 17,3 59,7 - 93,3 -
Sum 1.796,4 474,8 405,1 925,6 940,5 144,9

Under tomter er det inkludert eiendommer for utvikling med en bokført verdi på 38,7 mill. kroner (43,0 mill.
kroner).

Investeringer i og salg av (salgssum) varige driftsmidler de siste fem år

1997 1996 1995 1994 1993
Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg

Goodwill 62,0 - 24,0 - 2,8 - 7,1 - 3,9 -
Maskiner o.l. 255,0 22,5 181,6 15,8 171,3 33,6 88,0 24,2 68,9 25,6
Bygninger 140,5 333,2 129,3 188,5 38,6 29,0 82,9 17,8 24,7 18,4
Tomter 17,3 61,1 32,6 52,8 21,8 5,1 3,8 3,7 33,7 12,6
Sum 474,8 416,8 367,5 257,1 234,5 67,7 181,8 45,7 131,2 56,6
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13. LEVERANDØRGJELD O.L.

I leverandørgjeld o.l. inngår også periodiserte kostnader og avsetninger for garantiarbeider o.l.

14. SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER O.L.

Skyldige offentlige avgifter o.l. består av skyldig merverdiavgift, skattetrekk, folketrygdavgift, feriepenger o.l.

15. ANNEN KORTSIKTIG GJELD
1997 1996 1995

Betalbar skatt 49,8 14,1 34,3
Avsatt utbytte 57,4 39,3 19,5
Forskudd fra kunder 198,2 77,4 73,8
Annen gjeld 20,6 24,8 27,0
Annen kortsiktig gjeld 326,0 155,6 154,6

16. LANGSIKTIG GJELD
Bokført Nedbetalt Nye lån Bokført

31.12.96 1997 1997 31.12.97
Lån med pant i bygninger/tomter 302,6 196,4 96,4 202,6
Andre lån 33,5 9,7 2,3 26,1
Sum lån 336,1 206,1 98,7 228,7
Netto pensjonsforpliktelser 22,4 23,5
Langsiktig gjeld 358,5 252,2

Nedbetalingsstruktur 1998 1999 2000 2001 2002 Etter 2002
Lån med pant i bygninger/tomter 14,2 14,2 11,6 11,3 11,3 140,0
Andre lån 4,4 4,6 4,5 4,6 3,4 4,6
Sum 18,6 18,8 16,1 15,9 14,7 144,6

Av samlet langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) pr. 31. desember 1997 på 228,7 mill. kroner, 
var 17,5 mill. kroner ikke rentebærende.

Nøkkeltall rentebærende gjeld 1998 1997 1996 1995
Andel med rentebinding under ett år (inkl. flytende rente) 41% 45% 42% 79%
Veid effektiv lånerente pr. 31. desember 7,3% 6,9% 7,4%
Gjennomsnittlig rentebindingstid pr. 31. desember 3,0 år 2,6 år 2,2 år
Trekkrammer
Ubenyttede langsiktige trekkrammer 300,0 300,0 322,0
Ubenyttede kortsiktige trekkrammer (kassekreditt) 51,0 51,0 50,0
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17. PENSJONER

Veidekke har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte, som er dekket i et livsforsikringsselskap. I tillegg har
Veidekke usikrede pensjonsforpliktelser, som betales direkte over driften. Pensjonsordningene omfatter 2.430
aktive ansatte og 900 pensjonister.

1997 1996 1995
Veidekke ASA Kolo * Andre Konsern Konsern Konsern

Sikrede Usikrede Sikrede Sikrede Totalt Totalt Totalt
Pensjonskostnader
Årets opptjening (nåverdi) 11,7 0,2 0,4 2,1 14,4 10,1 9,8
Renter på forpliktelsene 13,8 1,6 1,2 0,8 17,4 16,3 14,3
Avkastning på midlene -17,0 -2,8 -0,7 -20,5 -17,8 -16,1
Resultatført estimatavvik 0,6 0,5 1,1 0,9
Endring overfinansiering 0,6 0,6 0,6 0,6
Pensjonskostnader 8,5 2,4 -0,1 2,2 13,0 10,1 8,6
Oppført i balansen
Pensjonsmidler 232,0 37,6 11,0 280,6 244,1 220,4
Pensjonsforpliktelser (nåverdi) -216,5 -25,1 -18,3 -13,7 -273,6 -253,3 -222,6
Netto midler/forpliktelser 15,5 -25,1 19,3 -2,7 7,0 -9,2 -2,2
Ikke resultatført estimatavvik 0,3 4,2 4,8 9,3 14,9 -3,9
Ikke oppført overfinansiering -19,2 -19,2 -18,6 -18,0
Balanseført netto midler/ 
forpliktelser 15,8 -20,9 4,9 -2,7 -2,9 -12,9 -24,1
* Korsbrekke og Lorck AS

Av netto pensjonsmidler/forpliktelser er 20,7 mill. kroner oppført under langsiktige fordringer m.v., mens 23,6
mill. kroner er oppført som langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser og årets opptjening er inklusive arbeidsgiver-
avgift.

Pr. 1997 har Veidekke 44 personer som er gått av med avtalefestet førtidspensjon (AFP), og kostnadene vedrø-
rende disse er tatt med i beregningene ovenfor. Imidlertid er det i beregningene foreløpig ikke tatt hensyn til
fremtidige forpliktelser vedrørende AFP-ordningen, da man vurderer endringer i pensjonsordningene.

Det oppstår årlig avvik mellom estimert og faktisk avkastning på pensjonsmidlene og mellom estimerte og fak-
tiske pensjonsforpliktelser. Estimatavvik balanseføres inntil man når 10% av hva som er størst av pensjonsmid-
ler og pensjonsforpliktelser. Når akkumulert avvik overstiger denne grensen, resultatføres det overskytende over
gjenværende opptjeningstid.

Økonomiske forutsetninger (%)
Avkastning på pensjonsmidler 8,0
Diskonteringsrente 7,0
Årlig lønnsvekst 3,3
Årlig G-regulering 3,3
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,5
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18. SKATT
SKATTEKOSTNAD 1997 1996 1995
Betalbar skatt 52,1 11,9 13,2
Endring utsatt skatt 24,8 24,7 8,4
Skattekostnad 76,9 36,6 21,6

UTSATT SKATT 1997 1996 1995
Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster 264,1 164,8 81,5
Meravskrivninger 51,8 23,9 36,8
Gevinst- og tapskonto 27,3 74,4 80,8
Andre langsiktige poster 18,2 6,5 -13,0
Grunnlag utsatt skatt 361,4 269,6 186,1
Utsatt skatt (28 %) 101,2 75,5 52,1
Utsatt skattefordel* 5,8 6,3 7,9

* Beregnet av netto pensjonsforpliktelser på 20,8 mill. kroner (22,4 mill. kroner i 1996 og 28,1 mill. kroner i 1995).

19. MINORITETSINTERESSER
1997 1996 1995

Minoritetsinteresser pr. 1. januar 62,8 54,9 50,1
Minoritetsandel av årsoverskudd 9,7 8,7 7,2
Utbytte -3,4 -8,0 -2,4
Salg egne aksjer 5,5
Tilgang minoritet 0,5 1,7
Minoritetsinteresser pr. 31. desember 69,6 62,8 54,9

MINORITETSANDEL AV RESULTATPOSTER 1997 1996 1995
Driftsinntekter 108,3 104,7 88,1
Driftskostnader -97,2 -94,2 -80,4
Driftsresultat 11,1 10,5 7,7
Netto finansielle poster 1,7 1,5 2,2
Resultat før skattekostnad 12,8 12,0 9,9
Skattekostnad -3,1 -3,3 -2,7
Minoritetsandel av årsoverskudd 9,7 8,7 7,2

Minoritetsinteressene gjelder hovedsakelig Korsbrekke og Lorck AS, der Veidekkes eierandel er 60%.

20. AKSJEKAPITAL
Følgende styremedlemmer og administrerende direktør eier aksjer 
i Veidekke ASA:

Antall aksjer
Christian Bruusgaard, styreformann 5.018
Flemming Vejgaard Andersen, styremedlem 275
Helge B. Andresen, styremedlem 5.054
Peder Chr. Løvenskiold, styremedlem 1.600
Steinar Krogstad, styremedlem 250
Bjørn H. Madsen, styremedlem 600
Terje R. Venold, adm. direktør 14.500
Aksjer eid av styre og adm. direktør 27.297
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21. EGENKAPITAL
1997 1996 1995

Egenkapital pr. 1. januar 599,0 545,3 502,2
Årsoverskudd 183,8 77,7 50,7
Utbytte -54,2 -31,3 -17,1
Salg egne aksjer 8,6
Valutaomregning 1,5
Justering minoritet -1,3
Nyemisjon 8,0
Egenkapital pr. 31. desember 728,6 599,0 545,3

22. PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG SOLIDARANSVAR
Pantstillelser 1997 1996 1995
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 202,6 302,6 285,7
Bokført verdi av pantsatte bygninger 175,8 322,3 342,5
Bokført verdi av pantsatte tomter 20,4 19,5 33,5

Garantiansvar 1997 1996 1995
Garantier overfor ansatte 0,1 6,2 7,9
Garantier overfor felleskontrollerte selskap 82,4 60,2 3,2
Øvrige garantier 4,5 8,3 16,4
Ikke påregnet innkalt ansvarskapital i K/S 0,5
Sum garantiansvar 87,0 74,7 28,0

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og garantistillelser.

Veidekke ASA’s garantistillelse overfor datterselskap:
1997 1996 1995

Totalt 485,5 316,3 233,3
Herav solidaransvar for datterselskaps trekk på konsernkonto 301,5 171,9 109,3

Gjennom deltakelse i ansvarlige selskap og arbeidsfellesskap vil Veidekke kunne bli stilt til ansvar for andre del-
takeres manglende evne til å innfri sine forpliktelser. Solidaransvaret kan imidlertid først gjøres gjeldende når
det aktuelle selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser.

23. PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE
Resultatført på prosjekter 1997 1996 1995
Akkumulerte inntekter  2.992 2.125 1.609
Akkumulert bidrag 152 133 83

Tapsprosjekter * 1997 1996 1995
Gjenværende omsetning 164 127 196

* Forventet tap på disse prosjektene er avsatt i regnskapet.
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24. NÆRSTÅENDE PARTER

Veidekke har i 1997 gjennom en stiftelse solgt 151.845 (151.151) Veidekke-aksjer til ansatte, hvor det er 
gitt rabatt på 6,3 mill. kroner (5,3 mill. kroner). 2,0 mill. kroner (5,3 mill. kroner) av rabatten er belastet
Veidekkes regnskap ved tilskudd til stiftelsen. I tillegg er det belastet arbeidsgiveravgift på 0,7 mill. kroner 
(0,5 mill. kroner).

25. KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kjøp av selskap

Veidekke har i 1997 kjøpt datterselskap og andeler i felleskontrollerte selskap som totalt har medført et netto 
kontantutlegg på 58,9 mill. kroner (38,5 mill. kroner). Ved kjøpene er følgende verdier oppført i konsernets 
balanse:

1997 1996
Likvide midler  28,0 19,6
Andre omløpsmidler 11,3 77,8
Anleggsmidler 81,5 59,6
Gjeld til kredittinstitusjoner -1,3 - 41,7
Driftsgjeld -10,4 - 46,2
Betalbar/utsatt skatt -3,0 - 8,4
Langsiktig gjeld -8,2 - 0,8
Kostpris ved kjøpene 97,9 59,9
Kreditt ved kjøpene -11,0 - 1,8
Overtatt likvide midler -28,0 - 19,6
Netto kontantutlegg 58,9 38,5

Varige driftsmidler
Kjøp 1997 1996
Regnskapsført * 474,8 367,5
Kjøp av datterselskap -80,3 -59,6
Kontantutlegg 394,5 307,9

Salg 1997 1996
Regnskapsført * 416,8 257,1
Kreditt ved salg -25,0 -11,6
Innbetalinger salg 1996 11,6
Kontantinnbetaling 403,4 245,5
*  Se note 12 - Varige driftsmidler
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VEIDEKKE ASA
(Beløp i mill. kroner)

Note 1997 1996

Driftsinntekter 3.978,6 3.481,0

Underentreprenører -1.596,1 -1.391,7
Materialkostnader -970,2 -870,2
Lønn og sosiale kostnader A -924,5 -866,3
Andre driftskostnader B -191,4 -153,9
Avskrivninger  E -83,6 -80,8
Tap på fordringer -33,7 -32,2
Sum driftskostnader -3.799,5 -3.395,1

Driftsresultat 179,1 85,9

Finansinntekter C 50,5 41,6
Finanskostnader C -25,0 -21,7

Resultat før skattekostnad  204,6 105,8

Betalbar skatt G -20,8 2,0
Endring utsatt skatt G -21,0 -25,0

Årsoverskudd 162,8 82,8

Overføringer:
Konsernbidrag 3,1 20,5
Utbytte  54,1 31,3
Reservefond 55,8 27,8
Tilbakeføringsfond -9,6
Disposisjonsfond 49,8 12,8

Sum overføringer 162,8 82,8
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Balanse

VEIDEKKE ASA
(Beløp i mill. kroner)

