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1. kvartal: 24. april
2. kvartal: 14. august
3. kvartal: 30. oktober

Ordinær generalforsamling 
avholdes den 24. april 1997

Forsiden:
Øverst: Tømrerbas Aslak Larsen og 
i bakgrunnen tømrer Ronny Sjølie.
Nederst: Veidekke utfører dobbeltsporet på strek-
ningen Såstad - Haug på Østfoldbanen for NSB.

Denne siden:
Øverst: Jernbinder Tommy Strøm
Nederst; Grønerbygget, Fornebuveien 11-13 
i Bærum, er et prosjekt som er utviklet og bygget 
av Veidekke og deretter solgt til kunden.

1996

Veidekke hadde i 1996 en omsetning på 4.058 mill. kroner.

Resultatet før skatt ble betydelig bedre enn året før og økte

fra 78,4 mill. kroner til 121,2 mill. kroner. Dette ga en fortjenes-

temargin på 3 prosent.

«Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000»

Også i 1996 var Veidekke preget av forandrings- og for-

bedringsprosessen «Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000».

Prosessen er basert på bred forankring i organisasjonen 

og har vokst frem gjennom forbedringsgrupper og samlinger

på alle nivåer i selskapet. Tillitsvalgte for timelønnede og

månedslønnede er trukket aktivt med. 

Fire hovedområder er prioritert:

• Ledelse

• Kunderelasjoner

• Forsyning

• Fagkompetanse



HOVEDTALL 1996 1995 1994 1993 1992

Driftsinntekter* 4.058 3.965 3.162 3.137 3.665 

Resultat før skattekostnad* 121,2 78,4 5,2 75,2 81,2

Ordrereserve Bygg og Anlegg 2.261 1.944 1.731  1.358  1.205 

Egenkapitalandel (%) 33,7 29,2 28,7 31,5 28,6

Resultat pr. aksje (kr.) 13,83 9,13 -1,25 8,84 8,70

Utbytte pr. aksje (kr.) 5,50 3,00 2,00 2,75 2,25

Antall ansatte pr. 31. desember 3.111 2.888 2.785 2.694 2.869

Fravær timelønnede (%) 5,4 5,4 4,6 5,2 5,2

Fraværsskader pr. million arbeidede timer (H) 16,3 19,9 18,7 16,1 23,5

* Mill. kroner
Nøkkeltall og definisjoner, se side 38.

VEIDEKKE
Veidekke er et entreprenørselskap med markedsledende
posisjon innen bygg, anlegg, asfalt og eiendom. Veidekke
ble grunnlagt i 1936 og har vært notert på Oslo Børs siden
1986. Veidekke har gjennom hele sin virksomhet lagt vekt
på kontrollert vekst og sterk fokusering på lønnsomhet
gjennom en fleksibel organisasjon med desentralisert resul-
tatansvar. 

Forretningsidé
Veidekke skal i samspill med kundene levere produkter og
tjenester innen bygg, anlegg, asfalt og eiendom, og sikre
selskapets aksjonærer en høy og stabil avkastning over tid.
Dette skal vi oppnå gjennom: 
• Valg av oppgaver hvor Veidekke har fortrinn ved 

sin kompetanse.
• Langsiktige kunderelasjoner.
• Verdiskapning basert på egne medarbeidere.
• Samarbeid med utvalgte partnere.

Mål
Veidekke har som mål å være den ledende entreprenør i
Norge. Fra og med 1997 skal selskapet ha en fortjeneste-
margin på nivå 5 prosent. Fraværsprosenten skal være
mindre enn 5 prosent og skadehyppigheten mindre enn 
12 fraværsskader pr. million arbeidede timer.
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Produktområder 1996

■ Bygg 44 %

■ Anlegg 33 %

■ Asfalt 21 %

■ Eiendom 2 %
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Bygg

Virksomhet Beskrivelse

Veidekkes byggvirksomhet har i 1996 vært
mer selektiv i valg av prosjekter og har 
fokusert på lønnsomhet fremfor volum.
Resultatet for året var 53,6 mill. kroner.
Resultatforbedringen skyldes såvel aktivt
forbedringsarbeid på hver enkelt byggeplass,
som valg av prosjekter hvor Veidekke har
konkurransefortrinn. Ordrereserven pr. 31.
desember var 1.125 mill. kroner.

Anlegg Virksomheten i Anlegg har i 1996 i stor grad
vært preget av arbeidet med organisasjonsut-
vikling og produktivitetsforbedringer. 
Ute på de fleste anleggene er det nedsatt
forbedringsgrupper med deltakere på alle
nivåer i organisasjonen. Resultatfremgangen
og bedringen av ordrereserven kan i stor
grad tilskrives dette arbeidet, samt selekti-
vitet i utvelgelse av prosjekter. Resultatet i
anleggsvirksomheten var 27,4 mill. kroner.
Ordrereserven pr. 31. desember var 
1.136 mill. kroner.

Asfalt Veidekkes asfaltvirksomhet hadde en omset-
ning i 1996 på 868,6 mill. kroner. Økningen
gjenspeiler de oppkjøp som ble foretatt i
løpet av året, samt aktivitetene på
Gardermoen. Aktiviteten for øvrig har vært
relativt stabil. Resultatet var 35,4 mill.
kroner, som er bedre enn året før, når det
justeres for salgsgevinster i 1995 på 11 mill.
kroner. Ordrereserven ved utgangen av året 
var 170 mill. kroner. Virksomheten innen
pukk og grus var også positiv.

Eiendom Veidekke har i løpet av 1996 solgt 11 eien-
dommer for 190 mill. kroner. Ved utgangen
av året hadde Veidekke en eiendomsmasse
på ca. 64.000 kvadratmeter, fordelt på 
21 eiendommer. Av dette er 21.000 kvadrat-
meter til eget bruk. Samlede leieinntekter var
45,8 mill. kroner, hvorav 31,1 mill. kroner
skrev seg fra eksterne leieinntekter.
Resultatet for eiendomsdriften var 
6,1 mill. kroner.

Omsetning

Se også side 40-43

Resultat

44% 44%

Omsetning

Se også side 44-47

Resultat

33% 22%

Omsetning

Se også side 48-51

Resultat

21% 29%

Omsetning

Se også side 52-55

Resultat

2% 5%

Hovedtall Fokusområder for 1996 Oppnådd i 1996

• Styrking av kompetanse- og 
erfaringsoverføring mellom 
regionene.

• Kundeorientering og leverandør-
samarbeid.

• Styrking av produksjonskapasitet og 
kompetanse på boligmarkedet, spesielt 
på Østlandsområdet.

• Samarbeid på tvers av regionene på 
byggeprosjekter.

• Antall kontrakter utviklet med kunder 
økte. Nye samarbeidsavtaler med leve-
randører er etablert.

• Moderne Bygg A/S ervervet og inte-
grert i Region Oslo. Seby A/S på 
Romerike ervervet.

• Resultatforbedring gjennom produktivi-
tetsforbedring og selektivitet i valg av 
prosjekter.

• Økte krav til marginer.

• Arbeide målbevisst med kompetanse-
heving og organisasjonsutvikling.

• Sterk resultatbedring: Fra 2,9 mill. 
kroner til 27,4 mill. kroner.

• Fortjenestemargin økte fra 0,2 % 
til 2,0 %.

• Aktiv medvirkning fra alle i arbeidet 
med utviklingsprosessen «Bro kan 
flytte fjell» og kompetanseutviklende 
tiltak.

• Asfaltkjernedammer og asfaltering av 
flyplasser.

• Videreutvikling av kaldasfalt, inkludert 
slamasfalt og stabiliseringsfresing.

• Rasjonalisering og bedre utnyttelse av 
maskinparken.

• Asfaltkjerne på bygging av Dam Urar 
i Setesdal. Dessuten kontrakter i 
forbindelse med asfaltkjerneteknologi 
i Kina og Sør-Afrika. 

• Kontrakter på stabiliseringsfresing for 
Statens vegvesen samt kontrakter på 
slamasfalt for Luftfartsverket. 
Samarbeid med Shell og Nynäs om 
teknologiutvikling.

• Driftseffektivisering og kostnads-
besparelser bidro til bedret resultat.

• Utnytte samlet kontaktflate og 
kompetanse.

• Bedre kundeoppfølging og markeds-
kontakt.

• Frigjøre kapital ved salg av eiendommer
og reinvestere i nye utviklingsprosjekter.

• Opprettholde høy utleiegrad og effekti -
visere driften av eiendommene.

• Utvidet samarbeid mellom bygg-
divisjonen og eiendomsdivisjonen.

• Skøyenprosjektet utviklet og solgt.

• 11 eiendommer er solgt.

• Har ansvar for forvaltning, drift og 
vedlikehold av 125.000 m2.

Virksomheten

1996 1995 1994
Driftsinntekter 1.823,2 1.951,8 1.557,7
Driftsresultat 28,3 10,9 -3,9
Resultat før skatt 53,6 34,5 13,0
Antall ansatte 1.467 1.408 1.404

1996 1995 1994
Driftsinntekter 1.389,4 1.172,0 950,9
Driftsresultat 20,4 1,7 -40,1
Resultat før skatt 27,4 2,9 -35,0
Antall ansatte 931 810 743

1996 1995 1994
Driftsinntekter 868,6 812,2 686,9
Driftsresultat 46,6 46,3 40,9
Resultat før skatt 35,4 42,4 35,7
Antall ansatte 645 605 514

1996 1995 1994
Driftsinntekter 62,6 63,5 49,6
Driftsresultat 18,3 20,3 22,9
Resultat før skatt 6,1 0,8 2,6

Fokusområder for 1997

• Spesialisere kompetanse innenfor valgte 
markedsområder for å videreutvikle 
markedsfortrinn.

• Styrke samarbeidet med strategiske 
leverandører.

• Øke kapasiteten i Østlandsområdet.

• Fortsatt markedsseleksjon og fokusering 
på strategiske prosjekter.

• Vektlegge egne konkurransefortrinn.

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

• Utførelse av asfaltdekkene på Oslo 
Lufthavn, Gardermoen. 