Pr. 31. desember Note 1997 1996

EIENDELER

Omløpsmidler
Likvide midler 393,5 368,2
Kundefordringer 489,7 414,0
Kortsiktige fordringer konsernselskap 26,1 15,7
Andre kortsiktige fordringer 36,6 24,8
Driftsbeholdninger 7 56,3 56,4
Egenregiprosjekter for salg 26,6 22,5
Sum omløpsmidler 1.028,8 901,6

Anleggsmidler
Aksjer i datterselskap 9 109,7 108,8
Aksjer i felleskontrollerte selskap 10 58,6 7,3
Langsiktige fordringer m.v. D 100,4 131,8
Langsiktige fordringer konsernselskap 130,1 38,4
Goodwill E 7,2 0,0
Maskiner o.l. E 248,1 247,3
Bygninger E 189,2 119,1
Tomter E 65,5 61,7
Sum anleggsmidler 908,8 714,4

Sum eiendeler 1.937,6 1.616,0

GJELD OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld o.l. 13 671,0 616,4
Skyldige offentlige avgifter o.l. 14 163,4 159,3
Kortsiktig gjeld konsernselskap 16,9 33,3
Annen kortsiktig gjeld F 229,2 95,1
Sum kortsiktig gjeld 1.080,5 904,1

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 16 176,6 157,6
Utsatt skatt G 88,9 68,3
Sum langsiktig gjeld 265,5 225,9

Egenkapital
Aksjekapital (5.697.830 aksjer à kr. 10,-) 57,0 57,0
Reservefond 145,5 89,7
Disposisjonsfond 389,1 339,3
Sum egenkapital H 591,6 486,0

Sum gjeld og egenkapital 1.937,6 1.616,0

Pantstillelser I 127,0 112,9
Garantiansvar 22 572,5 391,1
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VEIDEKKE ASA
(Beløp i mill. kroner)

1997 1996

OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad 204,6 105,8
Betalt skatt -1,2 -19,6
Avskrivninger 83,6 80,8
Gevinst ved salg av varige driftsmidler  -70,3 -20,1
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -12,4 -10,6
Andel forskjeller resultat/betaling 0,1 -1,6
Tilført fra årets virksomhet 204,4 134,7

Endring kundefordringer -75,7 -2,9
Endring andre omløpsmidler -12,8 44,5
Endring leverandørgjeld 54,6 -88,4
Endring annen driftsgjeld 96,9 20,2
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 267,4 108,1

INVESTERINGSAKTIVITETER
Kjøp av varige driftsmidler -262,8 -120,3
Salg av varige driftsmidler 154,2 102,3
Andre investeringer -102,2 -63,7
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -210,8 -81,7

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak langsiktig gjeld 110,7 -12,6
Nedbetaling langsiktig gjeld -90,2 -6,5
Betalt konsernbidrag -20,5 
Betalt utbytte -31,3 -17,1
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -31,3 -36,2

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) 25,3 -9,8

Likvide midler pr. 1. januar 368,2 378,0
Likvide midler pr. 31. desember 393,5 368,2

Kontantstrømoppstilling
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VEIDEKKE ASA

Regnskapsprinsippene på side 21 til 22 og en del av notene for konsernet gjelder også for morselskapet.

A. LØNNINGER
Godtgjørelse til styret er kr. 575.000,- og lønn til administrerende direktør er kr. 1.268.457,-.

B. ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Godtgjørelse til selskapets revisor er kr. 1.100.000,- for revisjon og kr. 659.000,- for rådgivning.

C. FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
I finansinntekter inngår utbytte med 13,4 mill. kroner (3,9), hvorav 12,0 mill. kroner (3,6) er fra datterselskap. 
Øvrige finansinntekter fra datterselskap er 0,8 mill. kroner (0,0). Finanskostnader til datterselskap er
0,1 mill. kroner (0,0).

D. LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.
I langsiktige fordringer inngår utsatt skattefordel med 5,8 mill. kroner (6,3).

E. VARIGE DRIFTSMIDLER
(Beløp i tabellene i mill. kroner)

Anskaf-
felseskost Akkum. Bokført Avskr.

01.01. Tilgang Avgang avskr. verdi 31.12. Årets avskr. sats i %
Goodwill 4,3 8,0 - 5,1 7,2 0,8 10-20
Maskiner o.l. 758,3 124,3 199,2 435,3 248,1 77,6 15-20
Bygninger 177,7 123,6 65,2 46,9 189,2  5,2 2-5
Tomter 61,7 6,9 3,1 - 65,5 -
Sum 1.002,0 262,8 267,5 487,3 510,0 83,6

F. ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Avsetning til betalbar skatt er 17,7 mill. kroner (-1,9). Avsetning til utbytte er 54,1 mill. kroner (31,3). 

G. SKATT

SKATTEMESSIG RESULTAT 1997 1996
Resultat før skattekostnad 204,6 105,8
Konsernbidrag -3,1 -20,5
Andre permanente forskjeller -14,7 1,2
Endring midlertidige forskjeller -121,6 -89,3
Avvik midlertidige forskjeller regnskap/ligning  2,8
Skattemessig resultat (grunnlag) 65,2 0,0

UTSATT SKATT 1997 1996
Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster 281,0 181,6
Meravskrivninger 31,2 12,2
Gevinst- og tapskonto 17,3 61,1
Andre langsiktige poster -12,0 -11,0
Grunnlag utsatt skatt 317,5 243,9
Utsatt skatt (28%) 88,9 68,3
Utsatt skattefordel * 5,8 6,3
*  Beregnet av netto pensjonsforpliktelser 20,8 mill. kroner (22,4).

Utsatt skatt er i 1997 redusert med 13,4 mill. kroner (grunnlaget redusert med 48,0 mill. kroner) på grunn av at skipsfarts-
virksomheten er overført til skipsfartsbeskatning.

Noter til regnskapet
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Revisjonsberetning for 1997
Til generalforsamlingen i Veidekke ASA

Vi har revidert årsoppgjøret for Veidekke ASA for 1997 som viser et årsoverskudd på 162,8 mill. kroner for mor-
selskapet, og et årsoverskudd på 183,8 mill. kroner for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultat-
regnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets styre og administrerende
direktør.

Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets anliggender for øvrig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revi-
sjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mang-
ler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyt-
tede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av
årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formuesforvaltning og interne
kontroll.

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet og egenkapitaloverføringer tilfredsstiller de krav aksjeloven stiller.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for 
selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31. desember 1997 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret
i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

Oslo, 3. mars 1998
ERNST & YOUNG AS

Ernst Alsaker
Statsautorisert revisor

H. EGENKAPITAL
1997 1996

Egenkapital 1. januar 486,0 455,1
Årsoverskudd 162,8 82,8
Utbytte -54,1 -31,3
Konsernbidrag -3,1 -20,5

Egenkapital 31. desember 591,6 486,0

I . PANTSTILLELSER 
1997 1996

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 127,0 112,9

Bokført verdi av pantsatte bygninger 97,6 86,3

Bokført verdi av pantsatte tomter 20,4 15,4



AKSJONÆRPOLITIKK
Målsettingen for Veidekke er å gi aksjonærene høy
og stabil avkastning over tid på investeringen i
Veidekke-aksjen. Aksjonærenes avkastning er en
kombinasjon av kursutviklingen og utbyttet, og bør
reflektere den økonomiske utviklingen i selskapet.
Veidekke-aksjen skal fremstå som et likvid og interes-
sant investeringsalternativ, og selskapet legger vekt på
å gi markedet korrekt og relevant informasjon til rett
tid. Eksisterende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved
kapitalutvidelser.

UTBYTTEPOLITIKK
Det er Veidekkes mål å betale et konkurransedyktig
utbytte, som gir aksjonærene en betydelig del av
overskuddet. Selskapet tar sikte på at utbyttet over
tid i gjennomsnitt skal ligge i området 25% til 40%
av selskapets årsresultat. De siste seks årene har
Veidekke betalt vel 30% av selskapets årsresultat i
utbytte. For regnskapsåret 1997 foreslår styret å dele
ut kr. 9,50 pr. aksje i utbytte. Dette tilsvarer et utde-
lingsforhold på 29,5%. Utbyttet utbetales den 20.
mai 1998 til de aksjonærer som er registrerte eiere på
generalforsamlingsdatoen.

EIERSTRUKTUR
Antall aksjonærer i Veidekke pr. 31. desember 1997
var 2.592, hvorav 40 utenlandske. Utenlandsandelen
har vært ganske stabil gjennom året og var ved års-
skiftet på 9,7%.

Selskapets største eiere er Storebrand (12,3%) og
Folketrygdfondet (10,2%). 1.240 ansatte har aksjer i
selskapet. Totalt eier de ansatte 10,9% av aksjene.

Veidekke-aksjen har vært notert på hovedlisten på
Oslo Børs siden 1986. En børspost er 50 aksjer.

MEDARBEIDERE SOM AKSJONÆRER
Det er gunstig for Veidekke som selskap, og dermed
for alle aksjonærer, at medarbeiderne innehar aksjer
som utgjør en betydelig eierandel. Verdien av en
entreprenørbedrift er i særlig stor grad avhengig av
organisasjonen og de ansatte. Eierengasjement fra de
ansatte er derfor et viktig og positivt element i utvik-
lingen av selskapet. Selskapets mål er at minst halv-
parten av selskapets medarbeidere skal være aksjo-
nærer med en samlet eierandel opp mot 15%. Når
det gjelder ansatte i sentrale lederposisjoner, er det
ønskelig at eierengasjementet er betydelig for den
enkelte.

Veidekke arbeider med å legge forholdene til rette for
økt eierengasjement blant de ansatte. Som et ledd i
dette, får Veidekkes medarbeidere hvert år tilbud om
å kjøpe aksjer i selskapet til rabatterte kurser. I 1997
fikk hver ansatt anledning til å kjøpe inntil 200
aksjer. 773 ansatte benyttet seg av tilbudet. Det ble
kjøpt 98.345 aksjer for totalt 20,7 mill. kroner.
Veidekke yter finansieringsbistand til de ansatte ved
kjøp av ansatte-aksjer.

Detaljert oversikt over styrets og administrerende
direktørs aksjebeholdning er gitt på side 30 i årsrap-
porten.

INNSIDEFORHOLD
Veidekke legger stor vekt på at såvel gjeldende lov-
givning om behandling av fortrolig informasjon som
rapporteringsregler for aksjetransaksjoner, er imple-
mentert i selskapets rutiner. Den nye verdipapirhan-
delloven, som trådte i kraft 1. desember 1997, inne-
bærer flere endringer i reglene for klarering og mel-
ding av handel foretatt av primærinnsidere. De nye
reglene er innarbeidet i selskapets innsidereglement.
Veidekke følger en strengere praksis enn det loven
krever i det interne innsidereglementet. I tillegg til
den lovbestemte, utvidede undersøkelsesplikten, har
selskapet opprettholdt klareringsplikt for primærinn-
siderne, for ytterligere å sikre grundighet i undersø-
kelsesplikten. Dette er i tråd med anbefalingene fra
Oslo Børs. Videre har selskapet utarbeidet interne
regler som alle medarbeidere i sentrale stillinger og
hovedtillitsvalgte er gjort kjent med. Disse reglene
innebærer at enkelte personer i visse perioder har

Aksjonærforhold

AKSJESPREDNING
Aksjebeholdning Antall Antall

Fra Til aksjonærer aksjer %
1 - 100 1.434 53.946 0,9

101 - 1.000 896 308.199 5,4
1.001 - 10.000 190 567.830 10,0

10.001 - 100.000 61 1.747.454 30,7
100.001 - 11 3.020.402 53,0

Totalt  2.592 5.697.830 100,0
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handleforbud i selskapets aksjer. Det er bl.a. ikke tillatt å handle aksjer i hen-
holdsvis én og to måneder før kvartals- og årsresultatrapportering.

AKSJEKAPITAL
Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember var 57 mill. kroner, fordelt på 5.697.830
aksjer, hver pålydende kr. 10,-. Aksjekapitalens utvikling siden børsintroduksjo-
nen i 1986 er vist nedenfor.

FULLMAKT TIL UTSTEDELSE AV AKSJER OG KJØP AV EGNE AKSJER
I ordinær generalforsamling den 24. april 1997 vedtok generalforsamlingen å gi
styret fullmakt til å utstede inntil 1 million aksjer. Fullmakten gjelder til 1. juli
1999. I størst mulig grad blir vedtak om aksjekapitalendringer søkt fattet direkte
i generalforsamlingen. Siden 1986 har styret fått fullmakten for to år av gangen.
Denne har i hovedsak vært benyttet ved emisjoner til ansatte og mindre fusjoner.
Den nye allmennaksjelov som forventes å tre i kraft fra 1. januar 1999, åpner
adgang for erverv av egne aksjer med inntil 10% av aksjekapitalen. På selskapets
generalforsamling den 28. april 1998 vil det bli foreslått å gi styret fullmakt til et
slikt aksjeerverv. Styret vurderer kjøp av egne aksjer som aktuelt i situasjoner

Jørgen G. Michelet (42),
finansdirektør med ansvar
for finans og investor 
relations. Møter i styret 
og konsernledelsen.
Siviløkonom fra St. Gallen,
Sveits 1981. Statsautorisert
revisor fra 1983.
Ansatt i Veidekke fra 1986.
Finansdirektør siden 1990. 
Antall aksjer i Veidekke:
13.258

(Beløp i mill. kroner)
Inn- Aksjer etter  Aksjekapital

betalt utvidelse etter Justerings-
Emisjonsform beløp (1.000) utvidelse faktor*
1986 Emisjon, kurs 57,50 25,3 3.053 30,5
1986 Emisjon ansatte, kurs 51,75 3,1 3.113 31,1
1988 Fondsemisjon 1:5 3.736 37,4 0,8333
1989 Fusjon Hesselberg Vei 4.693 46,9
1989 Utbytteemisjon 0,5 4.746 47,5 0,998
1990 Fusjon Folke A. Axelson A/S 4.802 48,0
1990 Utbytteemisjon 0,6 4.861 48,6 0,9999
1991 Fusjon Stoltz Røthing 

Haugesund A/S 4.912 49,1
1991 Fusjon Aker Entreprenør A/S 5.623 56,2
1995 Emisjon ansatte, kurs 107,- 8,0 5.698 57,0
* Justeringsfaktorer er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens normer.

Eierstruktur pr. 31. desember
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hvor selskapets finansielle stilling er god, og det er
begrensede alternative investeringsmuligheter innen-
for selskapets virksomhetsområder.

INVESTOR RELATIONS
Veidekke ser det som vesentlig at markedet med jevne
mellomrom får tilgang til oppdatert informasjon om
selskapets utvikling. Kvartalsrapporteringen skjer i
henhold til tidsplan gitt på 2. omslagsside i denne
rapporten.

I forbindelse med offentliggjøring av års- og delårsre-
sultater holder Veidekke normalt presentasjoner for
aksjonærer, meglere, analytikere og presse i inn- og

utland. I tillegg har selskapet løpende kontakt med
investorer og analytikere. En rekke meglerhus ved
Oslo Børs utarbeider analyser av Veidekke-aksjen.

Selskapet gir informasjon på norsk og engelsk.

RISK-REGULERING
RISK-beløpet beregnes årlig med utgangspunkt i
endringen i Veidekkes tilbakeholdte, skattlagte kapi-
tal, fordelt på antall utestående Veidekke-aksjer. Det
er kun norske aksjonærer som skal justere sin kost-
pris med et RISK-beløp. Det gjennomgående RISK-
beløp er vist i tabellen nederst på siden. Beløpet tilfal-
ler norske aksjonærer pr. 1. januar etterfølgende år.

AKSJEN 1997 1996 1995 1994 1993
Børskurs 31. desember (kr.) 258,00 201,00 126,25 116,50 170,00
- høy (kr.) 292,00 205,00 146,00 236,00 170,00
- lav (kr.) 196,00 125,50 115,00 101,00 68,00
Resultat pr. aksje (kr.) 32,26 13,83 9,13 -1,25 8,84
Børskurs/fortjeneste (P/E) 8,0 14,5 13,8 - 19,2
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 62,04 41,56 30,71 8,13 32,12
Børskurs/kontantstrøm 4,2 4,8 4,1 14,3 5,3
Utbytte pr. aksje (kr.) 9,50 5,50 3,00 2,00 2,75
Utdelingsforhold (%) 29,5 39,8 32,9 - 31,1
Direkte avkastning (%) 3,7 2,7 2,4 1,7 1,6
Utestående aksjer (gj.snitt, 1000)1) 5.698 5.619 5.555 5.509 5.463
Børsverdi pr. 31. desember (mill. kr.) 1.470 1.145,3 719,4 655,1 955,9
Antall aksjonærer pr. 31. desember 2.592 2.430 2.245 1.988 1.907
RISK-beløp 0,002) -5,50 6,92 8,86 -5,01

1) Antall utestående aksjer er justert med aksjer i eget eie, jfr. note 4 til regnskapet.
2) Estimert. Endelig RISK-beløp fastsettes av skattemyndighetene. Informasjon om beløp sendes den enkelte aksjonær direkte fra    

Verdipapirsentralen.

STØRSTE AKSJONÆRER PR. 31. DESEMBER 1997
Eierandel i %

Storebrand  12,3
Folketrygdfondet 10,2
Vital Forsikring 9,3
Avansefondene 8,1
Morgan Stanley & Co. 5,0
Norsk Hydros Pensjonskasse 5,0
K-Holding  3,7
K-Fondene 3,0
Gjensidige Forsikring 2,9
Alfred Berg-fondene 2,1
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NØKKELTALL
1997 1996  1995 1994 1993

DRIFT *
Driftsinntekter 4.960,8 4.129,4 4.029,0 3.255,4 3.249,7
Driftsresultat 248,6 113,6 77,5 6,0 71,7
Resultat før skattekostnad 270,4 123,0 79,5 6,2 76,0
Ordinært årsoverskudd 1) 183,8 77,7 50,7 -6,9 48,3
Ordrereserve Bygg og Anlegg 2.710 2.261 1.944 1.731 1.358

RENTABILITET
Brutto fortjenestemargin (%) 5,5 3,0 2,0 0,2 2,3
Totalkapitalrentabilitet (%) 2) 13,0 7,3 6,3 2,8 6,5
Rentabilitet på arbeidende kapital (%) 3) 28,9 15,7 12,6 5,1 12,0
Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 26,5 13,7 10,0 -0,1 9,3

KAPITALFORHOLD *
Totalkapital 2.500,8 2.144,7 2.105,9 2.007,9 1.990,8
Samlet egenkapital 5) 798,2 661,8 600,2 552,3 600,8
Egenkapitalandel (%) 6) 31,9 30,9 28,5 27,5 30,2
Investeringer 474,8 367,5 234,5 181,8 131,2

LIKVIDITET
Likviditet pr. 31. desember * 400,4 324,0 396,4 382,5 378,3
Likviditetsgrad 1 7) 1,07 1,06 1,00 1,07 1,16
Likviditetsgrad 2 8) 0,87 0,91 0,88 0,90 0,97
Netto rentebærende posisjon * 9) 232,3 63,8 83,1 -41,1 -45,7

AKSJEN
Børskurs pr. 31. desember (kr.) 258,00 201,00 126,25 116,50 170,00
Resultat pr. aksje (kr.) 10) 32,26 13,83 9,13 -1,25 8,84
Børskurs/resultat (P/E) 8,0 14,5 13,8 -  19,2
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 11) 62,04 41,56 30,71 8,13 32,12
Børskurs/kontantstrøm 4,2 4,8 4,1 14,3 5,3
Utbytte pr. aksje (kr.) 9,50 5,50 3,00 2,00 2,75
Utestående aksjer (gjennomsnitt, 1.000) 5.698 5.619 5.555 5.509 5.463

PERSONALFORHOLD
Antall ansatte pr. 31. desember 3.176 3.111 2.888 2.785 2.694
Lønninger og sosiale kostnader * 1.163 1.025 859 774 800

* Beløp i mill. kroner.

Alle nøkkeltall er omregnet med utsatt skatt. Nøkkeltall før 1994 er ikke omregnet etter innføring av 
regnskapsstandard for pensjonskostnader.

1) Ordinært årsoverskudd: Årsoverskudd pluss ekstraordinære poster minus skatt på 
ekstraordinære poster.

2) Totalkapitalrentabilitet: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av 
gjennomsnittlig totalkapital.

3) Rentabilitet på arbeidende kapital: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent 
av gjennomsnittlig totalkapital med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri langsiktig gjeld.

4) Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skattekostnad i prosent av gjennomsnittlig samlet 
egenkapital. 

5) Samlet egenkapital: Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.
6) Egenkapitalandel: Samlet egenkapital i prosent av totalkapital pr. 31. desember.
7) Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.
8) Likviditetsgrad 2: Mest likvide omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.
9) Likvide midler pluss rentebærende fordringer ved prosjektfinansiering minus kortsiktig rentebærende

gjeld minus langsiktig rentebærende gjeld.
10) Resultat pr. aksje: Ordinært årsoverskudd dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 

(fullt utvannet).
11) Kontantstrøm pr. aksje: Resultat før ekstraordinære poster pluss ordinære avskrivninger minus 

betalbare skatter av ordinært resultat minus minoritetsinteresser dividert med gjennomsnittlig antall 
utestående aksjer.
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Betydelig resultatforbedring
i et voksende  byggmarked

Rekruttering og kompetanseutvikling 

står sentralt i alle regioner innen 

byggvirksomheten

Over fra venstre: 
Kjetil Ekrem

Helge Hansesveen
Geir Antonsen
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Veidekkes byggvirksomhet har også i

1997 lagt stor vekt på kundeorientering

og lønnsomhet. Det er stilt høye krav 

til medarbeiderne om å utvikle 

produktene i tråd med kundenes krav

til funksjonalitet, riktig kvalitet, tid 

og pris.

MARKEDET

Byggmarkedet hadde en meget positiv utvikling i

1997. En solid norsk økonomi, med sterk sysselset-

tingsvekst og lave renter, bidro til fortsatt sterk etter-

spørsel etter nye næringsbygg og boliger. I sentrale

områder har imidlertid det høye aktivitetsnivået ført

til økende byggekostnader. I tillegg til en moderat

økning i materialkostnadene, har et stramt arbeids-

marked bidratt til en oppgang i lønningene. Interne

effektiviseringstiltak, som bl.a. bedre prosjektplanleg-

ging og tettere leverandørsamarbeid, bidrar til å

dempe effektene av kostnadsøkningen.

Igangsettingen av næringsbygg økte for fjerde året på

rad og endte på 3,6 millioner kvadratmeter. Dette er

en vekst på 16% i forhold til 1996. Veksten var 

sterkest på Østlandet og særlig i Oslo og Akershus,

hvor nybyggvolumet var rekordhøyt. Fra et høyt 

aktivitetsnivå er det ventet en svak nedgang i igang-

settingen av næringsbygg i 1998, delvis begrunnet ut

fra at lavere forventet sysselsettingsvekst vil gi mindre

behov for tilvekst i næringsarealer. 

Også når det gjelder boligbyggingen, var det vekst i

1997. Økning i husholdningenes realinntekter og lave

renteutgifter har vært viktige drivkrefter i denne

utviklingen. Igangsettingen i 1997 ble 21.300 boliger

mot vel 18.700 året før. Prisene på brukte boliger steg

i gjennomsnitt med 12% pr. kvadratmeter, og relativt
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sett steg brukte boliger mer i pris enn nye boliger i

1997. Gunstig økonomisk situasjon for husholdning-

ene ventes å gi fortsatt høy etterspørsel etter boliger

og vekst i boligbyggingen også i år. Dette gjelder sær-

lig i Oslo og Akershus, som har en relativt høy til-

vekst i befolkningen.

VIRKSOMHETEN

Byggvirksomheten hadde en omsetning i 1997 på

2.230 mill. kroner, sammenlignet med 1.823 mill.

kroner i 1996. Dette tilsvarer en omsetningsøkning

på 22%. Den høyere omsetningen kommer i stor

grad som en følge av vekst i markedet for boliger og

næringsbygg.

Den positive resultatutviklingen fortsatte. Resultat

før skatt ble 98,3 mill. kroner mot 53,6 mill. kroner i

1996. Dette tilsvarer en resultatmargin på 4,4%.

Resultatfremgangen kan tilskrives flere forhold.

Markedsutviklingen har vært positiv, særlig for

næringsbygg i Østlandsområdet. Videre har utvik-

lingen av kompetansen i organisasjonen ført til at

prosjektene gjennomføres med større grad av effekti-

vitet.

Med virkning fra 1. januar 1997 ervervet Veidekke

70% av aksjene i entreprenørbedriften Seby A/S.

Bedriften har Romerike som markedsområde, og er

driftsmessig integrert i Region Øst i Veidekkes bygg-

divisjon. Samordningen går som planlagt.

Satsing på rekruttering og kompetanseutvikling har

stått sentralt i 1997. Alle regioner i byggdivisjonen

har fulgt rekrutteringsplaner for håndverkere og

funksjonærer. Det drives utstrakt opplæringsvirksom-

het innenfor produksjonsteknikk, planlegging og

ledelse. Spesielt har fagområdet prosjekteringsledelse

vært satt i fokus. Veidekke er opptatt av å sikre

rekrutteringen til byggebransjen, og har også i 1997

hatt et høyt antall lærlinger. Av de totalt 117 lærling-

ene i 1997 var 71 i byggdivisjonen. På en byggeplass

i Son er det i samarbeid med myndighetene etablert

en skole for yrkesopplæring av håndverkere, som en

forsøksordning. Erfaringene fra dette prosjektet er

meget gode.

Bruken av informasjonsteknologi blir stadig viktigere

i våre prosjekter. Teknologien gjør det etter hvert

enklere å formidle kunnskap i organisasjonen. Det

gjør også kommunikasjon og informasjonsspredning i

virksomheten lettere. Veidekke har engasjert seg

sterkt i forskningsprosjektet “Samspill i byggeproses-

sen”. I denne forbindelse er flere pilotprosjekter

iverksatt i divisjonen:

• Ved utvidelsen av Sandvika Storsenter er 

elektroniske bestillingssystemer prøvet ut.