• Gjennomføring av asfaltkjernekon-
trakter oppnådd i 1996. Teknologisalg 
til prosjektet Three Gorges i Kina.

• Bistand til Noremco ved kontrakter 
med innslag av asfaltteknologi på 
Zanzibar og i Tanzania.

• Justering av organisasjonen med 
henblikk på ytterligere samordning og 
driftskoordinering.

• Engasjere seg i nye utviklingsområder.

• Utvikle produkter og kompetanse mot 
nye markedsområder.

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

• Frigjøre kapital og kompetanse ved 
fortsatt salg.
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For Veidekke blir 1997 på flere måter et viktig år. Vi er, som resultatet for 1996

viser, på vei til å nå de overordnede mål vi har satt oss. I løpet av året er vi

styrket innen alle selskapets virksomhetsområder. En resultatmargin på 3 % er i

samsvar med de mål vi satte oss for 1996. Resultatet og selskapets utsikter gjør

at Styret overfor generalforsamlingen foreslår et utbytte på kr. 5,50 pr. aksje mot

kr. 3,00 året før.

Helt siden 1984, da omsetningen var på 500 millioner kroner, har Veidekkes

egenkapitalandel ligget rundt 30 %, noe som oppfattes som meget godt for en

entreprenørbedrift. Veidekkes solide finansielle stilling har i denne perioden gitt

oss muligheter til den utviklingsprosess vi har gjennomført på selvstendig

grunnlag. Vi har vært gjennom en konsolideringsperiode fra 1991, da Aker

Entreprenør ble ervervet, og frem til i dag. I denne perioden har omsetningen

ligget mellom 3 og 4 milliarder kroner. Vi står nå foran et veivalg: Vekst, eller

virksomhet på dagens nivå. Ut fra våre langsiktige visjoner og mål mener vi at

vekstalternativet er det mest riktige for selskapet. En forutsetning er imidlertid at

det skal skje på selvstendig grunnlag og innenfor de strenge krav vi har satt til

lønnsomhet.

Et fortsatt høyt markedsnivå

Slik vi vurderer markedet fremover, er det realistiske muligheter for vekst. De

siste årene har bygg- og anleggsmarkedet steget jevnt. Prosjekter som

Gardermoen hovedflyplass og andre store byggeprosjekter, har bidratt til dette.

Til tross for at flere av disse prosjektene fullføres i 1998, ser vi at det kommer en

rekke større bygg- og anleggsoppdrag som vil bidra til å holde aktiviteten oppe.

Ett eksempel er ombyggingen av Fornebu, som i fremtiden vil stille også

Veidekke overfor nye og spennende utfordringer såvel på utviklingssiden, som

på produksjonssiden. Konkurransen om oppdragene blir ikke mindre. Vårt svar

på dette markedsbildet er å forbedre oss kontinuerlig, blant annet gjennom vår

forandrings- og forbedringsprosess «Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000», og fort-

satt posisjonere oss for de mest interessante oppdragene.

Potensialet ligger i utvikling av organisasjonen

Vekst skal aldri være Veidekkes overordnede mål, men i det strukturelle bildet vi

ser i dag, vil vekst måtte bli en konsekvens av våre visjoner og resultatmål. En

slik utvikling vil kreve både oppkjøp av andre entreprenører og egenvekst. Den

vil også omfatte en større del av verdikjeden og nye forretningsområder i

Veidekke. Skal vi lykkes i dette, må vi både videreutvikle organisasjonen og

organisere oss på en annen måte. Derfor er det viktig at vi i vårt arbeid er realis-

Med styrke for videre vekst

Terje R. Venold
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tiske med hensyn til egne ressurser, evner og muligheter til å utvikle selskapet i en

slik retning at de krav eierne setter til avkastning på egenkapitalen, løpende

tilfredsstilles.

Kompetanseutvikling og rekruttering sikrer konkurransefortrinn

En avgjørende forutsetning er at vi til enhver tid klarer å rekruttere den best

kvalifiserte arbeidskraften. Et viktig element i Veidekkes langsiktige visjon er å

være en foregangsbedrift som er attraktiv for arbeidstakerne. Konkurransen om

den beste arbeidskraften er en av de utfordringene vi står foran. I Veidekkes lang-

siktige strategi fokuserer vi derfor på konkurransedyktighet mot arbeidskrafts-

siden. Som et viktig ledd i denne strategien, har Veidekke i flere år hatt et høyt

inntak av lærlinger. Et annet viktig ledd i satsingen er at Veidekke har innledet et

faglig og forpliktende samarbeid med Sintef/NTNU, både for egen utviklings

skyld og for å delta i utviklingen av vårt viktigste forsknings- og undervisnings-

miljø innen bygg- og anleggsfagene.

Samspill med aksjemarkedet

De ambisiøse mål vi som konsern offentlig har forpliktet oss til å nå, har vært

inspirerende og har medvirket til den fremgangen vi har hatt til nå. Det kreves

imidlertid ytterligere innsats både av menneskelige og finansielle ressurser for at

fremgangen skal kunne fortsette. Våre eiere setter krav om at vi skal forvalte

kapitalen på en slik måte at den gir konkurransedyktig avkastning over tid. 

I dagens marked, og med Veidekkes solide finansielle stilling, ser vi flere interes-

sante vekstområder som kan sikre selskapet tilfredsstillende lønnsomhet.

Utgangspunktet for all ekspansjon i Veidekke skal imidlertid være at den gene-

rerer en god kapitalavkastning, og at den bygger på den kjernekompetanse vi i

dag besitter. I utviklingen av Veidekke bør og skal vi spille på lag med våre eiere.

Terje R. Venold
Adm. direktør
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Hovedtrekk
Veidekke hadde i 1996 en omsetning på 4.058 mill. kroner, sammenlignet med 3.965
mill. kroner i 1995. Resultatet før skatt ble betydelig bedre enn året før, og økte til
121,2 mill. kroner fra 78,4 mill. kroner, med sterk forbedring innen både Bygg og
Anlegg.

Bygg oppnådde et resultat før skatt på 53,6 mill. kroner (34,5 mill. kroner), og i
Anlegg ble tilsvarende resultat 27,4 mill. kroner (2,9 mill. kroner). Asfalt viser et
resultat før skatt på 35,4 mill. kroner (42,4 mill. kroner). For Asfalt er også resul-
tatet bedre enn året før, når en tar hensyn til realisasjonsgevinster på 11 mill. kroner
i 1995. Eiendom fikk et resultat før skatt på 6,1 mill. kroner (0,8 mill. kroner),
hvorav 2,7 mill. kroner er netto gevinst ved salg av eiendommer.

Som følge av vekst i alle deler av norsk økonomi, utviklet bygg- og anleggsmarkedet
seg positivt gjennom hele 1996. Innen yrkesbygg var veksten stor, mens anlegg hadde
uendret aktivitet. Igangsettingen av nye boliger gikk noe ned, mens prisene på brukte
boliger steg med gjennomsnittlig 10 %. Også i 1996 var det hard konkurranse om
oppdragene, spesielt innen anleggsmarkedet. Utenlandske entreprenører økte sitt
engasjement ytterligere i bygg- og anleggsmarkedet, først og fremst på
Østlandsområdet, noe som betyr enda sterkere konkurranse om kontraktene.

Pr. 31. desember 1996 hadde Veidekke en ordrereserve på 2.261 mill. kroner,
sammenlignet med 1.944 mill. kroner ett år tidligere. I tillegg hadde Asfalt en lang-
siktig ordrereserve på 170 mill. kroner. 

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble 77,7 mill. kroner (50,7 mill. kroner).
Resultat pr. aksje ble kr. 13,83 (kr. 9,13). Selskapets egenkapital er styrket, og egen-
kapitalandelen økte fra 29,2 % i 1995 til 33,7 %.

I lys av resultatutviklingen og utsiktene til ytterligere resultatforbedring i 1997, fore-
slår Styret at utbyttet fastsettes til kr. 5,50 pr. aksje (kr. 3,00). Dette tilsier et utde-
lingsforhold på 40 % (33 %).

I begynnelsen av 1997 solgte Veidekke sitt eiendomsutviklingsprosjekt Sjølyst Allé
på Skøyen i Oslo. Ved salget ble det realisert en gevinst på 90 mill. kroner, som vil bli
reflektert i regnskapet i 1. kvartal 1997.

Bygg
Ved utgangen av 1996 kunne Veidekkes byggvirksomhet vise til klar resultatfrem-
gang og styrket ordrereserve. Omsetningen ble 1.823 mill. kroner sammenlignet med
1.952 mill. kroner ett år tidligere. Reduksjonen er i tråd med strategien om å være
selektiv ved valg av nye prosjekter og fokusere på lønnsomhet fremfor volum. Innen
byggmarkedet var det en samlet vekst på 3 % i 1996 sammenlignet med 1995.

Resultatet i Veidekkes byggvirksomhet utviklet seg positivt i 1996 og ble 53,6 mill.
kroner (34,5 mill. kroner). Dette er en følge av flere faktorer. Konseptutvikling
innenfor enkelte markedssegmenter, samt forbedringsarbeid på den enkelte bygge-
plass har stått sentralt i arbeidet. Videre har det vært arbeidet med å avvikle ulønn-
somme forretningsområder og styrke kompetanse og kapasitet innen boligbygging 
i Østlandsområdet.

Styrets beretning

Omsetning
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Moderne Bygg A/S ble ervervet i begynnelsen av året. Selskapet arbeider med flere
boligprosjekter i egenregi i Oslo-området. Videre har Veidekke med regnskapsmessig
virkning fra 1. januar 1997, ervervet 70 % av aksjene i entreprenørselskapet Seby
A/S, et entreprenørselskap med markedsområde på Romerike. Gjennom å knytte
denne bedriften til seg har Veidekke fått styrket sin slagkraft og konkurranseevne i et
marked som ventes å øke i årene fremover, som en følge av hovedflyplassen på
Gardermoen.