• På prosjektet Rekkevik Brygge i Larvik legges 

tegninger, referater og spesifikasjoner ut på en 

egen internettside. Dette gjør det enkelt for de 

ulike prosjektdeltakere å søke den nødvendige 

informasjon. Man vil også prøve å lage en mal for

kommunikasjon mellom byggeprosjekt og myndig-

heter i forbindelse med den nye plan- og bygnings-

loven.Det er nedlagt et imponerende håndverksarbeid i restaure-
ringen av Erkebispegården i Trondheim, som brant i 1983.
Bildet er fra museumsfløyen, som er bygget over de eldste
utgravde murene og myntverkstedet. Veidekke har deltatt i
byggearbeidet med flere entrepriser, og var offisiell entrepre-
nør til 1000-års jubileet.
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• Ved prosjekt Jessheim Trafikkstasjon prøver Veidekke og Statsbygg ut nye 

samhandlingsformer som kan gjøre byggeprosessen mer effektiv.

Utvikling av kunderelasjoner står sentralt i divisjonens strategi. Et ledd i dette

arbeidet er å gjøre virksomhetens adferdsprofil mer enhetlig. Et virkemiddel i

dette arbeidet er utvikling av felles verdigrunnlag og lederprinsipper. Kundetil-

fredsheten følges opp blant annet ved spørreundersøkelser.

Volumet av kontrakter som er utviklet sammen med kundene, ligger fremdeles på

et høyt nivå, i overkant av 60%.

Boligbygging er et satsingsområde for divisjonen. Det er ervervet en betydelig

tomteportefølje i 1997, hovedsakelig i Oslo-området. På grunn av lang saksbe-

handlingstid hos myndighetene vil ikke volumet av boligbyggingen stige vesentlig

før i 1999. Utviklingskompetansen på boligsiden er samlet i Veidekke Utvikling,

organisert i Veidekke Eiendom.

Divisjonens virksomhet består av et stort antall prosjekter. Mange av disse er 

relativt små, men likevel av stor betydning for de enkelte distriktskontorer. 

Av de større, ferdigstilte prosjektene kan nevnes Amanda Kjøpesenter for 

Steen & Strøm Invest og Tista Senteret (VS-Gruppen) for Fredriksten

Eiendomsutvikling.

Ordrereserven ligger fremdeles på et høyt nivå, og var ved 

årsskiftet 1.203 mill. kroner (1.125 mill. kroner).
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Nøkkeltall 1997 1996 1995
Driftsinntekter 2.230,3 1.823,2 1.951,8
Driftsresultat 74,7 28,3 10,9
Resultat før skatt 98,3 53,6 34,5
Egenkapital 256,9 199,4 144,8
Totalkapital 1.044,1 778,6 855,9
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 76,0 35,7 21,9

Veidekke bygger
rakettutskytings-
plattform på 70 
grader nord, i Ny-
Ålesund. Driftsleder
Audun Haraldsen
har drevet med 
byggearbeider på
Svalbard i mange
sesonger. 
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Prosjekter fordelt etter størrelse
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Effektiv prosjektgjennomføring 

og sterk innsats innen HMS har stått 

i fokus i 1997

Forbedringsarbeid har gitt klar 

resultatfremgang innen anlegg

Over fra venstre: 
Øystein Olsen

Magne Oppedal
Gunnar Holm

Til høyre:
Helge Gaustad
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I 1997 har anleggsvirksomheten satt

søkelyset på prosjektgjennomføring, 

fra markedsbearbeiding og tilbud, til

overlevering og erfaringsoverføring.

Dette har bidratt til en vesentlig 

resultatfremgang.

MARKEDET

Aktiviteten i anleggsmarkedet ble høyere i 1997 enn

tidligere antatt. Volumet har dermed holdt seg relativt

stabilt sammenlignet med 1996, godt hjulpet av sam-

ferdselsprosjekter knyttet til Gardermoutbyggingen.

Særlig tunnel- og underjordsmarkedet har hatt en

positiv utvikling sammenlignet med året før.

Ifølge offisielle statistikker var entreprenørenes ordre-

reserver mot slutten av 1997 på et lavere nivå enn i

1996, noe som kan indikere en svakere produksjon i

1998. Investeringer i veianlegg er ventet å holde seg

relativt stabilt, mens industrien har planer om økte

anleggsinvesteringer. Bedre kommuneøkonomi og økt

boligbygging kan gi vekst i samlede kommunalteknis-

ke investeringer i 1998. På lengre sikt er det ventet

økte investeringer i kraftanlegg. I tillegg til planlagt

utbygging av gasskraftverk og overføringsnett, har

forventninger om vekst i kraftprisene ført til økende

interesse for vannkraftutbygging. 



VIRKSOMHETEN

Anleggsvirksomheten hadde i 1997 en omsetning på

1.717 mill. kroner sammenlignet med 1.389 mill.

kroner i 1996, en økning på 24 prosent. Økningen i

omsetning gjenspeiler i stor grad den gode ordrereser-

ven virksomheten hadde ved inngangen til året, samt

god tilgang på nye kontrakter i løpet av året.

Resultatet ble 46,3 mill. kroner mot 28,3 mill. kroner

i 1996. Resultatfremgangen kommer av en sterk bed-

ring av marginene på prosjektene i Norge.

1997 har vært preget av høy aktivitet og bortimot

full kapasitetsutnyttelse, også i årets siste måneder.

Til tross for dette ble det i løpet av året gjennomført

en omfattende tiltaks- og kompetanseutviklingsplan i

divisjonen. Vi nevner spesielt effekten av målrettede

tiltak innen arbeidet med helse, miljø og sikkerhet,

som har bidratt til å senke H-verdien fra 20,2 i 1996

til 10,8 i 1997. I løpet av året har forbedringsarbei-

det endret karakter fra hovedsakelig å omfatte pro-

duktivitetsforbedrende tiltak, til å sette søkelyset på

vår prosjektgjennomføring, fra markedsarbeid og til-

bud til overlevering og erfaringsoverføring. Dette er

også sentrale elementer i divisjonens handlingsplan

for 1998.

I mai 1997 ble det inngått forlik mellom Statens veg-

vesen Finnmark og Veidekke om økonomisk oppgjør

og ferdigstillelse av Nordkapptunnelen. Arbeidene

går nå noe raskere enn forutsatt, og prosjektet vil bli

ferdigstilt senest 1. juni 1999. Av andre, store pro-

sjekter kan vi nevne arbeidene med vestre banesystem

på Gardermoen (VS-Gruppen), parkeringshus og fly-

togterminal på Oslo Sentralstasjon for NSB

Gardermobanen, produksjonsanlegg for Coca-Cola i

Lørenskog, olje- og gassterminal for Norsk Hydro på

Sture og veiparsellen Måna - Vassum på Oslofjord-

forbindelsen. Gjennom hele året har vi hatt en pro-

sjektportefølje som har vært godt tilpasset divisjo-

nens ressurser både når det gjelder fagkompetanse og

maskinelt utstyr.

I 1997 ble det investert for ca. 65 mill. kroner i nye

anleggsmaskiner. Med dette har vi gjennomført

hovedtyngden av en tre-års investerings- og oppgra-

deringsplan for maskinparken.
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I Thailand bygger Nocon
(Veidekke/Selmer) 
et større kaianlegg til 
182 mill. kroner.
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Nøkkeltall 1997 1996 1995
Driftsinntekter 1.716,7 1.389,4 1.172,0
Driftsresultat 34,1 21,4 2,4
Resultat før skatt 46,3 28,3 3,4
Egenkapital 196,1 152,4 117,0
Totalkapital 719,2 555,7 455,5
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 128,2 48,2 82,7

Damanlegget Urar i
1.200 meters høyde i
Setesdal ble fullført i
1997, ett år før tiden. 

Prosjekter fordelt etter størrelse

Antall

Ordrereserve

Mill. kr.
Som tidligere, foregår utenlandsvirksomheten hovedsakelig gjennom Veidekkes

heleide datterselskap Noremco Construction og Norwegian Construction Group,

Nocon, som eies av Selmer og Veidekke med femti prosent på hver. Virksomheten

omfatter typiske anleggsoppgaver som bygging av tunneler, veier, flyplasser og

kaianlegg. I tillegg omfatter Noremcos virksomhet i Tanzania og Zambia en del

rene byggaktiviteter. Utenlandsvirksomheten utgjorde totalt 350 mill. kroner av

anleggsvirksomhetens omsetning, mot 197 mill. kroner i 1996. Resultatene er

langt svakere enn forventet. Det svake resultatet i Nocon skyldes utelukkende en

større avsetning i forbindelse med arbeidene med fullprofilboring av en tunnel i

Susa i Nord-Italia.

Totalt var ordrereserven i anleggsdivisjonen ved årsskiftet 1.507 mill. koner mot

1.136 mill. kroner ved utgangen av 1996. Dette er meget tilfredsstillende, og gir

oss et godt utgangspunkt for å kunne være selektive med tanke på ytterligere for-

bedring av ordrereserven.
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Stabilt resultat  
innen  divisjon industri

Divisjon Industri har et stort spenn i sin 

virksomhet og et betydelig samspill med 

de andre virksomhetsområdene i selskapet

50

Over: 
Rolf Sigmund Vøien



Veidekke har opprettholdt både volum

og fortjenestemargin i et asfaltmarked

som viste svakere utvikling enn ventet,

særlig på grunn av synkende etter-

spørsel fra stat- og kommunesektoren.

Asfaltkontrakten på Gardermoen har 

i stor grad kompensert for reduksjonen 

i markedet.

Divisjon Industri omfatter Veidekkes asfaltvirksom-

het, pukk- og grusvirksomhet, ferdigbetong og fra

1998 også Miljø og Gjenvinning.

MARKEDET

Den samlede asfaltproduksjonen i Norge var vel 5,2

millioner tonn i 1997, noe som var omtrent uendret

fra 1996. Totalproduksjonen inkluderer asfalteringen

av rullebanene på Gardermoen som i 1997 utgjorde

omtrent 350.000 tonn. Det var dermed en reell ned-

gang i det tradisjonelle asfaltmarkedet som blant

annet skyldes redusert etterspørsel fra stats- og kom-

munesektoren. Statens vegvesen reduserte i 1997 opp-

dragene til de private asfaltentreprenørene, blant

annet som følge av at det ble bevilget mindre til ved-

likehold av veinettet enn i de foregående år.

Nedgangen på disse områdene ble for Veidekkes del

oppveid av kontrakter knyttet til utbyggingen av

Gardermoen. Pukk- og grusmarkedet og markedet for

ferdigbetong utviklet seg positivt i tråd med utvikling-

en ellers i bygg- og anleggsmarkedet.

VIRKSOMHETEN

Divisjon Industri hadde i 1997 en omsetning på 911

mill. kroner (869 mill. kroner). Resultatet ble 37,0

mill. kroner (36,1 mill. kroner). I tallene inngår

omsetning og resultat fra datterselskapet Korsbrekke

og Lorck AS.

Samlet hadde Veidekke og datterselskapene

Korsbrekke og Lorck (60%) og Topp Dekke (100%),

samt det tilsluttede selskapet, Kongsvinger Asfalt AS

(50%) en asfaltproduksjon på 1,5 millioner tonn i

1997. 
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I begynnelsen av året overtok Veidekke asfaltvirk-

somheten i Førde Sementvarefabrikk. Med dette har

Veidekke styrket sin kapasitet og markedsposisjon

innen asfaltmarkedet på Vestlandet.

Etter anbudskonkurranse inngikk Veidekke i 1997 en

tre-års kontrakt med Oslo kommune for vintervedli-

kehold og vårrengjøring for deler av det kommunale

veinettet i Oslo. Denne type virksomhet danner

grunnlaget for effektiv ressursutnyttelse også utenfor

den tradisjonelle asfaltsesongen. 

Veidekkes virksomhet innen kaldteknikk er videreført

i 1997. Selskapet arbeider systematisk med gjenbruk

av oppfreste asfaltmasser og vurderer dette som et

viktig område for fremtidig asfaltproduksjon. 

ASFALTKJERNEDAMMER

Veidekke og datterselskapet Korsbrekke og Lorck er

alene i Norge om å ha spesialkompetanse på legging

av asfaltkjerne i fyllingsdammer. I 1997 har selskap-

ene vært involvert i byggingen av fem asfaltkjerne-

dammer. På Svartisen fullførte selskapene i løpet av

året både Storglomvassdammen og Holmvass-

dammen, og i Setesdalsheiene ble Dam Urar ferdig-

stilt. Samtlige prosjekter har gitt tilfredsstillende øko-

nomiske resultater. 

I utlandet gjennomfører Korsbrekke og Lorck rådgiv-

ning og bygging av asfaltkjernedammer i Kina og

Sør-Afrika. I Sør-Afrika bygger selskapet i samarbeid

med Colas SA prosjektet Ceres Dam, som er den før-

ste dam med asfaltkjerne på det afrikanske kontinent.

I samarbeid med AGN (Advisory Group of Norway)

leverer Korsbrekke og Lorck utstyr og teknologi til

prosjektet Three Gorges i Kina. Prosjektene i Sør-

Afrika og Kina blir begge ferdigstilt i løpet av 1998,

men det er gode muligheter for nye oppdrag i begge

regioner.

GARDERMOEN

På Gardermoen hadde Veidekkes asfaltvirksomhet

betydelig aktivitet i forbindelse byggingen av den nye

hovedflyplassen. Kontraktene for asfaltering av rulle-

banene ga i 1997 et produksjonsvolum på ca.

350.000 tonn asfalt, og utgjorde ca. 115 mill. kroner

i omsetning. Prosjektet har trukket på ressurser i hele

selskapets organisasjon og stilt store krav til planleg-

gings- og gjennomføringsevne. Prosjektet er blitt

utført etter de planene som er lagt. Asfalteringen av

østre rullebane ble avsluttet i 1997, mens det for 

vestre rullebane gjenstår ca. 70.000 tonn til 1998.

Som ved asfalteringen av Bardufoss flyplass i 1996,

produserer Veidekke polymermodifisert bindemiddel

på Gardermoen. Denne type bindemiddel, som er

utviklet i samarbeid med oljeselskapet Shell, gir for-

bedrede termiske egenskaper ved høye og svært lave

temperaturer, noe som er viktig på flyplasser.

PUKK OG GRUS

Virksomheten innen området pukk og grus har i

1997 fortsatt sin positive utvikling. Samlet produk-

sjon av pukk- og grusmaterialer for salg var 3,2 milli-

oner tonn, noe som gjør Veidekke til en av de leden-

de aktørene i Norge på dette området. Produksjonen

går til egen asfaltvirksomhet, eksternt salg i Norge og

til eksport. Som ledd i konsernets strategi om å sikre

råvareforekomster, overtok Veidekke i 1997 selskapet

Helgeland Pukkverk AS i Nordland. Pukkverkets

beliggenhet i Austvika er svært gunstig med hensyn

til supplering av råvareleveransene til konsernets

asfaltverk i Nordland. I tillegg til de stasjonære
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Veidekkegruppen utfører asfaltering av østre og vestre
bane på den nye hovedflyplassen på Gardermoen.
Kontraktene på asfaltering av rullebanene ga i 1997 
et produksjonsvolum på ca. 350.000 tonn asfalt.
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Nøkkeltall 1997 1996 1995
Driftsinntekter 910,5 868,6 812,2
Driftsresultat 45,1 47,6 47,0
Resultat før skatt 37,0 36,1 42,9
Egenkapital 179,9 182,8 153,8
Totalkapital 360,7 344,7 299,7
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 116,8 128,2 85,4

Asfaltmarkedet

Produsert asfaltmasse

1.000 tonn

pukkverkene er det i 1997 gjennomført knusing av stein, blant annet i forbindelse

med Gardermobanen og Nordkapptunnelen i Finnmark. 

Veidekkes datterselskap, Korsbrekke og Lorck, eier 30% av aksjene i selskapet

Amrock JV AS, som i mars 1997 startet produksjon og salg av knust stein til

eksport fra Espevik i Tysvær kommune. Største aksjonær er det engelske selskapet

AMEC plc. med 45% av aksjene. I 1997 var salget ca. 700.000 tonn og forventes

å øke til over 1.000.000 tonn i 1998. Selskapets første driftsår er blitt brukt til å

bygge opp kundegrunnlag og depoter i Danmark, Nord-Tyskland og England

(London). Priskonkurransen i dette markedet er meget hard, og resultatene for

året er ikke tilfredsstillende. Som et ledd i arbeidet med å effektivisere driftens

kostnadsstruktur, er det fra april 1998 chartret en 8.000-tonns båt på femårs

kontrakt. Dette vil gi en vesentlig reduksjon i transportkostnadene. Korsbrekke

og Lorck eier også 20% i den innleide båten M/S Millennium.

FERDIGBETONG

Høsten 1997 overtok Veidekke 43% av aksjene i selskapet HF-Gruppen AS. Med

en omsetning i 1997 på ca. 110 mill. kroner er HF-Gruppen en av de største pro-

dusentene av ferdigbetong i Norge, med en betydelig markedsandel. Selskapet har

vært igjennom en ekspansjonsfase de siste årene, og har hatt store leveranser til

flere større anlegg, bl.a. Gardermoen. I dag har HF-Gruppen produksjonsanlegg i

Oslo, Drammen, Hønefoss, Lunner, Vikersund, Bøverbru, Gjøvik, Lillehammer,

Jessheim, Gardermoen og Stolmasundet i Austevoll. Veidekke og HF-Gruppen har

hatt forretningsmessige relasjoner i mange år, bl.a. med utgangspunkt i Veidekkes

betydelige produksjon av pukk og grus. Veidekke og Korsbrekke og Lorck leverer

steinmaterialer til flere av HF-Gruppens betongblandeverk. HF-gruppen er også

en betydelig leverandør til Veidekkes bygg- og anleggsvirksomhet, særlig i

Østlandsområdet.
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Ceres Dam ved Cape Town i Sør-Afrika er den 
første fyllingsdam i Afrika med asfalt som tetnings-
kjerne. Vemund Bjerkhagen leder arbeidene med
uttak av borkjerne for å kontrollere at asfaltveggen
er vanntett.

7%

Veidekkegruppen 
Nodest Asfalt
Statens vegvesen
Icopal Vei
Franzefoss Asfalt
Andre

33%

20%
16%

14%

10%



Veidekke Eiendom utvikler prosjekter 

innen bolig og næringsbygg i nært samspill med

såvel kunden som Veidekkes byggvirksomhet
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Utviklingsprosjekter gir

resultater innen eiendom

Over: 
Prosjektleder 

Eivind Alstad, Region Oslo 
og prosjektutvikler 

Ove Aagedal, Veidekke Eiendom

Til høyre:
Regiondirektør 

Ståle Brovold, Veidekke, 
daglig leder 

Øyvind Christensen, Njord Eiendom
adm. dir.  

Ingolv Høyland, Reitan Invest



Utvikling og utbygging er en del av

Veidekkes kjerneområder. 

Sammen med byggvirksomheten tilbyr

eiendomsdivisjonen erfaring og 

kompetanse på ulike trinn i verdi-

kjeden. Virksomheten gir nærhet til

kundene og kunnskap om markedet.

Samtidig er det et virksomhetsområde

som utnytter Veidekkes økonomiske

handlefrihet til inntjening og vekst.
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MARKEDET
Eiendomsmarkedet hadde en positiv utvikling også i
1997. Høy vekst i sysselsettingen førte til økt behov
for næringsarealer, særlig i sentrale strøk. Lave renter
og stigende leiepriser for kontorlokaler i storbyene
har bidratt til stor interesse for ferdigutviklede eien-
dommer. Det er ventet at etterspørselen etter nye
næringsarealer vil reduseres noe i 1998 ettersom sys-
selsettingsveksten vil avta. Derimot vil etterspørselen
etter nye boliger øke, særlig i Oslo- og Akershus-
området. Veidekke er i så måte godt posisjonert med
en attraktiv tomteportefølje til utvikling av boliger i
1998-1999.

VIRKSOMHETEN
Eiendomsvirksomhetens samlede leieinntekter var
37,6 mill. kroner (45,8 mill. kroner), hvorav 26,3
mill. kroner (31,1 mill. kroner) skrev seg fra eksterne
leieinntekter. I tillegg oppnådde eiendomsvirksomhe-
ten netto salgsgevinster på 86,0 mill. kroner, slik at
den totale omsetningen ble 126,2 mill. kroner. Fallet i
leieinntekter skyldes salg av eiendommer.

I løpet av året er det utgiftsført renter og prosjekt-
kostnader på eiendom under utvikling for 7,2 mill.
kroner (5,3 mill. kroner). Resultatet før skatt ble 90,5
mill. kroner (6,3 mill. kroner).
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KJØP OG SALG
I januar 1997 ble Skøyenprosjektet solgt til Samvirke
forsikring. Veidekkes andel var 50%. Prosjektet ble
påbegynt i 1994 og var på salgstidspunktet i det
vesentlige utleid og ferdig utviklet. Byggearbeidene,
som utføres av Veidekke i totalentreprise, avsluttes i
løpet av 1999. Salget ga en gevinst for Veidekke på
90 mill. kroner.

Veidekke har også solgt sju av sine eksternt utleide
og ferdig utviklede eiendommer i løpet av året. Totalt
salgsbeløp er 110 mill kroner. Salget ga samlet et tap
på 4 mill. kroner.

Veidekkes hovedkontor på Billingstad i Asker ble
solgt i 1992 med opsjon på tilbakekjøp til fast pris.
Denne opsjonen ble benyttet pr. 1. juli 1997.
Kjøpsprisen var 150 mill. kroner. Eiendommen er
bebygd med 13.442 kvadratmeter kontorlokaler, som

i det alt vesentlige er utleid til selskapet Ericsson frem
til år 2003. Eiendommen markedsføres for salg i
inneværende år.

Selskapet har kjøpt 50% av en utviklingseiendom på
Økern i Oslo. Eiendommen er under regulering og
ventes byggeklar på slutten av 1998. I tillegg til den
utleide, eksisterende bebyggelsen på 10.000 kvadrat-
meter, har eiendommen et utbyggingspotensial på 
ca. 37.000 kvadratmeter næringslokaler.

Veidekke har i tillegg ervervet andeler i enkelte min-
dre eiendommer, blant annet i Bergen og Porsgrunn.
Dette er gjort i samarbeid med lokale utviklere.

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Veidekke ser forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
som en viktig del av det totale tilbudet innen utvik-
ling av eiendom. Derfor har eiendomsdivisjonen og

D
I

V
I

S
J

O
N

 
E

I
E

N
D

O
M

Brutto arealer i m2                                          
Eier        Tomte-       Kontor/       Lager/       Bolig/                                Leienivå

Eiendom                       Kommune andel  %   areal m2   forretning   industri     Hotell     Parkering      Totalt            1998 

Ekstern utleie
Olav Bruborgs vei 6 Asker  100 13.188 9.893 1.596 853 12.342 18.900
Fosskvartalet Lier 50 2.399 3.736 289 950 4.975 3.800
Langbakken 16 Ås 100 3.800 1.578 1.578 450
Totlandsveien Bergen 100 6.493 100 618 718 80
Haavard Martinsens vei 27 Oslo 100 Festet 432 5.263 105 5.800 900
Iduns gate 2 Oslo 100 809 235 2.102 2.337 670
Økern Næring Oslo 50 15.000 5.000 1.000 6.000 2.500
Sum ekstern utleie 41.689 20.974 8.766 2.102 1.908 33.750 27.300
Intern utleie
Olav Brunborgs vei 4 Asker 100 3.507 3.549 675 1.059 5.283 5.650
Ringeriksveien 193/201 C Bærum 100 37.657 2.698 3.900 6.598 4.750
Trygve Nilsens vei 8 Oslo 100 Festet 1.351 1.290 2.641 1.250
Glitre Gol 100 2.000 150 375 525 235
Smedasundet 50 Haugesund 100 5.860 1.032 3.078 4.110 1.775
Kokstadveien 48 B Bergen 100 6.500 934 925 1.859 1.100
Sognshøy Råde 100 31.041 836 1.088 1.924 940
Greåkerveien Sarpsborg 100 6.219 173 769 942 370
Sandane Gloppen 100 4.429 230 340 570 180
Moelv Ringsaker 100 11.000 650 1.070 1.720 600
Sum intern utleie 108.213 11.603 12.741 1.828 26.172 16.850
Sum totalt 149.902 32.577 21.507 2.102 3.736 59.922 44.150

Næringstomter under 
utvikling
Trygve Nilsens vei 10 Oslo 100 5.500 2.800 1.400 4.200
Årvollveien 70 Oslo 100 9.400 5.000 5.000
Fornebuveien 5 - 7 Bærum 100 1.500 3.000 500 1.900 5.400
Olav Brunborgs vei Asker 100 3.000 7.000 3.000 10.000
Økern Næring Oslo 50 15.000 18.500 300 18.800
Porsgrunn Næringspark Porsgrunn 33 11.100 1.400 150 1.550
Nonneseter Bergen 50 600 2.600 2.600
Vøyenenga Senter Bærum 33 Festet 2.100 2.100
Sum næringstomter 46.100 42.400 2.050 5.200 49.650

Eiendomsoversikt pr. 31. desember 1997



Arealfordeling ekstern utleiebyggdivisjonen samarbeidet om å utvikle en FDV-manual, som vil gi bedre mulig-
het til å ivareta FDV-hensyn i prosjektering og bygging, og sikre en bedre total-
økonomi i byggeprosjekter.

Veidekke forvalter i dag en rekke eiendommer som er utviklet og bygget av sel-
skapet, men som nå er eid av andre. Samlet forvaltningsareal er 125.000 kvadrat-
meter, og 65.000 kvadratmeter av dette gjelder eksterne kunder.

Forvaltning av eiendommene gir oss en løpende tilbakemelding fra våre kunder
om kvaliteten på de produkter vi leverer. Våre ansatte møter kundene hver dag og
må i praktisk handling vise at vi mener noe med kundeorientering. 