Byggvirksomheten består av et bredt utbygget nettverk av regions- og distriktskon-
torer. Sentralt i divisjonens utviklingsarbeid står arbeidet med å utvikle konkurranse-
fortrinn. I dette arbeidet inngår i første rekke å sette virksomhetens kunder i fokus.
Veidekke ønsker å stå frem som en samarbeidspartner, som utvikler produktet
sammen med kundene. Dette betinger kompetanse innenfor produksjonsteknikk,
men også i forhold til det ferdige byggets funksjoner. Denne kompetansen bygges
opp internt i selskapet, men også i et nettverk med samarbeidende bedrifter, både på
leverandør- og rådgiversiden. Forsknings- og utviklingsoppgaver rundt produktkon-
septer er strategisk viktig. Dette har resultert i at antall kontrakter utviklet sammen
med våre kunder nå utgjør om lag halvparten av omsetningen.

Ordrereserven utviklet seg positivt i 1996 og var ved årsskiftet 1.125 mill. kroner
(1.024 mill. kroner). 

I løpet av 1996 satte Veidekke i gang bygging av 114 boliger i egenregi (101), og ved
årsskiftet var 121 boliger i produksjon fordelt på fire prosjekter. Antall usolgte
boliger var 43 (33). Selskapet venter ytterligere etterspørsel etter nye boliger i 1997
og planlegger et noe høyere volum på egenregisiden i Oslo-området.

Styret i Veidekke ASA. Fra venstre: 

Håkon Langballe, Bjørn H. Madsen,

Karsten Houm, Flemming Vejgaard Andersen,

Steinar Krogstad, Peder Chr. Løvenskiold,

Christian Bruusgaard, styreformann,

og Helge B. Andresen.
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Anlegg
Anleggsvirksomheten har i 1995 og 1996 fulgt de oppsatte planer for å gjenskape
lønnsomhet etter de sviktende økonomiske resultatene i 1994. I løpet av 1996 er
forventningene innfridd. Det er oppnådd betydelig resultatforbedring til tross for at
ett prosjekt, Nordkapptunnelen, har vært belastende for virksomheten også i 1996.

Det samlede anleggsmarkedet har vært stabilt gjennom 1996, men innen fjell- og
underjordsarbeider har markedet vært preget av overkapasitet. Med unntak av dette
markedssegmentet har Anlegg hevdet seg godt i konkurransen om både større og
mindre anleggsoppdrag. Målet har vært lønnsomhet fremfor volum og selektivitet i
valg av prosjekter ut fra egne konkurransefortrinn.

Omsetningen for 1996 ble 1.389 mill. kroner (1.172 mill. kroner). Omset-
ningsøkningen gjenspeiler den økning i ordrereserven som fant sted i 1995, samt god
tilgang av nye ordre, særlig i første halvdel av 1996. Volumet representerer fornuftig
kapasitetsutnyttelse av divisjonens ressurser.

Resultatet av virksomheten ble 27,4 mill. kroner (2,9 mill. kroner). Resultat-
fremgangen kan tilskrives selektivitet i utvelgelse av prosjekter, arbeid med organisa-
sjonsutvikling og produktivitetsforbedringer.

Ordrereserven i Anlegg er på et tilfredsstillende nivå, med økende grad av langsik-
tighet. Ved utgangen av året var ordrereserven 1.136 mill. kroner (920 mill. kroner). 

På Nordkapptunnelen er fjellforholdene meget dårlige og helt annerledes enn det
som var beskrevet i anbudsforutsetningene. Denne tunnelentreprisen ble tildelt
Veidekke i april 1995 med en kontraktssum på 187 mill. kroner. Overlevering var
fastsatt til juni 1998, og arbeidene ligger nå mer enn ett år etter fremdriftsplanen.
Som følge av dette, har Veidekke tatt ut stevning mot Statens vegvesen for å få
dekket merkostnadene. Saken er berammet til 10. juni 1997 i Hammerfest herreds-
rett. I regnskapet er det tatt hensyn til den usikkerhet som knytter seg til prosjektet.

Utenlandsvirksomheten foregår i all hovedsak gjennom Veidekkes heleide dattersel-
skap Noremco Construction og Norwegian Construction Group, Nocon, som eies
av Veidekke og Selmer med 50 % på hver. Utenlandsomsetningen utgjorde totalt 207
mill. kroner (290 mill. kroner) av anleggsvirksomhetens omsetning, hvorav 167 mill.
kroner (171 mill. kroner) skrev seg fra Noremco.

Asfalt
Veidekkes asfaltvirksomhet hadde i 1996 en omsetning på 869 mill. kroner (812
mill. kroner). Økningen i omsetningen skyldes ervervet av selskapene Molde Asfalt
og Topp-Dekke. Oppkjøpene er skjedd for å styrke Veidekkes virksomhet i bestemte
geografiske områder, og integreringen av selskapene er gått som forutsatt. Som et
videre ledd i denne strategien, overtok Veidekke i februar 1997 Førde
Sementvarefabrikks asfaltvirksomhet.

Resultatet var 35,4 mill. kroner (42,4 mill. kroner). Resultatet er bedre enn året før,
når det justeres for salgsgevinster på 11 mill. kroner oppnådd i 1995.
Resultatfremgangen kommer som følge av økt volum og forbedrede marginer.
Asfaltmarkedet utviklet seg stort sett som ventet i 1996, med tilnærmet uendret
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volum i forhold til året før. Den løpende driften i Asfalt utviklet seg bedre enn i 1995,
som følge av driftseffektivisering og kostnadsbesparelser. Dessuten er det iverksatt
tiltak for å bedre organisasjonens tilpasning til markedet.

Ordrereserven i asfaltvirksomheten ved utgangen av året var 170 mill. kroner, og
består primært av asfaltkontraktene på rullebanene på Gardermoen, bygging av asfalt-
kjerne på Svartisen og Dam Urar i Setesdalsheiene. På Gardermoen skal det i løpet av
1997 legges ca. 350.000 tonn asfalt, noe som tilsvarer om lag 25 % av Veidekkes ordi-
nære produksjon. Dette stiller store krav til effektivitet og optimal ressursutnyttelse.

Gjennom sin kompetanse på asfaltkjernedammer har Veidekkes datterselskap
Korsbrekke og Lorck AS fått oppdrag i Sør-Afrika og i Kina. De nye oppdragene er
relativt små, men vil kunne gi selskapet interessante muligheter i fremtiden.

Virksomheten innen området pukk og grus utviklet seg positivt, og Veidekke
ervervet i 1996 aksjene i Storsand Sandtak i Hurum. I alt hadde Veidekke en produk-
sjon av pukk- og grusmaterialer for salg på 2,5 mill. tonn og er dermed en av de
ledende aktørene i Norge. I tillegg har Veidekke produsert store volum knuste stein-
materialer til prosjektene Oslo Hovedflyplass og Gardermobanen. Tilgang på god
kvalitet av pukk- og grusmaterialer ventes ytterligere å bli en knapphetsfaktor både i
Norge og Europa, og Veidekke er godt posisjonert for å dekke eget behov samt salg
til eksterne. 

Eiendom
Samlede leieinntekter var 45,8 mill. kroner (55,8 mill. kroner), hvorav 31,1 mill.
kroner (43,0 mill. kroner) skrev seg fra eksterne leieinntekter. Resultat for eiendoms-
virksomheten før skatt ble 6,1 mill. kroner (0,8 mill. kroner). De lavere leieinntek-
tene skyldes salg av eiendommer.

I tillegg til leieinntektene består omsetningen av realiserte salgsgevinster på 16,8 mill.
kroner, hvorav 14,1 mill. kroner er benyttet til nedskrivning på øvrige eiendommer.
Inkludert i resultatet er det utgiftsført renter og prosjektkostnader på eiendom under
utvikling på 5,3 mill. kroner (6,9 mill. kroner).

I desember 1996 ble det inngått avtale om salg av Veidekkes største utviklingspro-
sjekt i egenregi, Sjølyst Allé på Skøyen, til Samvirke forsikring. Ferdig utviklet vil
området ha en verdi på 920 mill. kroner. Salget har virkning fra januar 1997, og gir
Veidekke en gevinst på 90 mill. kroner, som vil bli reflektert i selskapets tall for 
1. kvartal i 1997. Salget tilfører selskapet 180 mill. kroner i likviditet. Veidekke skal
ferdigstille prosjektet som totalentreprenør, og det gjenstår arbeider for om lag 250
mill. kroner som skal utføres i 1997 og 1998. Veidekke har inngått leieavtale på fem
år for nytt hovedkontor i et av byggene og regner med innflytting høsten 1998.

Veidekke har også inngått avtale med Samvirke forsikring om drift og forvaltning av
Sjølyst Allé etter hvert som byggene ferdigstilles. Det er økende interesse for at
utvikler også skal tilby forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) som en del av total-
produktet, og omfanget av forvaltning og drift for andre vil derfor trolig øke i frem-
tiden. Dette er et satsingsområde for Veidekke, og med denne kontrakten har
Veidekke i dag FDV-kontrakter på 25 eiendommer på til sammen 125.000 kvadrat-
meter. Egne eiendommer utgjør 21.000 kvadratmeter.
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Som et ledd i selskapets strategi, har Veidekke solgt en større del av selskapets
eksternt utleide, ferdigutviklede eiendommer. I løpet av 1996 ble 11 eiendommer
solgt for 190 mill. kroner. Ved utgangen av året hadde Veidekke en eiendomsmasse
på 64.000 kvadratmeter (91.000 kvadratmeter), fordelt på 21 eiendommer. Av dette
er ni eiendommer (21.000 kvadratmeter) til eget bruk. 

Gjennom de salg som nå er gjennomført, har Veidekke frigjort kapital, kompetanse
og ressurser som kan brukes på nye utviklingsprosjekter. Selskapet vurderer flere
utviklingsprosjekter i Oslo og omkringliggende områder. Dessuten arbeides det
videre med å utnytte selskapets totale kompetanse innen bygg og eiendom, slik at
kundene kan tilbys mest mulig optimale løsninger.

Innovasjon og utvikling
Økt og målrettet satsing på innovasjon og utvikling er en viktig konsekvens av
Veidekkes langsiktige strategi. I samarbeid med bl.a. Norges forskningsråd,
Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Bedriftsutvikling (HFB) og SND er Veidekke i
ferd med å gjennomføre en rekke interessante utviklingsprosjekter. I prosjektet
«Samspill i Byggeprosessen» har Veidekke sammen med leverandører og rådgivere
dannet et konsortium for å utvikle bedre samspill i alle deler av byggeprosessen.
Dette prosjektet støttes av Norges forskningsråd.

I regi av Nocon satser Veidekke og Selmer internasjonalt sammen med rådgivende
ingeniører på videreutvikling og implementering av norsk spisskompetanse innen
fjell- og underjordsarbeider, samt spesielle betongarbeider.

For å sikre spisskompetanseutviklingen og rekrutteringen i selskapet, har Veidekke
for tiden drøftelser med Sintef og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i
Trondheim (NTNU) om mulighetene for utvidet samarbeid fremover.

Organisasjon og personalforhold 
Også i 1996 var Veidekke preget av forandrings- og forbedringsprosessen «Fem i ‘97
- Veidekke mot år 2000». Prosessen er basert på bred forankring i organisasjonen og
har vokst frem gjennom forbedringsgrupper, opplæringstiltak og samlinger på alle
nivåer i selskapet. De tillitsvalgte for timelønnede og månedslønnede er trukket
aktivt med, og HFB gir støtte til arbeidet.

Opplæringen skjer i hovedsak i regi av Veidekkeskolen og er rettet mot alle grupper
medarbeidere. Aktivitetsnivået er høyt, med i alt 3.200 kursdager i løpet av 1996
(2.500 kursdager). Selskapets trainee-ordning er viktig for rekrutteringen av nyut-
dannede sivilingeniører fra NTNU og tilsvarende utdanningsinstitusjoner i utlandet.
Ved årsskiftet er i alt 27 nyutdannede sivilingeniører med i ordningen.

Det ble tatt inn 47 nye lærlinger i 1996, og selskapet opprettholder gjennom dette et
høyt antall lærlinger under opplæring. Veidekke hadde 111 lærlinger (107). I alt er
rundt 300 medarbeidere under utdanning for å ta fagbrev.

Antall ansatte i Veidekke ved utgangen av året var 3.111 (2.888). Av disse er 1.066
(960) månedslønnede og 2.045 (1.928) timelønnede.
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Helse, miljø og sikkerhet
I 1996 var antall fraværsskader i Veidekke 83 mot 91 året før. I kombinasjon med
økt antall dagsverk sank antall fraværsskader pr. million arbeidede timer (H-verdien)
fra 19,9 til 16,3. Den forbedring som har funnet sted, kan bl.a. tilskrives aktiv
satsing på HMS-rutinene, spesielt alternativ til sykmelding, skadeoppfølging og
rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Bak det igjen ligger generelt
økt fokusering på sikkerhet og vekt på holdninger hos ledere og den enkelte medar-
beider i Veidekke. Dette er helt i tråd med det faktum at de fleste større private og
offentlige byggherrer i dag vektlegger HMS ved tildeling av kontrakter, slik at gode
HMS-rutiner etter hvert også vil bli et konkurransefortrinn. Veidekkes mål for 1997
er en H-verdi på maksimalt 12.

Fraværet for timelønnede i selskapet var 5,4 %, det samme som året før. I Bygg økte
fraværet til nærmere 7 %, mens Anlegg og Asfalt viste bedring og ligger under
konsernets mål om fravær på maksimalt 5 %. Arbeidet med å få ned fraværet ytter-
ligere vil fortsette i 1997.

Ved å utvikle boliger og næringsbygg som ivaretar krav til riktig ressursforvaltning
og kretsløpstilpasning, ønsker vi å bidra til at brukerne i størst mulig grad får gode
bygg, og at samfunnets intensjoner om en bærekraftig utvikling ivaretas. Kundene
innen anlegg etterspør i økende grad miljøkompetanse i prosjektene. Også innen
asfaltdivisjonen får miljøutfordringen større betydning. Her er gjenbruk av asfalt og
mer ressursvennlig produksjon områder det arbeides videre med. Veidekkes miljøsat-
sing vil i fremtiden være et viktig element i forretningsutviklingen. Det arbeides bl.a.
med å utnytte våre pukk- og grusanlegg for mottak av bygningsavfall og med
hvordan miljøhensyn i økende grad kan øke verdien på bygninger og anlegg.

Samlet vil Veidekke fortsette arbeidet med utvikling av kompetanse innen miljø,
samt utarbeide en plan for videre miljøsatsing. Se for øvrig sidene 56 til 63.

Finansielle forhold
Ved årsskiftet var likviditeten 310 mill. kroner (388 mill. kroner). Reduksjonen
henger bl.a. sammen med oppkjøp av bedrifter og netto investeringer i maskiner og
utstyr. Selskapet har ubenyttede trekkrettigheter på 351 mill. kroner (372 mill.
kroner) av en totalramme på 373 mill. kroner (372 mill. kroner). Veidekke benyttet
også i 1996 sertifikatmarkedet for å dekke kortsiktig finansieringsbehov gjennom
sommerhalvåret, og oppnådde konkurransedyktige betingelser. Det ble lagt ut tre
sertifikatlån på til sammen 165 mill. kroner i løpet av 1996.

Kontantstrøm fra driften ble 100 mill. kroner (304 mill. kroner). Konsernets netto
rentebærende posisjon var positiv med 185 mill. kroner ved utgangen av 1996 mot
105 mill. kroner i 1995. Konsernets totale eiendeler var ved årsskiftet 1.964 mill.
kroner (2.059 mill. kroner). Samlet egenkapital økte fra 600 mill. kroner til 662 mill.
kroner. Egenkapitalandelen var 33,7 % (29,2 %).

Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr var 171 mill. kroner i 1996 (166 mill.
kroner). De største investeringene fant sted innenfor asfaltvirksomheten med i alt 
98 mill. kroner (76 mill. kroner).
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Det er investert 13 mill. kroner i bygninger og tomter (25 mill. kroner). Salg av
varige driftsmidler utgjør 239 mill. kroner (67 mill. kroner).

Aksjonær- og børsforhold
I 1996, som de tre foregående år, ga Veidekke sine ansatte tilbud om å kjøpe aksjer i
selskapet til redusert pris. Alle fikk tilbud om å kjøpe minimum 10, maksimum 250
aksjer hver til en pris som var 20 % lavere enn børsverdien i august. 830 ansatte
benyttet seg av tilbudet og kjøpte til sammen ca. 125.000 aksjer. Ett av de grunnleg-
gende elementene i Veidekkes bedriftskultur er at ansatte skal være engasjert på eier-
siden i selskapet. Aksjesalg er derfor et ledd i selskapets mål om å gi de ansatte
mulighet til å øke sitt eierengasjement. Etter årets aksjesalg var ansattes eierandel ved
årsskiftet kommet opp i 11,4 % fordelt på 1.121 ansatte.

Antall aksjonærer pr. 31. desember var 2.430 (2.245). De to største aksjonærene var
Folketrygdfondet med en eierandel på 10,2 % og Avansefondene med 9,7 % av
aksjene. Andelen aksjer eid av utlendinger var ved utgangen av året 11 % (13 %).

I alt ble det i 1996 omsatt 3,0 millioner Veidekke-aksjer over Oslo Børs 
(4,1 millioner).

Utsikter
Norsk økonomi fortsetter å utvikle seg positivt. Landets sterke finansielle posisjon
og en sunn utvikling i fastlands-Norge gjør at bygg- og anleggsmarkedet ventes å
holde seg på et høyt nivå i tiden fremover. Usikkerheten knytter seg først og fremst til
utviklingen i oljeprisene samt veksten i realdisponibel inntekt.

Lavt rentenivå, økt sysselsetting, vekst i disponibel inntekt og sterk vekst i brukt-
boligprisene er faktorer som samlet vil kunne bidra til økt boligetterspørsel i 1997.
Høye tomtepriser og mangel på byggeklare tomter kan imidlertid dempe igangset-
tingen. Innen næringsbygg ventes nybyggingstakten å gå litt ned. Byggeaktiviteten
blir høy også i 1997 i det sentrale Østlandsområdet. Dessuten vil aktiviteten innen
større ombyggingsarbeider fortsatt øke i 1997.

I løpet av 1998 fases bygge- og anleggsaktiviteten knyttet til Gardermoutbyggingen
ut. Samtidig er det flere enkeltprosjekter og vekstområder som bidrar til å holde
bygg- og anleggsaktiviteten oppe. Oslofjordforbindelsen, utbygging av veinettet
rundt Oslo, «Trekantsambandet» i Hordaland og vekst i kommunaltekniske investe-
ringer er eksempler på prosjekter som sammen med økt satsing på eksisterende
samferdselsanlegg, bidrar til høyt anleggsnivå. Rundt Gardermoen vil det bli igang-
satt flere byggeprosjekter de nærmeste årene. Dessuten vil utbyggingen av Fornebu
komme i gang etter 1998.