VEIDEKKE UTVIKLING
Eiendomsutvikling er sentralt i Veidekkes strategi. Gjennom å ha kompetanse og
kapasitet til å utvikle produkter fra idé til ferdig bygg, vil selskapet være en aktiv
part i hele verdikjeden og tilby bedre produkter til lavere kostnad. Satsingen på
eiendomsutvikling trappes nå opp ved at ansvaret for denne delen av virksomhe-
ten samles under eiendomsdivisjonen. Rollene som byggherre og entreprenør vil
bli klart adskilt, men gjennom et aktivt samspill ønsker vi å oppnå nærhet til
kundene og markedet. Dette vil igjen sikre stabil og forutsigbar aktivitet og god
inntjening.

Veidekke satser både på bolig- og næringsutvikling. I samarbeid med de lokale
regionskontorene vil vi kunne løse utviklings- og utbyggingsoppgaver over hele
landet. Utleie av næringseiendommer og salg av boliger utføres i stor grad av
egne medarbeidere. Dette sikrer oss markedsnærhet og gir rask mulighet til å jus-
tere pris og produkt når dette er nødvendig.

UTSIKTENE FREMOVER
Antall boliger produsert for egen regning ventes å øke vesentlig de nærmeste
årene. En målsetting er å komme opp i et gjennomsnittlig volum på over 500
boliger i året. Den største begrensningen er ikke markedet, men kommunenes
evne til å behandle reguleringer og byggeplaner hurtig nok.

Nybyggaktiviteten innen ulike typer næringsbygg er fortsatt
stor, samtidig som etterspørselen etter moderne lokaler er god.
På sikt vil dette føre til et økende antall kvadratmeter eldre
bygg, som må moderniseres eller som det må finnes alternativ
anvendelse for. Kompetanse på denne type eiendomsutvikling
vil derfor bli prioritert. Likeledes vil grensen mellom offentlig
og privat virksomhet endres. Mange aktiviteter som i dag 
drives av det offentlige, vil i fremtiden konkurranseutsettes og
drives i privat regi. Veidekke driver allerede i dag aktiv utvik-
ling av helse- og omsorgsbygg. I fremtiden vil utleie og drift av
offentlige bygg, som f.eks. administrasjonsbygg, skoler og syke-
hjem, være interessante oppgaver for Veidekke.

Mill. kroner

Nøkkeltall 1997 1996 1995
Leieinntekter 37,6 45,8 55,8
Drift av eiendommer -6,1 -13,8 -12,8
Festeavgifter etc. -2,9 -2,9 -4,0
Brutto eiendomsdrift 28,6 29,1 39,0
Ordinære avskrivn. -5,4 -8,2 -11,0
Renter -11,5 -12,0 -22,4
Netto eiendomsdrift 11,7 8,9 5,6
Utvikl. nye prosjekter -7,2 -5,3 -6,9
Resultat 4,5 3,6 -1,3
Salgsgevinst 86,0 16,8 2,1
Herav til nedskrivn. - -14,1 -
Resultat 90,5 6,3 0,8
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Kontor, forretning
Lager, industri
Bolig, hotell
Parkering

6%
6%

26%
62%



Overordnet mål for fraværsskader nådd 

– økning i antall arbeidstimer og nedgang 

i antall skader gir betydelig redusert H-verdi
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Bevisst og langsiktig satsing
gir resultater innen 

Helse, Miljø og Sikkerhet

Over fra venstre: 
Tore Nilsen

Knut Arne Johnsen
Jan Erik Frogner



Det kontinuerlige og langsiktige forbedringsarbeidet
innen helse, miljø og sikkerhet i Veidekke fortsetter å
gi positive resultater. Arbeidet videreføres med ufor-
minsket styrke i 1998. Nye og ambisiøse mål er satt
for Veidekke frem til år 2000: H-verdi  mindre enn 8
og fravær mindre enn 5 prosent. 

Samlet sett nådde Veidekke det overordnede mål for
H-verdien, dvs. antall fraværsskader pr. million arbei-
dede timer, med et avvik på bare 0,5. Totalt antall fra-
værsskader gikk ned fra 83 i 1996 til 67 i 1997. Med
en økning i antall realiserte dagsverk på over 35.000,
sank Veidekkes H-verdi fra 16,3 i 1996 til 12,5.

Alternativ til sykmelding har etter hvert fått økt
utbredelse i driftsorganisasjonene, og har bidratt
sterkt til at H-verdien er gått ned. Alternativ til syk-
melding ble brukt i 16 tilfeller i 1997, fordelt på 11 i
Bygg, to i Industri og tre i Anlegg. Uten bruk av
alternativ til sykmelding ville antall fraværsskader ha
vært 83 totalt og H-verdien 15,5 i stedet for 12,5

HALVERT H-VERDI I ANLEGG
Forbedringene var størst i anleggsvirksomheten, som
halverte sin H-verdi, fra 20,3 til 10,8. Det kan nevnes
at ved utløpet av 1997 hadde anlegget på Nordkapp-
tunnelen utført 125.000 timeverk med egne ansatte
uten skader. Berger Grustak rundet ved årsskiftet
100.000 timeverk, inkludert underentreprenører, uten
skader. Asfaltvirksomheten hadde en nedgang i H-
verdi fra 11,5 til 7,5, og i byggvirksomheten gikk H-
verdien ned fra 18,3 til 16,9. 
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STIGENDE FRAVÆRSTENDENS
Målet for 1997 var et fravær blant de timelønnede på
5%, men dessverre ble det registrert en økning i fra-
været, som ble 6% i 1997, sammenlignet med 5,4%
året før. Tendensen har vært svakt stigende for alle
divisjoner

Langtidsfraværet har vært konstant de siste årene,
mens korttidsfraværet har økt fra 3,6% i 1996 til
4,1% i 1997. Som følge av det økte korttidsfraværet,
er fraværskostnadene pr. realisert dagsverk for time-
lønnede stigende. For Veidekke som helhet økte
denne kostnaden fra 20,83 kroner i 1996 til 25,17
kroner i 1997. Det totale fraværet, inkludert fraværet
for månedslønnede, var 4,6% i 1997 mot 4,3% i
1996.

HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
Bak den forbedringen i H-verdi som har funnet sted i
løpet av 1996 og 1997, ligger det en systematisk inn-
sats på flere nivåer. Holdningsskapende arbeid og
synlig ledelse har ført til forsterket HMS-engasjement
fra alle ansatte. Driftsorganisasjonenes gjennomfø-
ringsevne, med forbedret kvalitet i alle ledd, har ført
til bedre økonomi og bedre HMS-resultater. Det viser
seg gang på gang at ryddighet på byggeplassen og god
HMS gir god økonomi.

Det å gjøre ting enkelt, gjøre systemer og rutiner mer
forståelige, god aktivitet fra stab mot byggeplassene,
bevisstgjøring av HMS-rutinene og opplæringstiltak
er blant de tiltak som har bidratt til den positive
utviklingen. Anleggsvirksomheten har f. eks. etablert
en rutine med intern offentliggjøring av alle skader
etter hvert som de inntreffer. Personnavn er holdt
utenfor, men alder, yrke, dato, hendelsesbeskrivelse og
tiltak er med. 
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NESTENULYKKER TIL Å LÆRE AV
Som et ledd i arbeidet med å bedre risikobevisstheten
og læringen, har Veidekke lagt stor vekt på innrap-
portering av uønskede hendelser og nestenulykker.
Bruken av den “lille grønne”- notisblokken for enkel
rapportering som ble introdusert og distribuert til alle
arbeidsplasser i 1996 - har vært økende. I 1997 ble
det innrapportert 985 tilfeller, 32% flere enn i 1996
(746). De innrapporterte tilfellene er samlet i en egen
database på Veidekkes elektroniske informasjons-
system.

Målet er at alle nestenulykker skal rapporteres.
Antallet i seg selv er imidlertid ikke det viktigste. Det
er bearbeidingen, og det som skjer i form av forebyg-
gende opplysningsvirksomhet, som gir resultater. Et
godt eksempel på dette er det kurstilbudet i anhuking
og signalgiving som byggvirksomheten har iverksatt.
Kurset er et direkte resultat av en innrapportert nes-
tenulykke hvor et kranhiv falt i bakken. 60 personer
har deltatt på dette kurset i 1997.

SIKKERHETSKAMPANJE
Veidekke lanserte ved begynnelsen av 1997 en kam-
panje for et sikkert arbeidsmiljø. Kampanjen har hatt
som mål å bidra til bevisstgjøring og bedre holdning-
er på arbeidsplassene under mottoet “Unngå Skader -
Vær Sikker”. Seks plakater som setter søkelyset på
ulike risikofylte situasjoner og forhold som kan opp-
stå, ble i løpet av året hengt opp godt synlig på alle
arbeidsplasser.

Samtidig er faktaark med utdypende informasjon om
satsingsområdene og andre prioriterte felt innen
HMS-arbeidet distribuert på Veidekkes interne elek-
troniske informasjonssystem og som oppslag på
arbeidsplassene. I alt er det sendt ut 13 slike faktaark
i 1997. Vernepersonellet har spilt en aktiv rolle i
gjennomføringen av kampanjen på arbeidsplassene.
Kampanjen er nå under evaluering med sikte på en
mest mulig målrettet innsats fremover. Det er allerede
klart at kampanjen vil bli videreført med en første-
hjelpsplakat og en AKAN-plakat i 1998. 

HMS-PRIS
Som en oppfølging av sikkerhetskampanjen, har
Veidekke lansert en årlig HMS-pris. Prisen er en
anerkjennelse til dem som legger et systematisk og
planmessig arbeid til grunn for å fremme godt
arbeidsmiljø og redusere skader og fravær. Prisen skal
også bidra til å skape en positiv konkurranseånd
internt og fremme utveksling av nyttige erfaringer i
HMS-arbeidet. Alle ansatte i Veidekke kan nominere
kandidater, og Arbeidsmiljøutvalgene i divisjonene
har også mulighet til å innstille kandidater.

Prisen ble for første gang delt ut under Veidekkes
Hovedtillitsmannskonferanse i mars i år. Vinner av
HMS-prisen for 1997 er Nordkapptunnelen. I jury-
ens begrunnelse heter det: “Nordkapptunnelen har
gjennom sitt sterke kandidatur vist at HMS ikke er
noe man blir pålagt, men en integrert og naturlig del
av hele driftsorganisasjonen. Prosjektet har vist en
imponerende evne til å ta tak i avvik og korrigere
disse med det samme. De regelmessige vernerundene
har kun vært en formalitet for å forsikre seg om at
alt har vært i orden. I det kontinuerlige forbedrings-
arbeidet som har pågått på prosjektet, er det blitt satt
fokus på kompetanseheving og investering i nytt
utstyr. Gjennom et bredt samarbeid og målbevisst
satsing har våre ansatte på Nordkapp vist at proble-
mer kan snus til suksess.”

FOREBYGGENDE HELSEARBEID
Bedriftshelsetjenesten i Veidekke utførte i 1997 i alt
960 arbeidshelseundersøkelser som grunnlag for det
forebyggende arbeidet. Undersøkelsene er målrettet,
avhengig av den ansattes yrke. Alle støveksponerte
får tilbud om skjermbildefotografering hvert tredje

Sikkerhetskampanjen
har hatt som mål å
bidra til bevisstgjø-
ring i forhold til HMS.
Ved hjelp av plakater
er søkelyset satt på
risikofylte situasjoner
og forhold som kan
oppstå på arbeids-
plassene, og man har
ønsket å sette verne-
ombudet mer i fokus.



år. Ansatte som er sykmeldt i mer enn åtte uker, 
følges opp av bedriftssykepleier, eventuelt også av
bedriftslege og bedriftsfysioterapeut. I en del tilfeller
har man kunnet forkorte sykmeldingen ved å tilby
aktiv sykmelding. 

Kravene til dokumentasjon av kjemisk helsefarlige
stoffer er økende, og det er stort behov for opplæring
om kjemisk helsefare og om bruk av datablad ute på
bygge- og anleggsplassene. Dette ivaretas bl.a. ved at
bedriftshelsetjenesten deltar på 40-timers HMS-kurs i
selskapet. En av de fem kursdagene er avsatt til
undervisning om kjemisk helsefare, foruten støy,
belastningslidelser, sykefraværsoppfølging, arbeids-
miljø og AKAN. Det er opprettet AKAN-utvalg i alle
virksomhetsområder i Veidekke, og i dag er 12 ansat-
te på AKAN-avtale.

KJEMISKE TETNINGSMIDLER I FJELL
I perioden 1982-1992 har Veidekke benyttet tetnings-
midlet Siprogel, som inneholder akrylamid og metyl-
akrylamid. Det er ikke sannsynlig at noen av våre
ansatte har pådratt seg skade. Imidlertid vil det i
samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt og
Ullevål Sykehus bli foretatt en undersøkelse av dem
som har vært eksponert for akrylamid. Siden 1992
har Veidekke brukt microsementer til tetting av fin-
sprekker i fjell. Ved første tetting av vannlekkasjer
har Veidekke brukt polyurethanforbindelser som det
er meget god dokumentasjon på, etterfulgt av
sementbasert injeksjon.