Veidekkes resultat utviklet seg positivt i 1996, og selskapet er på god vei mot å nå de
mål som er satt for lønnsomhet og skade- og fraværsutvikling. Alle selskapets medar-
beidere har gjennom engasjement og positiv holdning bidratt sterkt i den interne
forbedringsprosessen «Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000». Dette har allerede gitt
målbare resultater, og intensivert arbeid med forbedringsprosessen i tiden fremover
vil bidra til ytterligere å styrke Veidekkes konkurransekraft mot årtusenskiftet.
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Disponering av årets resultat
Veidekke ASA hadde i 1996 et årsresultat på 82,8 mill. kroner (38,6 mill. kroner).
Styret vil på selskapets generalforsamling 24. april 1997 foreslå følgende disponering
av morselskapets resultat:

Mill.kroner

Konsernbidrag 20,5
Utbytte, kr. 5,50 pr. aksje 31,3
Reservefond 27,8
Tilbakeføringsfond -9,6
Disposisjonsfond 12,8
Sum 82,8

13
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Resultatregnskap

KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Note 1996 1995 1994

Driftsinntekter 1, 2, 24, 25 4.058,0 3.964,7 3.161,5

Underentreprenører -1.554,2 -1.629,2 -1.166,7
Materialkostnader -1.027,9 -1.064,4 -862,2
Lønn og sosiale kostnader 18 -1.007,7 -847,4 -748,6
Andre driftskostnader -236,7 -240,7 -277,5
Avskrivninger 12 -124,9 -107,1 -95,3
Tap på fordringer -1,2 -3,6 -3,4
Sum driftskostnader -3.952,6 -3.892,4 -3.153,7

Driftsresultat 105,4 72,3 7,8

Finansinntekter/kostnader 3 8,9 1,5 -6,9
Andel resultat i skipskommandittselskap 2,8 3,3 10,2
Andel resultat i tilknyttede selskap 10 4,1 1,3 -5,9

Resultat før skattekostnad 1 121,2 78,4 5,2 

Skattekostnad 19 -34,8 -20,5 -6,0
Minoritetsandel 20 -8,7 -7,2 -6,1

Årsoverskudd/underskudd 77,7 50,7 -6,9

Resultat pr. aksje (kr.) 4 13,83 9,13                -1,25
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Balanse

(Beløp i mill. kroner)

Pr. 31. desember Note 1996      1995 1994

EIENDELER

Omløpsmidler
Likvide midler 5 309,9 388,1 371,6
Kundefordringer 6 555,6 543,2 455,4
Andre kortsiktige fordringer 66,5 21,3 27,6
Driftsbeholdninger 7 83,8 86,5 44,7
Egenregiprosjekter for salg 8 64,8 47,9 110,9
Sum omløpsmidler 1.080,6 1.087,0 1.010,2

Anleggsmidler
Aksjer i tilknyttede selskap 10 35,6 35,3 23,3
Langsiktige fordringer m.v. 11, 18, 19 164,3 116,2 105,5
Goodwill 12 26,8 12,2 16,8
Maskiner o.l. 12 354,4 286,8 228,2
Bygninger 12 216,4 388,9 402,7
Tomter 12 86,1 132,5 136,0
Sum anleggsmidler 883,6 971,9 912,5

Sum eiendeler 1.964,2 2.058,9 1.922,7

GJELD OG EGENKAPITAL 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 13 1,2 6,7 85,8
Leverandørgjeld o.l. 14 700,1 776,6 551,4
Skyldige offentlige avgifter o.l. 15 177,5 154,9 162,9
Annen kortsiktig gjeld 16 139,1 148,7 120,0
Sum kortsiktig gjeld 1.017,9 1.086,9 920,1

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 17, 18 210,0 320,1 403,5
Utsatt skatt 19 74,5 51,7 46,8
Sum langsiktig gjeld 284,5 371,8 450,3

Minoritetsinteresser 20 62,8 54,9 50,1

Egenkapital
Aksjekapital 21 57,0 57,0 56,2
Annen egenkapital 542,0 488,3 446,0
Sum egenkapital 22 599,0 545,3 502,2

Sum gjeld og egenkapital 1.964,2 2.058,9 1.922,7

Pantstillelser 23 154,1 255,3 283,7
Garantiansvar 23 74,7 28,0 142,4

KONSERN
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Kontantstrømoppstilling

KONSERN

(Beløp i mill. kroner)

Note 26 1996 1995

OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad 121,2 78,4
Betalt skatt -33,7 -41,5
Avskrivninger 124,9 107,1
Gevinst ved salg av varige driftsmidler  -19,6 -18,2
Gevinst ved salg av selskapsandeler -17,6
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -11,3 -12,2
Andel resultat tilknyttede selskap -3,7 -1,3
Andel resultat skipskommandittselskap 1,1 -3,3
Andre forskjeller resultat/betaling -3,2 1,5
Tilført fra årets virksomhet 175,7 92,9

Endring kundefordringer 16,2 -54,9
Endring andre omløpsmidler 19,0 48,2
Endring leverandørgjeld -95,7 206,9
Endring annen driftsgjeld -15,5 11,4
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 99,7 304,5

INVESTERINGSAKTIVITETER
Investeringer i varige driftsmidler -148,2 -154,3
Salg av varige driftsmidler 198,2 63,6
Kjøp av datterselskap -38,5 -6,4
Salg av selskapsandeler 18,2
Andre investeringer -16,1 -24,6
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -4,6 -103,5

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak langsiktig gjeld 1,8 9,1
Nedbetaling langsiktig gjeld -108,8 -89,0
Nedbetaling kortsiktig gjeld -47,2 -97,5
Nyemisjon 8,0
Salg minoritet 0,4
Betalt utbytte -19,5 -15,1
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -173,3 -184,5

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) -78,2 16,5

Likvide midler pr. 1. januar 388,1 371,6
Likvide midler pr. 31. desember 309,9 388,1
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KONSOLIDERING

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

Ved kjøp av aksjer i datterselskap anvendes oppkjøpsmetoden.
Ved oppkjøpsmetoden elimineres kostpris på aksjer i dattersel-
skap mot bokført egenkapital i datterselskapet på kjøpstids-
punktet. Mer-/mindreverdier fordeles på de eiendeler som de rela-
terer seg til. Merverdier som ikke gjelder eiendeler, er oppført som
goodwill. Merverdier og goodwill avskrives over resultatregn-
skapet.

Tilknyttede selskap
Tilknyttede selskap er selskap hvor Veidekke har langsiktige og
strategiske eierinteresser på 20-50 %, og hvor man har betydelig
innflytelse i driftsmessige og finansielle disposisjoner. I konsern-
regnskapet er disse selskapene innarbeidet etter egenkapital-
metoden. Egenkapitalmetoden innebærer at andel av årsover-
skudd (resultat etter skattekostnad), justert for avskrivning av
eventuelle merverdier på kjøpstidspunktet, tas inn på egen linje i
resultatregnskapet. I balansen er andelen ført opp til kostpris,
justert for andel resultat, utbytte og egenkapitaljusteringer etter
kjøpstidspunktet.

Arbeidsfellesskap, ANS og KS
Veidekke utfører entreprenøroppdrag i arbeidsfellesskap med
andre entreprenører. Deltakerne i arbeidsfellesskap er solidarisk
ansvarlige. Videre deltar Veidekke innen eiendoms- og asfaltvirk-
somhet i ansvarlige selskap (ANS) og kommandittselskap (KS).
Da dette er en del av Veidekkes virksomhetsområder og
kontrollen utøves i fellesskap, tas disse andelene inn i selskaps-
regnskapet etter bruttometoden (proporsjonal konsolidering).
Dette innebærer at andelen av hver post i resultatregnskap og
balanse innarbeides.

Kommandittselskap innen shipping
Veidekke deltar også i kommandittselskap innen shipping. Disse
selskapene er innarbeidet etter egenkapitalmetoden, da dette
ligger utenfor Veidekkes virksomhetsområder. Andel av resultat er
i resultatregnskapet vist på egen linje etter finansposter. I balansen
er andelene klassifisert som anleggsmidler.

Omregning av utenlandske selskap
Balanseposter i utenlandske selskap blir omregnet til kursen på
balansedagen, mens resultatposter omregnes til gjennomsnittskurser
for året. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske dattersel-
skap føres mot konsernets egenkapital, mens omregningsdifferanser
vedrørende utenlandske ansvarlige selskap og arbeidsfellesskap føres
over resultatregnskapet.

Interne transaksjoner
Fordringer og gjeld mellom konsernselskap er eliminert. Det
samme gjelder interne fordringer og gjeld vedrørende arbeidsfel-
lesskap, ansvarlige selskap og kommandittselskap. Intern omset-
ning, renter og gevinster er også eliminert.

Fusjoner
Ved innfusjonering av selskaper benyttes kontinuitetsmetoden.
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.

Egne aksjer
Konsernet har egne aksjer som er ervervet ved kjøp av selskap.
Kostpris er ført som reduksjon av egenkapitalen. Gevinst/tap ved
avhendelse føres direkte mot egenkapitalen.

INNTEKTSFØRING

Prosjekter
Veidekkes virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entrepre-
nøroppdrag (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
avvikende 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 fortjeneste tas til inntekt. Fullførelses-
graden fastsettes på grunnlag av utført produksjon.

For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tap
kostnadsført. Det er foretatt avsetninger for garantiarbeider og
annen usikkerhet. Garantitiden er fra ett til tre år. Omtvistede
krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre.

Egenregiprosjekter for salg
Egenregiprosjekter gjelder hovedsakelig oppføring av boliger for
egen regning for salg. For egenregi foretas det en forsiktig
inntektsføring i takt med salget og ferdigstillelsen av boligene,
basert på forventet sluttresultat på prosjektet. Det gjøres avset-
ninger for usikkerhet, garantiarbeider m.v. For prosjekter som
forventes å gi tap, er hele det forventede tap kostnadsført.
Nedlagte kostnader på ikke inntektsførte enheter og tomter for
utbygging oppføres i balansen som omløpsmidler under linjen
«Egenregiprosjekter for salg». Beholdning av egenregi verdsettes
til det laveste av tilvirkningskost og forventet netto salgsverdi.
Tilvirkningskost omfatter alle henførbare prosjektkostnader.
Egenregi som er inntektsført, men ikke betalt, er klassifisert som
«Kundefordringer» (utført, ikke fakturert).

Regnskapsprinsipper
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Egenregiprosjekter for eget eie
Egenregiprosjekter for utleie eller egen bruk oppføres som
anleggsmiddel til tilvirkningskost inklusive rentekostnader i
byggetiden. Egenregiarbeider for eget eie vises som driftsinntekter.

Salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av varige driftsmidler inngår i driftsinntekter.

ANDRE PRINSIPPER

Pensjoner
Veidekke har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte, som
er dekket i livsforsikringsselskap. De ansattes pensjonsrettigheter
kostnadsføres etter hvert som de opptjenes, og netto av pensjons-
midler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen. Det foretas
en årlig aktuarberegning av pensjonskostnadene og pensjonsfor-
pliktelsene. I beregningen er det tatt hensyn til forventet lønns-
vekst, basert på en lineær opptjening. Pensjonsmidler består av
premiefond og andel av forsikringsselskapets fond (premiereserve).
Pensjonskostnader består av nåverdien av årets opptjening pluss
renter på forpliktelsene med fradrag for avkastning på pensjons-
midlene.

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 finansregnskap og skatte-
regnskap. 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 blir kost-
nadsført.

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 lang-
siktig gjeld.

Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
tapsavsetninger. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld i utenlandsk valuta er omregnet
etter balansedagens kurs. Langsiktige fordringer i utenlandsk
valuta er oppført etter den kurs som er lavest av balansedagens
kurs og kursen på transaksjonstidspunktet. Langsiktig gjeld i
utenlandsk valuta er oppført etter den kurs som er høyest av
balansedagens kurs og kursen på transaksjonstidspunktet.

Driftsbeholdninger
Driftsbeholdningene er vurdert til laveste verdi av anskaffelses-
kost og virkelig verdi.

Aksjer
Finansielle investeringer er klassifisert som omløpsmidler, mens
strategiske investeringer er klassifisert som anleggsmidler.
Omløpsaksjer er vurdert etter porteføljeprinsippet.



1  VIRKSOMHETSOMRÅDER

RESULTATREGNSKAP Bygg Anlegg Asfalt
1996 1995 1994 1996 1995 1994 1996 1995 1994

Driftsinntekter 1.823,2 1.951,8 1.557,7 1.389,4 1.172,0 950,9 868,6 812,2 686,9
Driftskostnader -1.777,7 -1.927,0 -1.543,6 -1.337,4 -1.138,6 -970,3 -764,9 -717,4 -599,3
Avskrivninger -17,2 -13,9 -18,0 -31,6 -31,7 -20,7 -57,1 -48,5 -46,7
Driftsresultat 28,3 10,9 -3,9 20,4 1,7 -40,1 46,6 46,3 40,9
Res. tilkn. selskap - - - - - - - - -
Netto finansposter 25,3 23,6 16,9 7,0 1,2 5,1 -11,2 -3,9 -5,2
Resultat 
før skattekostnad 53,6 34,5 13,0 27,4 2,9 -35,0 35,4 42,4 35,7

BALANSE
Likvide midler 386,4 385,8 348,8 124,9 128,8 121,1 -89,1 -23,2 12,1
Andre omløpsmidler 305,6 385,5 333,3 302,6 223,6 179,7 131,5 84,7 74,9
Anleggsmidler 123,7 109,2 116,3 131,9 116,0 63,2 301,8 236,2 219,8
Sum eiendeler 815,7 880,5 798,4 559,4 468,4 364,0 344,2 297,7 306,8

Rentebærende gjeld 27,4 35,4 79,0 24,7 24,0 40,2 17,2 16,4 45,7
Annen gjeld 575,6 685,3 551,1 372,4 320,5 229,9 145,9 128,4 123,9
Minoritetsinteresser - - - - - - 62,8 54,9 50,1
Egenkapital 212,7 159,8 168,3 162,3 123,9 93,9 118,3 98,0 87,1
Sum gjeld og EK 815,7 880,5 798,4 559,4 468,4 364,0 344,2 297,7 306,8
Brutto investeringer i 
varige driftsmidler 35,7 21,9 12,2 45,2 77,9 23,3 120,7 84,4 66,6

RESULTATREGNSKAP                     Eiendom                                       Annet                                        Konsern
1996 1995 1994 1996 1995 1994 1996 1995 1994

Driftsinntekter 62,6 63,5 49,6 -85,8 -34,8 -83,6 4.058,0 3.964,7 3.161,5
Driftskostnader -25,3 -30,2 -16,8 77,6 27,9 71,6 -3.827,7 -3.785,3 -3.058,4
Avskrivninger -19,0 -13,0 -9,9 - - - -124,9 -107,1 -95,3
Driftsresultat 18,3 20,3 22,9 -8,2 -6,9 -12,0 105,4 72,3 7,8
Res. tilkn. selskap - - - 4,1 1,3 -5,9 4,1 1,3 -5,9
Netto finansposter -12,2 -19,5 -20,3 2,8 3,4 6,8 11,7 4,8 3,3
Resultat 
før skattekostnad 6,1 0,8 2,6 -1,3 -2,2 -11,1 121,2 78,4 5,2

BALANSE
Likvide midler -112,3 -103,3 -110,4 - - - 309,9 388,1 371,6 
Andre omløpsmidler 31,0 5,1 50,7 - - - 770,7 698,9 638,6
Anleggsmidler 326,2 510,5 513,2 - - - 883,6 971,9 912,5
Sum eiendeler 244,9 412,3 453,5 - - - 1.964,2 2.058,9 1.922,7

Rentebærende gjeld 119,5 222,9 285,0 - - - 188,8 298,7 449,9
Annen gjeld 19,7 25,8 15,6 - - - 1.113,6 1.160,0 920,5
Minoritetsinteresser - - - - - - 62,8 54,9 50,1
Egenkapital 105,7 163,6 152,9 - - - 599,0 545,3 502,2
Sum gjeld og EK 244,9 412,3 453,5 - - - 1.964,2 2.058,9 1.922,7
Brutto investeringer i 
varige driftsmidler 6,2 8,7 65,0 - - - 207,8 192,9 167,1
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KONSERN (Beløp i tabellene i mill. kroner)
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Noter

Kriterier for inndeling i virksomhetsområder
Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder som
hver for seg har en risiko og inntjening forskjellig 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 en
betydelig andel av netto finansposter. Av denne grunn gir
resultat før skattekostnad et riktigere bilde av virksomhets-
områdenes inntjening enn driftsresultatet. I tillegg til drifts-
resultat er derfor finansposter og resultat før skattekostnad
presentert.

For tilknyttede selskap er andel av driftsinntekter/drifts-
kostnader vist brutto under det enkelte virksomhetsom-
råde. Under «Annet» er dette eliminert og ført til en egen
linje for «Resultat tilknyttede selskap».

Da fullt resultatregnskap er vist, presenteres også fullsten-
dige 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 fordelingsprin-
sippet er valgt, da balanseposter i bygg- og anleggsvirk-
somhet i stor grad henger sammen med aktivitetsnivået.

Ikke fordelte poster
I resultatregnskapet er enkelte poster ikke fordelt på virk-
somhetsområder. Disse fremkommer under «Annet», og
består av:

• Eliminering av internomsetning/internfortjeneste mellom   
virksomhetsområder

• Eliminering av driftsinntekter/driftskostnader fra 
tilknyttede selskap

• Andel resultat i skipskommandittselskap
• Kostnader vedrørende rabatt ved aksjesalg til ansatte
• Gevinst ved salg av omløpsaksjer
• Kurstap obligasjoner

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser gjelder hovedsakelig Korsbrekke og
Lorck AS, der Veidekkes eierandel er 60 %. (Se note 20).

Transaksjoner mellom virksomhetsområder
23 % av driftsinntektene 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 197,0 mill.
kroner (357,4 i 1995 og 196,3 i 1994) virksomhet utenfor
Norge. Utenlandsvirksomheten utgjør således 4,9 % (9,0 %
i 1995 og 6,2 % i 1994) av konsernets samlede driftsinn-
tekter.

Bygg Anlegg Øvrige områder Konsern

Driftsinntekter 1996 1995 1994 1996 1995 1994 1996 1995 1994 1996 1995 1994

Norge 1.823,2 1.866,9 1.483,9 1.182,6 881,7 774,2 855,2 858,7 707,1 3.861,0 3.607,3 2.965,2

Norden for øvrig - - 4,0 13,4 25,0 1,4 - - - 13,4  25,0 5,4

Tyskland - 84,9 69,8 - 50,4 80,8 5,5 5,3 12,5 5,5 140,6 163,1

Øst-Afrika - - - 167,6 174,1 76,5 - - -66,7 167,6 174,1 9,8

Øvrig utland - - - 25,8 40,8 18,0 -15,3 -23,1 - 10,5 17,7 18,0

Sum 1.823,2 1.951,8 1.557,7 1.389,4 1.172,0 950,9 845,4  840,9 652,9 4.058,0 3.964,7 3.161,5

Bygg Anlegg Totalt
Ordrereserve 1996 1995 1994 1996 1995 1994 1996 1995 1994
Total 1.125 1.024 1.154 1.136 920 577 2.261 1.944 1.731
Herav til utførelse innen 12 måneder 964 919  1.085 846 755 450 1.810 1.674 1.535
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I driftsinntekter inngår følgende gevinster ved salg av:
1996 1995 1994

Maskiner o.l. 4,8 11,0 15,4
Bygninger/tomter 14,8 7,2 -1,4
Selskapsandeler 17,6 
Sum salgsgevinster 19,6 35,8 14,0

3 FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER
1996 1995 1994

Renteinntekter 34,9 43,9 36,5
Andre finansinntekter 4,7 4,7 2,6
Finansinntekter 39,6 48,6 39,1
Rentekostnader langsiktige lån -18,1 -27,4 -30,2
Rentekostnader kortsiktige lån -10,4 -15,7 -11,5
Andre finanskostnader -2,2 -4,0 -4,3
Finanskostnader -30,7 -47,1 -46,0
Finansinntekter/finanskostnader 8,9 1,5 -6,9

4 RESULTAT PR. AKSJE
1996 1995 1994

Resultat pr. aksje (kroner) 13,83 9,13 -1,25
Årsoverskudd/årsunderskudd (1.000 kroner) 77.715 50.717 -6.911
Tidsveid antall ordinære aksjer 5.619.263 5.555.002 5.509.169
Antall ordinære aksjer pr. 31. desember 5.697.830 5.697.830 5.622.830

Forskjellen mellom tidsveid antall ordinære aksjer og antall ordinære aksjer pr. 31. desember skyldes egne aksjer eiet av 
datterselskapet Korsbrekke og Lorck AS. Disse aksjene ble avhendet i desember 1996. Det forventes at tidsveid antall 
ordinære aksjer i 1997 vil være 5.697.830.