FOREBYGGING AV BELASTNINGSLIDELSER
Den hyppigste årsak til langtidssykefravær i Veidekke
er belastningslidelser. Mye tid brukes på oppfølging
og tilrettelegging for dem som har plager, med vekt
på riktig bruk av verneutstyr og hjelpemidler. Det
kan nevnes at Veidekke har opprettet samarbeid med
Sintef Unimed, Avdeling for ekstreme arbeidsmiljøer,
for vitenskapelig testing av klær og fottøy.
I 1997 ble det inngått en avtale med Røde Kors
Klinikk i Oslo om at ansatte som har hatt over åtte
ukers sykmelding på grunn av muskel- og skjelett-
plager, blir utredet ved klinikken. Dette tilbudet er et
forsøksprosjekt, som skal gå over to år. Tilbudet har
medført betydelig hjelp og innspart ventetid for de
sykmeldte. 

FRAVÆRS- OG ATTFØRINGSUTVALG
Økningen i fraværet understreker betydningen av det
arbeidet som gjøres i fraværs- og attføringsutvalgene.
Foreløpig er det opprettet i alt 12 slike utvalg i
Veidekke.

Som eksempel kan nevnes fraværs- og attføringsut-
valget i Region Oslo, som ble opprettet i april 1996.
Hensikten er å belyse fraværssituasjonen i regionen
og finne mulige tiltak til å redusere fraværet.
Utgangspunktet er å følge opp de langtidssykmeldte
og de med mange egenmeldinger for å få oversikt
over korttidsfraværet. Fraværs- og attføringsutvalget
mener at familieproblemer ofte kan være årsak til
lengre sykefravær. Utvalget ser derfor på hvilke
muligheter bedriften har for å bistå innenfor denne
fraværskategorien.

Den tette oppfølgingen som bedriften har hatt mot
både ansatte og trygdekontorene, har fått meget god
mottakelse. Man har ikke støtt på problemer med
innvilgelse av forskjellige typer stønader/søknader for
å få ansatte tilbake i arbeid. 

SAMARBEID MED KUNDENE
Veidekke gjennomførte fra høsten 1995 til høsten
1997 kompliserte anleggsarbeider i fjell for Hydro
Energi Sogn, Høyanger Kraftverk. Hydro Energi
Sogn hadde for noen år siden mange “entreprenør-
skader”, og rettet derfor søkelyset spesielt mot entre-
prenørene. I anbudsdokumentene stilte Hydro krav
til entreprenøren om å tilpasse seg Hydros interne
HMS-krav, med null skader, der hvor entreprenøren
ikke hadde tilsvarende krav. Hydro la også sterk vekt
på varsling av nestenulykker eller farlige forhold. I
samarbeid med Hydro Energi Sogn skjerpet Veidekke
sine HMS-rutiner på anlegget. Begge parter fant
måter å anvende sine systemer på for å nå målet. Et
vellykket HMS-opplegg er svært avhengig av de folk
som utfører arbeidet i felten. Hydro Energi Sogn har
meddelt Veidekke at det er med stor tilfredshet man
slår fast at Veidekkes folk i prosjektet har utført sitt
arbeid på en faglig utmerket måte, uten personskader
med fravær og med god rapportering av farlige for-
hold. Veidekke har bygd videre på erfaringene fra
samarbeidet med Hydro i gjennomføring av HMS-
arbeidet på andre anleggsplasser. 
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Gjenvinning og gjenbruk av bygningsmaterialer kom-
mer i økende grad i fokus i byggebransjen, både i
forbindelse med riveavfall og avfall fra nybygg og
anleggsplasser. Kommunale forskrifter til håndtering
og kildesortering skjerpes, og den nye plan- og byg-
ningsloven krever at det tas miljøhensyn allerede på
prosjekteringsstadiet. Samtidig skjerper store og pro-
fesjonelle byggherrer sine kontraktsfestede miljøkrav. 

Veidekke har i 1997 arbeidet videre med miljøforbe-
dringer på sine bygg- og anleggsplasser. Spørsmålet er
ikke om, men hvordan miljøforbedringer skal videre-
utvikles. Flere kommuner stiller nå krav til at alle
byggeprosjekter skal gjennomføre kildesortering. I
Oslo har den kommunale forskrift om styring av pro-
duksjonsavfall vært gjort gjeldende på enkelte pro-
sjekter fra 1. januar 1996, med glidende overgang fra
annet halvår 1997, frem til full gjennomføring på alle
prosjekter fra 1. januar 1998. Som en konsekvens av
dette, er det nå krav om avfallsplan på alle Veidekkes
byggeprosjekter i regionen. Eksempler på avfallsplan
og punkter fra forskriften er tatt inn som pensum i
Veidekkes 40-timers HMS-kurs. 

REFERANSEPROSJEKT
Referanseprosjektet Lille Ekeberg Borettslag, som var
et ledd i samarbeidsprosjektet “Miljøledelse i BA-
bedrifter”, er avsluttet. Prosjektet var en del av en
prosess som går ut på å finne en bedre måte å hånd-
tere miljøproblematikken på byggeplassen, spesielt
ved rehabiliteringsprosjekter. Konklusjonene er ikke
endelig trukket, men det er klart at høyere tidsfor-
bruk på rydding gir høyere kostnader, men også
bedre miljø. Samtidig har kildesortering og returavta-
ler gitt en fortjeneste på om lag 175.000 kroner for
prosjektet, i forhold til å sende avfallet bort usortert.
Det er gjennomført flere spørreundersøkelser blant
beboerne i borettslaget og Veidekkes ansatte. I gjen-
nomsnitt kom resultatet ut med 4,5 poeng på en
skala fra 0 til 6. Konseptet er i sin begynnelse, og må
videreutvikles. Erfaringene fra Lille Ekeberg viderefø-
res på nye prosjekter i Veidekke. 

VEIDEKKE OG RENA LEIR
Utbyggingen av Rena Leir for Forsvaret, hvor
Veidekke var største entreprenør, ble avsluttet i 1997,
etter litt over to års byggetid. Kildesortering, og etab-
lering og drift av en miljøstasjon, ble gjennomført
med Veidekke som ansvarlig operatør. Det ble bygd
en dieselfyllingsstasjon og en stasjon for sortering av
avfall i fraksjonene trevirke, metall, glass, matavfall,
spesialavfall og restavfall. Veidekke har hatt en mann
i 25% stilling for å ivareta alle rutiner i forbindelse
med tankanlegget, og tilsvarende for avfallsstasjonen.
Det ble også utplassert containere på hver enkelt byg-
geplass. Målet var at den totale andel restavfall etter
kildesortering ikke skulle være over 50%. Resultatet
totalt ble 54%. Restavfallet fra Veidekkes entrepriser
ble totalt på 38%.

MILJØKRAV I LIVSLØPSPERSPEKTIV
I tilknytning til Veidekkes kontrakt på bygging av
Jessheim Trafikkstasjon i totalentreprise for
Statsbygg, er det igangsatt et pilotprosjekt som har
som mål å utvikle og prøve ut metoder for bedre
samspill og miljøbevissthet i byggeprosjekter.
Hensikten er å lage en tettere integrasjon mellom de
ulike aktørene i byggeprosjektet for på den måten å
øke verdiskapingen i prosjektet og redusere miljø-
påvirkningen i forhold til et tradisjonelt gjennomført
prosjekt. Merverdi og miljøpåvirkning skal vurderes
ut fra en helhetlig tankegang i et livsløpsperspektiv. 

Byggeprosjektet skal utformes og drives med mest
mulig positive konsekvenser for brukerne og omgivel-
sene. Miljøhensyn skal innarbeides i planlegging, pro-
sjektering, bygging og drift av stasjonen på linje med
funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn. Det
skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram som
identifiserer de viktigste miljøtemaer, og det skal for-
muleres miljømål for materialvalg og energibruk. 

ASFALT OG MILJØ
Asfaltvirksomheten legger stor vekt på å tilpasse sin
produksjon for å være i forkant av de krav som stil-
les for å ivareta hensynet til miljøet.

Veidekkes asfaltvirksomhet produserte 1.516.000
tonn asfalt i 1997 (1.497.000) med et forbruk av
10.753 tonn olje og gass (11.160). Råstofforbruket



var 85.122 tonn bitumen (80.000). Det ble brukt 124
tonn amin (169), 65.614 liter asfaltrent (65.000) og
25.540 liter white spirit (55.200). Asfaltrent erstatter
diesel til rengjøring av utstyr. Amin tilsettes asfalt for
å få nødvendig vedheft til enkelte steinmaterialer. 
I forbindelse med asfalteringskontrakten på
Gardermoen ble det i 1997 lagt 350.000 tonn asfalt
(83.000). Det gjenstår ca. 70.000 tonn i 1998.
Byggherrens kontraktsfestede miljøkrav er overholdt.
Kontrakten er på i alt ca. 550.000 tonn. Begge asfalt-
verkene som er i drift på Gardermoen, er gassfyrte. 

Kaldasfalt som bindelag på veiskuldre gir store miljø-
messige og økonomiske gevinster. I 1997 la Veidekke
21.000 tonn gjenbruksasfalt med kaldteknikk
(25.000). Etterspørselen etter denne type asfalt i mar-
kedet er fremdeles lav. Veidekke gjennomførte rehabi-
litering med fresing og dypstabilisering av i alt
370.000 kvadratmeter vei i 1997 (724.000). Det til-
svarer utlegging av 116.000 tonn varm asfalt.
539.000 kvadratmeter vei (548.000) ble avrettet med
kaldfresing i stedet for sporfylling og legging av ny
asfalt. På plasser og veier rundt om i Norge la
Veidekke i 1997 til sammen 109.000 kvadratmeter
slamasfalt (kaldteknikk).

Veidekke satte i 1996 i gang et prøveprosjekt for pro-
duksjon av varm asfalt med inntil 100 grader lavere
temperatur enn dagens produksjon. Konseptet er
utviklet av Shell og utprøves i praksis av Veidekke.
Prosjektet fortsetter i 1998. 

Det vil bli stilt strenge miljøkrav i forbindelse med
utbyggingen på Fornebu. Asfalt og andre tjære-
bundne masser på Fornebu utgjør om lag 350.000
tonn. Veidekke har en velutviklet teknologi på gjen-
bruk. Dette volumet kan også få stor innvirkning 
på asfaltmarkedet i nærområdet. Veidekke anslår
markedet for gjenbruk til om lag 200.000 tonn, 
tilsvarende omtrent fire prosent av totalmarkedet. 

MILJØ OG GJENVINNING
Veidekke har opprettet et eget forretningsområde for
mottak, sortering, behandling, lagring og salg av
avfallsprodukter fra bygg og anlegg, såvel fra selska-
pets egne, som fra andre bygge- og anleggsplasser.
Veidekkes mange steinbrudd og pukk- og grustak er
velegnet til dette formål. Pukk- og grustakene vil
kunne forestå knusing og rensing av betong, opphug-
ging av trevirke til flis og sortering, lagring og bear-
beiding av jordmasser til gartnerjord. Arealene i
steinbruddene er velegnet til deponier for gjenbruks-
masser, både for ubehandlede og ferdig behandlede
masser. 

Forretningsområdet Miljø og Gjenvinning er fra
1998 en del av Divisjon Industri, som foruten asfalt-
virksomhet også omfatter forretningsområdene 
Pukk og Grus og Ferdigbetong. Det nye forretnings-
området vil utvikles i nært samspill med de øvrige
virksomhetsområdene i Veidekke.
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Tor Brendemoen 
var verneombud 
på Dam Urar i
Setesdal i to
sesonger.
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TERJE R. VENOLD
Terje R. Venold (47), administrerende direktør. 
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 1973.
Ansatt i Veidekke fra 1981.
I nåværende stilling siden 1989. 
Antall aksjer i Veidekke: 14.500.

TORKEL BACKELIN
Torkel Backelin (54), direktør, Konsernstab. 
Ansvar for organisasjonsutvikling, personal, 
HMS, kvalitetssikring, informasjon, 
næringspolitikk, strategi og FoU. Siviløkonom 
fra Handelshøyskolen i Stockholm 1965. 
Ansatt i Veidekke fra 1989. I nåværende stilling
siden 1995. Antall aksjer i Veidekke: 13.350.

EIGIL FLAATHEN
Eigil Flaathen (53), administrerende direktør i
Veidekkes datterselskap, Korsbrekke og Lorck AS. 
Sivilingeniør fra University of Washington, USA 1968. 
Ansatt i Veidekke fra 1977. I nåværende stilling siden
1993. Antall aksjer i Veidekke: 7.889.

OLE ARNFINN OPSAHL
Ole Arnfinn Opsahl (42), divisjonsdirektør, Anlegg.
Sivilingeniør fra NTH 1978. Dr. ing. betongteknologi
1986. Ansatt i Veidekke fra 1987. I nåværende 
stilling siden 1994. Antall aksjer i Veidekke: 8.134.

Lederne for virksomhetsområdene og stabene utgjør 
konsernledelsen i Veidekke
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PETTER EIKEN
Petter Eiken (42), divisjonsdirektør, Bygg. 
Sivilingeniør fra NTH 1980. 
Ansatt i Veidekke fra 1986. 
I nåværende stilling siden 1994. 
Er administrerende direktørs stedfortreder. 
Antall aksjer i Veidekke: 4.632.