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

5 LIKVIDE MIDLER
1996 1995 1994

Bankinnskudd 144,0 245,4 316,3
Kortsiktige plasseringer 94,1 50,0 
Skattetrekksmidler 42,2 38,2 28,6
Verdipapirer 26,4 50,0 20,4
Aksjer 3,2 4,5 6,3
Likvide midler 309,9 388,1 371,6

2 DRIFTSINNTEKTER
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Noter

7  DRIFTSBEHOLDNINGER 
Driftsbeholdninger omfatter beholdninger på prosjektene og i asfaltvirksomheten. Beholdninger på prosjektene består av materialer, reserve-
deler, småutstyr m.v., mens beholdningene i asfaltvirksomheten består av pukk og råvarer for asfaltproduksjonen.

8  EGENREGIPROSJEKTER FOR SALG
1996 1995 1994

Prosjekter under utførelse 46,8 30,0 96,1
Tomter for utbygging 18,0 17,9  14,8
Egenregiprosjekter for salg 64,8 47,9 110,9

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

Egenregiprosjekter gjelder hovedsakelig 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
Asfalt-Dekke A/S 0,3 100 0,3 12,2
Moderne Bygg AS 2,5 100 2,5 10,9
A/S Noremco Construction 5,0 100 5,0 10,9
Molde Asfalt AS 0,1 100 0,1 9,5
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 48 0,0 8,9
Veidekke Eiendom A/S 5,0 100 5,0 5,1
Veidekke Finans A/S 5,0 100 5,0 5,0
Veidekke GmbH DEM 0,5 100 DEM 0,5 0,0
Storsand Sandtak AS 0,1 100 0,1 1,7
Prosjektutvikling Bergen A/S 0,9 100 0,9 1,2
Småkraft AS 0,1 100 0,1 1,1
Krafttak HF  ISK10,0 90 ISK 9,0 0,9
Beitostølen Eiendomsutvikling A/S 0,2 90 0,2 0,1
Andre datterselskap 0,5
Eid av Veidekke ASA 108,8
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 48 0,0 2,0
Eid gjennom datterselskap 2,0

Veidekke har i 1996 kjøpt følgende datterselskap:  Topp-Dekke A/S, Asfalt-Dekke A/S, Moderne Bygg AS, Molde Asfalt AS,
Storsand Sandtak AS og Småkraft AS.

6 KUNDEFORDRINGER
1996 1995 1994

Bokførte kundefordringer 608,8 565,3 520,0
Delkredereavsetning -24,1 -23,5 -21,7
Innestående, kunder 118,1 94,4 45,0
Utført, ikke fakturert 81,7 70,0 66,8
Fakturert, ikke utført -228,9 -163,0 -154,7
Kundefordringer 555,6 543,2 455,4
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10  AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAP

Selskapets Verdi i Verdi i Årets
aksjekapital Eierandel i % Pålydende selskapet konsernet resultat

A/S Kongsvinger Asfalt 2,0 50 1,0 1,0 6,2 0,4
Norwegian Construction 
Group, Nocon AS 6,0 50 3,0 3,0 1,2 -1,8
A/S Fosskvartalet 0,1 50 0,1 - 2,0 0,5
Støltunet A/S 0,1 50 0,0 1,7 1,7
Andre selskap - - - 1,6 1,5
Eid av Veidekke ASA - - - 7,3 12,6  -0,9
Benull A/S 40,0 43 17,0 17,0 17,0
Martin Haraldstad A/S 0,1 50 0,1 2,0 3,5 1,6
Prospect AS * 3,4
Skollenborg Pukkverk A/S 0,2 34 0,1 1,4 1,4
Andre selskap -  - - 1,0 1,1
Eid av datterselskap 21,4 23,0 5,0
Totalt konsern 28,7 35,6 4,1

*  Aksjene i Prospect AS er i 1996 solgt med en gevinst på 3,4 mill. kroner (årsresultat). 

11  LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.
1996 1995 1994

Lån til deltakere i ANS 58,5 29,3 26,9
Lån til kunder 25,2 22,4 11,3
Lån til tilknyttede selskap 28,9 20,2 22,4
Lån til ansatte 17,3 17,4 13,2
Lån til stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp 10,1 2,3 2,5
Utsatt skattefordel 6,3 7,9 11,2
Andel skipskommandittselskap 4,2 5,3 6,1
Netto pensjonsmidler 9,5 4,0 3,0
Diverse aksjer 2,9 3,1 2,7
Annet 1,4 4,3 6,2
Langsiktige fordringer m.v. 164,3 116,2 105,5

12  VARIGE DRIFTSMIDLER
Anskaffelses- Akkum. Bokført  Årets Avskrivnings-

kost 01.01. Tilgang Avgang avskrivn. verdi 31.12. avskrivn. sats i %
Goodwill 34,8 23,8 0,0 31,8 26,8 9,0 10-20
Maskiner o.l. 950,7 171,3 48,9 718,7 354,4 94,5 15-20
Bygninger 494,3 6,5 180,1 104,3 216,4 21,4 2-5
Tomter 132,5 6,2 52,6 - 86,1 - -
Sum 1.612,3 207,8 281,6 854,8 683,7 124,9

Bygninger er i 1996 nedskrevet med 11,8 mill. kroner (inkludert i årets avskrivninger).
Under tomter er det inkludert eiendommer for utvikling med en bokført verdi 43,0 mill. kroner (77,4 mill. kroner).

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

1996 1995 1994 1993 1992
Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg

Goodwill 23,8 - 2,8 - 7,1 - 3,9 - 6,9 -
Maskiner o.l. 171,3 14,0 165,5 33,2 86,6 24,2 68,1  25,6 101,5 26,1
Bygninger 6,5 172,2 23,1 29,0 69,6 17,8 23,8 18,4 23,2 129,8
Tomter 6,2 52,8 1,5 5,1 3,8 3,7 33,7 12,6 5,4 22,5
Sum 207,8  239,0 192,9 67,3 167,1 45,7 129,5 56,6 137,0 178,4
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13  GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
1996 1995 1994

Kassekreditt 1,2 6,7 3,0
Prosjektfinansiering - - 82,8
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,2 6,7 85,8

14  LEVERANDØRGJELD O.L.
I leverandørgjeld o.l. inngår også periodiserte kostnader og avsetninger for garantiarbeider o.l.

15  SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER O.L.
Skyldige offentlige avgifter o.l. består av skyldig merverdiavgift, skattetrekk, folketrygdavgift, feriepenger o.l.

16  ANNEN KORTSIKTIG GJELD
1996 1995 1994

Betalbar skatt 13,5 33,7 63,1
Avsatt utbytte 39,3 19,5 15,1
Forskudd fra kunder 69,3 72,5 11,6
Annen gjeld 17,0 23,0 30,2
Annen kortsiktig gjeld 139,1 148,7 120,0

17  LANGSIKTIG GJELD
Bokført  Nedbetalt  Nye lån  Bokført  

31.12.95 1996 1996 31.12.96
Lån med pant i bygninger/tomter 255,3 101,2 0,0 154,1
Andre lån 36,7 5,0 1,8 33,5
Sum lån  292,0 106,2 1,8 187,6
Netto pensjonsforpliktelser 28,1 - - 22,4
Langsiktig gjeld 320,1 - - 210,0

Nedbetalingsstruktur 1997 1998 1999 2000 2001 Etter 2001
Lån med pant i bygninger/tomter 10,8 23,0 8,8 8,8 8,1 94,6
Andre lån 4,6 5,0 5,1 5,1 5,2 8,5
Sum 15,4 28,0 13,9 13,9 13,3 103,1

I løpet av 1997 vil 45 % (42 % i 1996 og 79 % i 1995) av låneporteføljen bli renteregulert. Den veide effektive lånerenten var
pr. 31. desember 6,9 % (7,4 % i 1995 og 7,3 % i 1994). Gjennomsnittlig gjenstående løpetid til renteregulering er 2,6 år (2,2
år i 1995). Disse beregningene inkluderer langsiktig gjeld i tilknyttede selskap.

Konsernet hadde pr. 31. desember 1996 ubenyttede trekkrammer på 351 mill. kroner (372 i 1995 og 350 i 1994), 
hvorav 300 mill. kroner (322 i 1995 og 192 i 1994) gjelder langsiktige lånerammer.

Noter
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18  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.

1996                                    1995 1994
Veidekke ASA Kolo * Konsern Konsern Konsern

Sikrede Usikrede Sikrede Totalt        Totalt         Totalt
Pensjonskostnader
Årets opptjening (nåverdi) 9,8 0,3 10,1 9,8 10,9
Renter på forpliktelsene 13,5 1,8 1,0 16,3 14,3 14,9
Avkastning på midlene -15,2 -2,6 -17,8 -16,1 -15,9
Resultatført estimatavvik 0,6 0,3 0,9 
Endring overfinansiering 0,6 0,6 0,6 1,1
Pensjonskostnader 8,1 2,4 -0,4 10,1 8,6 11,0
Oppført i balansen
Pensjonsmidler 208,9 35,2 244,1 220,4 215,6
Pensjonsforpliktelser (nåverdi) -212,0 -25,7 -15,6 -253,3 -222,6 -234,5
Netto midler/forpliktelser -3,1 -25,7 19,6 -9,2 -2,2 -18,9
Ikke resultatført estimatavvik 8,0 3,3 3,6 14,9 -3,9
Ikke oppført overfinansiering -18,6 -18,6 -18,0 -17,4
Balanseført netto midler/forpliktelser 4,9 -22,4 4,6 -12,9 -24,1 -36,3

* Korsbrekke og Lorck AS

Av netto pensjonsmidler/forpliktelser er 9,5 mill. kroner oppført under langsiktige fordringer m.v., mens 22,4 mill. kroner er
oppført som langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser og årets opptjening er inklusive arbeidsgiveravgift.