DAG ANDRESEN
Dag Andresen (36), direktør, Konsernstab. 
Ansvar for økonomi, finans/investor relations,
informasjonsteknologi, forsyning og juridisk 
avdeling. Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
1986. Ansatt i Veidekke fra 1986. I nåværende 
stilling siden 1995. Antall aksjer i Veidekke: 7.600.

VIDAR AARVOLD
Vidar Aarvold (46), divisjonsdirektør, Industri. 
Sivilingeniør fra University of Sunderland, England
1976. Ansatt i nåværende stilling i Veidekke i 1995. 
Tidligere ansatt i Veidekke i perioden 1976-1988. 
Antall aksjer i Veidekke: 1.800.

LEIF E. JOHANSEN
Leif E. Johansen (53), divisjonsdirektør, Eiendom. 
Sivilingeniør fra NTH 1967. 
Ansatt i nåværende stilling i Veidekke i 1995. 
Antall aksjer i Veidekke: 8.150.
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Organisasjonskart
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ADM. DIREKTØR
Terje R. Venold

BYGG
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ANLEGG
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OSLO
Magnar Huse

ØST
Per Johan Plünnecke

SYD
Pål P. Syse

VEST
Carl Inge Veland 

NORD
Ståle Brovold

INDUSTRI/BETONG
Kristian Senland

SAMFERDSEL/FJELL
Ingrid Dahl Hovland

ANLEGG ØST
Hans Lyshaugen

OSLO ANLEGG
Harald Sangnes

ASFALT
Finnmark

Jan Knudsen

Nordland/Troms
Jostein Nordstrøm

Trøndelag
Tedd Årnes

Vestland
Magne Mørkedal

Østland
Ole Chr. Vold

Spesialprosjekt
Helge Saxegaard

PUKK OG GRUS
Gunnar Hansen

MILJØ 
OG GJENVINNING

Ole Skytterholm

VEIDEKKE EIENDOM
Leif E. Johansen



SENTRALADMINISTRASJONEN
Postboks 3, 1361 Billingstad
Besøksadresse: 
Olav Brunborgs vei 4, Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 98 13 44
E-post: firmapost@veidekke.no
Internett: http://www.veidekke.no/

DIVISJON BYGG
REGION OSLO
Postboks 84 Ellingsrudåsen, 1006 Oslo
Besøksadresse: Trygve Nilsens vei 8, Oslo
Telefon: 22 32 35 50
Telefaks: 22 32 72 90

REGION ØST
Stabssenter Rygge
Postboks 70, 1580 Rygge
Besøksadresse: 
Sognshøy Næringspark, Råde
Telefon: 69 28 31 00
Telefaks: 69 26 09 15

Distrikt Østfold og S. Akershus
Postboks 55, 1430 Ås
Besøksadresse: Langbakken 16, Ås
Telefon: 64 97 47 00
Telefaks: 64 97 47 01

Distrikt Indre Østland
Postboks 203, 2391 Moelv
Besøksadresse: Marisagveien 8, Moelv
Telefon: 62 33 17 00
Telefaks: 62 36 90 30

Distrikt Romerike
Seby AS
Adresse:Vestvollveien 6, 
2020 Skedsmokorset
Telefon: 63 87 82 80
Telefaks: 63 87 60 17

REGION SYD
Postboks 300, 3101 Tønsberg
Besøksadresse: St. Olavs gate 1, Tønsberg
Telefon: 33 30 79 79
Telefaks: 33 30 79 77

Distrikt Buskerud 
Adresse: Gråterudveien 45, 
3036 Drammen
Telefon: 32 88 05 90
Telefaks: 32 88 05 07

Distrikt Vestfold
Postboks 300, 3101 Tønsberg
Besøksadresse: St. Olavs gate 1, Tønsberg
Telefon: 33 30 79 79
Telefaks: 33 30 79 78

Distrikt Sørlandet
Adresse: Gyldenløves gate 31, 
4614 Kristiansand S
Telefon: 38 02 08 80
Telefaks: 38 02 34 95

Distrikt Grenland
Postboks 166, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Tollbodgaten 29
Telefon: 35 55 67 00
Telefaks: 35 55 91 25

Distrikt Ringerike
Adresse: Kongens gate 13 A, 
3500 Hønefoss
Telefon: 32 12 50 15
Telefaks: 32 12 50 14

REGION VEST
Distrikt Bergen
Postboks 94/95, 5061 Kokstad
Besøksadresse: Kokstadveien 48 B,
Kokstad
Telefon: 55 99 03 00
Telefaks: 55 99 01 20

Distrikt Haugesund
Adresse: Smedasundet 50, 
5500 Haugesund
Telefon: 52 72 95 00
Telefaks: 52 72 80 14

Distrikt Sogn og Fjordane
Postboks 63, 5801 Sogndal
Besøksadresse: Kaupanger
Industriområde, Kaupanger
Telefon: 57 67 90 10
Telefaks: 57 67 90 11

REGION NORD
Postboks 6101 Sluppen, 7003 Trondheim
Besøksadresse: Sluppenveien 11,
Trondheim
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 90

Distrikt Tromsø
Postboks 5307, 9024 Tomasjord
Besøksadresse: 
Søren Zakariassens gate 14, Tromsø
Telefon: 77 69 80 50
Telefaks: 77 69 80 51

DIVISJON ANLEGG
Postboks 111, 1314 Skui
Besøksadresse: Ringeriksveien 193 B,
Vøyenenga
Telefon: 67 15 41 00 
Telefaks: 67 13 90 89

Seksjon Industri/Betong
Seksjon Samferdsel/Fjell
Oslo Anlegg
Postboks 111, 1314 Skui
Besøksadresse: Ringeriksveien 193 B,
Vøyenenga
Telefon: 67 15 41 00 
Telefaks: 67 13 90 89

Anlegg Øst
Postboks 125, 1580 Rygge
Besøksadresse: 
Sognshøy Næringspark, Råde
Telefon: 69 28 31 40
Telefaks: 69 28 31 55

DIVISJON INDUSTRI
ASFALT
Postboks 104, 1361 Billingstad
Besøksadresse: Olav Brunborgs vei 4,
Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 98 06 73

Region Østland
Postboks 171, Kalbakken, 0903 Oslo
Besøksadresse: Østre Aker vei 209
Telefon: 22 90 13 00
Telefaks: 22 16 75 77

Region Trøndelag
Postboks 6100, 7003 Trondheim
Besøksadresse: Sluppenveien 11,
Trondheim
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 95

Region Vestland
Postboks 8042 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Besøksadresse: Bingsa Industriområde
Telefon: 70 17 54 00
Telefaks: 70 17 54 10

Region Nordland/Troms
Postboks 243, 8201 Fauske
Telefon: 75 64 85 02
Telefaks: 75 64 85 06

Region Finnmark
Raipas, 9500 Alta
Telefon: 78 44 97 00
Telefaks: 78 44 97 01

Korsbrekke og Lorck AS
Postboks 23, 1361 Billingstad
Besøksadresse: 
Olav Brunborgs vei 4, Billingstad
Telefon: 66 98 57 00
Telefaks: 66 98 24 88

Pukk og Grus
Postboks 104, 1361 Billingstad
Besøksadresse: 
Olav Brunborgs vei 4, Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 98 24 88

Miljø og Gjenvinning
Postboks 104, 1361 Billingstad
Besøksadresse: 
Olav Brunborgs vei 4, Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 98 06 73 

Ferdigbetong
HF-Gruppen A.S.
Postboks 75, 3501 Hønefoss
Besøksadresse: Hensmoen
Industriområde, Hønefoss
Telefon: 32 13 10 00
Telefaks: 32 13 15 17

DIVISJON EIENDOM
Postboks 3, 1361 Billingstad
Besøksadresse: 
Olav Brunborgs vei 4, Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 84 88 66

Moderne Bygg AS
Postboks 84 Ellingsrudåsen, 1006 Oslo 
Besøksadresse: Trygve Nilsens vei 8, Oslo
Telefon: 22 32 35 50
Telefaks: 22 32 72 90

BAUTAS
bygg- og anleggsutleie as
Pstboks 5, 1314 Skui
Besøksadresse: Ringeriksveien 201 C
Telefon:     67 15 42 40
Telefaks:    67 15 05 67

A/S NOREMCO CONSTRUCTION
Postboks 168, 1313 Vøyenenga
Besøksadresse: Ringeriksveien 193 B,
Vøyenenga
Telefon: 67 15 42 99
Telefaks: 67 17 21 20

Avdelingskontor:
P.O.Box 23287, Oyster Bay
Dar es Salaam, Tanzania
Telefon: 00 255 5166 7164
Telefaks: 00 255 5166 7676

Adresser
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Største igangværende prosjekter pr. 31. desember 1997

Bygg
Kunde Antatt total- Gjenværende Ferdig- Entreprise-
Prosjekt omsetning produksjon stillelse form

Veidekkes andel pr. 31.12.97
mill. kr. mill. kr.

Olav Thon Gruppen: Utviklet total-
Strømmen Park, Strømmen 143 24 Juni 1998 entreprise
Profiergruppen:       Utviklet total-
Halden Storsenter, Halden 117 59 Juni 1999 entreprise
Samvirke forsikring: Utviklet total-
Sjølyst B2B, Veidekkes nye HK*, Oslo 134 98 Desember 1998 entreprise
Samvirke forsikring: Utviklet total-
Sjølyst B2A*, Oslo 95 75 Desember 1998 entreprise
Møllerstua Borettslag: Hoved-
Møllerstua Borettslag, Årnes 54 49 Mai 1999 entreprise
Sogndalsenteret A/S:
Sogndalsenteret, Sogndal 40 36 Desember 1998 Totalentreprise
Norferm DA: Utviklet total-
Bioproteinfabrikk, Tjeldbergodden 35 10 Juli 1998 entreprise
FBT, Stavanger: Hoved-
Rehabilitering, Håkonsvern, Bergen 33 25 November 1999 entreprise
Njord Moa A/S:
Moa Park, Ålesund 33 30 Mai 1999 Totalentreprise
Brann stadion:
Tribune og næringslokaler, Bergen 33 28 Oktober 1998 Totalentreprise
Sogn og Fjordane Bustadbyggelag:
Boliger Nordfjordeid, Førde 31 30 Januar  2000 Totalentreprise
Dølastugu Eiendom A.S:
Otta-tunet, Otta 31 25 Januar 1999 Totalentreprise
* Skøyen-prosjektet

Godt lagarbeid er grunnlaget for all verdiskapende bygge- 
og anleggsvirksomhet. Lagbas Bjørn Tonny Stalsberg, Jarle
Reinskau og Tor Hermansen monterer hulldekker på håndte-
ringsanlegg for askeavfall på Langøya ved Holmestrand.

Lars Arne Bråten og lærling Endre Lie 
setter opp fasader og skillevegger i tradisjonelt 

bindingsverk på Hemsedal Bygdeheim.

Systemforskaling til vegg-
støp monteres på Furuset 
Ishall i Oslo.



Anlegg
Kunde Antatt total- Gjenværende Ferdig- Entreprise-
Prosjekt omsetning produksjon stillelse form

Veidekkes andel pr. 31.12.97
mill. kr. mill. kr.

Oslo Hovedflyplass: Hoved-
Flere kontrakter, Gardermoen 678 62 August 1998 entreprise
Statens vegvesen Finnmark: Hoved-
Nordkapptunnelen 340 85 September 2000 entreprise
FrG Rena: Hoved-
Rena Leir, flere kontrakter 257 26 Juli 1998 entreprise
Norsk Hydro: Under-
Olje- og gassterminal, Sture 185 185 September 1999 entreprise
Coca-Cola: Hoved-
Coca-Cola Produksjonsanlegg 165 142 Februar 1999 entreprise
Statens vegvesen, Akershus: Hoved-
Måna-Vassum 162 155 September 2000 entreprise
Elkem Tana A/S: Hoved-
Tana Kvartsittbrudd 160 100 År 2001 entreprise
NSB: Hoved-
Dobbeltspor Såstad Haug 132 20 April 1999 entreprise
Oslo Parkering: Hoved-
Parkeringshus, Oslo S 126 36 Mai 1998 entreprise
Siam Cement: Hoved-
Kai i Thailand (Nocon) 91 36 April 1999 entreprise
Pont Ventoux: Hoved-
Tunnel Suza, Italia (Nocon) 85 59 Februar 1999 entreprise
Sunnfjord Energi A/S: Hoved-
Mo Kraftverk 84 78 Juni 2000 entreprise
Statens vegvesen, Møre og Romsdal: Hoved-
Rosethorn tunnel 62 50 Juli 1998 entreprise
IKEA Handel og Eiendom A/S: Utviklet
IKEA Varehus 55 47 November 1998 totalentreprise

Kjell Thaule binder jern til plasstøpt betongs-
øyle på Myratunet Bo- og 
omsorgssenter utenfor Arendal.

Veidekkes prosjektleder Anders Grimnes flyr
helikopteret. Jostein Myrann og Terje Leer

styrer tobben på plass for siste støp på
Reinevatndammen i Urar-utbyggingen øverst

i Setesdal.



Veidekke ASA, Postboks 3, 1361 Billingstad
E-post: firmapost@veidekke.no    Internett: http://www.veidekke.no/
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Verdiskapende samspill og gode resultater 

danner en solid plattform for videre vekst
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