Det oppstår årlig avvik mellom estimert og faktisk avkastning på pensjonsmidlene og mellom estimerte og faktiske pensjons-
forpliktelser. Estimatavvik balanseføres inntil man når 10 % av hva som er størst av pensjonsmidler 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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Noter

20  MINORITETSINTERESSER
1996 1995 1994

Minoritetsinteresser pr. 1. januar 54,9 50,1 47,3
Minoritetsandel av årsoverskudd 8,7 7,2 6,1
Utbytte -8,0 -2,4 -4,0
Ny regnskapsstandard pensjoner -3,7
Salg egne aksjer 5,5 5,1
Justering minoritet 1,3
Tilgang/avgang minoritet 0,4 -0,7
Minoritetsinteresser pr. 31. desember 62,8 54,9 50,1

MINORITETSANDEL AV RESULTATPOSTER 1996 1995 1994
Driftsinntekter 104,7 88,1 74,4
Driftskostnader -94,2 -80,4 -67,4
Driftsresultat 10,5 7,7 7,0
Netto finansielle poster 1,5 2,2 1,3
Resultat før skattekostnad 12,0 9,9 8,3
Skattekostnad -3,3 -2,7 -2,2
Minoritetsandel av årsoverskudd 8,7 7,2 6,1

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

19 SKATT
SKATTEKOSTNAD 1996 1995 1994
Betalbar skatt 10,1 12,1 58,8
Endring utsatt skatt 24,7 8,4 -52,8
Skattekostnad 34,8 20,5 6,0

UTSATT SKATT 1996 1995 1994
Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster 161,3 80,0 40,5
Meravskrivninger 23,9 36,8 45,2
Gevinst- og tapskonto 74,4 80,8 99,3
Andre langsiktige poster 6,5 -13,0 -17,9
Grunnlag utsatt skatt 266,1 184,6 167,1
Utsatt skatt (28 %) 74,5 51,7 46,8
Utsatt skattefordel * 6,3 7,9 11,2

*Beregnet av netto pensjonsforpliktelser på 22,4 mill. kroner (28,1 mill. kroner i 1995 og 40,0 mill. kroner i 1994).



23  PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG SOLIDARANSVAR

Pantstillelser 1996 1995 1994
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 154,1 255,3 283,7
Bokført verdi av pantsatte bygninger 144,7 303,5 325,4
Bokført verdi av pantsatte tomter 19,5 33,5 32,8

Garantiansvar 1996 1995 1994
Garantier overfor ansatte 6,2 7,9 7,9
Garantier overfor tilknyttede selskap 60,2 3,2 48,5
Øvrige garantier 8,3 16,4 30,3
Ikke påregnet innkalt ansvarskapital i K/S 0,5 55,7
Sum garantiansvar 74,7 28,0 142,4

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og garantistillelser.

Veidekke ASA’s garantistillelse overfor datterselskap
1996 1995 1994

Totalt 316,3 233,3 156,2
Herav solidaransvar for datterselskaps trekk på konsernkonto 171,9 109,3 131,4

Gjennom deltakelse i ansvarlige selskap og arbeidsfellesskap vil Veidekke kunne bli stilt til ansvar for andre deltakeres 
manglende evne til å innfri sine forpliktelser. Solidaransvaret kan imidlertid først gjøres gjeldende når det aktuelle selskapet
ikke klarer å innfri sine forpliktelser.
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21  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 50
Bjørn H. Madsen, styremedlem 100
Terje R. Venold, adm. direktør 11.550
Aksjer eid av styre og adm. direktør 23.647

22  EGENKAPITAL
1996 1995 1994

Egenkapital pr. 1. januar 545,3 502,2 553,5
Årsoverskudd 77,7 50,7 -6,9
Utbytte -31,3 -17,1 -11,2
Ny regnskapsstandard pensjoner -40,8 
Salg egne aksjer 8,6 7,6
Valutaomregning 1,5
Justering minoritet -1,3
Nyemisjon 8,0
Egenkapital pr. 31. desember 599,0 545,3 502,2
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24  PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE

Resultatført på prosjekter 1996 1995 1994
Akkumulerte inntekter  2.125 1.609 1.169
Akkumulert bidrag 133 83 -13

Tapsprosjekter * 1996 1995 1994
Gjenværende omsetning 127 196 75
* Forventet tap på disse prosjektene er avsatt i regnskapet.

25  NÆRSTÅENDE PARTER

Veidekke har i 1996 gjennom en stiftelse solgt 151.151 Veidekke-aksjer med rabatt til de ansatte. Rabatten er på 5,3 mill.
kroner og er belastet Veidekkes regnskap ved tilskudd til stiftelsen. I tillegg er det belastet arbeidsgiveravgift på 0,5 mill. kroner.

26  KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kjøp av datterselskap
Veidekke har i 1996 kjøpt datterselskap som totalt har medført et netto kontantutlegg på 38,5 mill. kroner. Ved kjøpene er
følgende verdier oppført i konsernets balanse:

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

Varige driftsmidler
Investeringer 
Regnskapsført * 207,8
Kjøp av datterselskap - 59,6
Kontantutlegg 148,2

Salg
Regnskapsført * 239,0
Kreditt ved salg - 40,8
Kontantinnbetaling 198,2
* Se note 12 - Varige driftsmidler
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Resultatregnskap 

(Beløp i mill. kroner)

Note 1996 1995

Driftsinntekter 3.481,0 3.410,9 

Underentreprenører -1.391,7 -1.450,6
Materialkostnader -870,2 -922,3
Lønn og sosiale kostnader A -866,3 -748,7
Andre driftskostnader B -153,9 -159,0
Avskrivninger E -80,8 -70,6
Tap på fordringer -32,2 -25,2
Sum driftskostnader -3.395,1 -3.376,4

Driftsresultat 85,9 34,5

Finansinntekter C 40,0 40,3
Finanskostnader C -21,7 -26,4
Andel resultat i skipskommandittselskap 1,6 3,3

Resultat før skattekostnad 105,8 51,7

Betalbar skatt G 2,0 -0,6
Endring utsatt skatt G -25,0 -12,5

Årsoverskudd 82,8 38,6

Overføringer:
Konsernbidrag 20,5 2,0
Utbytte 31,3 17,1
Reservefond 27,8 11,0
Tilbakeføringsfond -9,6 -9,5
Disposisjonsfond 12,8 18,0

Sum overføringer 82,8 38,6

VEIDEKKE ASA
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Balanse  

(Beløp i mill. kroner)

Pr. 31. desember Note 1996 1995

EIENDELER

Omløpsmidler
Likvide midler 368,2 378,0
Kundefordringer 414,0 411,1
Kortsiktige fordringer konsernselskap 15,7 22,8
Andre kortsiktige fordringer 24,8 14,0
Driftsbeholdninger 7 56,4 71,5
Egenregiprosjekter for salg 22,5 46,0
Sum omløpsmidler 901,6 943,4

Anleggsmidler
Aksjer i datterselskap 9 108,8 52,1
Aksjer i tilknyttede selskap 10 7,3 7,2
Langsiktige fordringer m.v. D 131,8 81,2
Langsiktige fordringer konsernselskap 38,4 77,3
Maskiner o.l. E 247,3 210,1
Bygninger E 119,1 175,5
Tomter E 61,7 96,8
Sum anleggsmidler 714,4 700,2

Sum eiendeler 1.616,0 1.643,6

GJELD OG EGENKAPITAL 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 6,5
Leverandørgjeld o.l. 14 616,4 704,8
Skyldige offentlige avgifter o.l. 15 159,3 145,3
Kortsiktig gjeld konsernselskap 33,3 7,7
Annen kortsiktig gjeld F 95,1 103,4
Sum kortsiktig gjeld 904,1 967,7

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 17 157,6 175,9
Utsatt skatt G 68,3 44,9
Sum langsiktig gjeld 225,9 220,8

Egenkapital
Aksjekapital (5.697.830 aksjer à kr. 10,-) 57,0 57,0
Reservefond 89,7 61,9
Tilbakeføringsfond 9,6
Disposisjonsfond 339,3 326,6
Sum egenkapital H 486,0 455,1

Sum gjeld og egenkapital 1.616,0 1.643,6

Pantstillelser I 112,9 121,8
Garantiansvar 23 391,1 261,3

VEIDEKKE ASA
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(Beløp i mill. kroner)

1996 1995

OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad 105,8 51,7
Betalt skatt -19,6 -30,9
Avskrivninger 80,8 70,6
Gevinst ved salg av varige driftsmidler  -20,1 -34,2
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -10,6 -11,3
Andel resultat skipskommandittselskap -1,6 -3,3
Tilført fra årets virksomhet 134,7 42,6

Endring kundefordringer -2,9 -48,2
Endring andre omløpsmidler 44,5 46,4
Endring leverandørgjeld -88,4 192,3
Endring annen driftsgjeld 20,2 44,2
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 108,1 277,3

INVESTERINGSAKTIVITETER
Investeringer i varige driftsmidler -120,3 -123,0
Salg av varige driftsmidler 102,3 41,4
Salg av selskapsandeler 17,6
Andre investeringer -63,7 -4,9
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -81,7 -68,9

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak langsiktig gjeld 5,8
Nedbetaling langsiktig gjeld -12,6 -79,6
Nedbetaling kortsiktig gjeld -6,5 -77,1
Nyemisjon 8,0
Betalt konsernbidrag -4,5
Betalt utbytte -17,1 -11,2
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -36,2 -158,6

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) -9,8 49,8

Likvide midler pr. 1. januar 378,0 328,2
Likvide midler pr. 31. desember 368,2 378,0

Kontantstrømoppstilling

VEIDEKKE ASA



Regnskapsprinsippene på side 17 til 18 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. 1.118.432,-.

B ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Godtgjørelse til selskapets revisor er kr. 1.375.000,- for revisjon og kr. 213.600,- for rådgivning.

C FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
I finansinntekter inngår utbytte med 3,9 mill. kroner (7,3), hvorav 3,6 mill. kroner (6,0) er fra datterselskap. 
Øvrige finansinntekter fra datterselskap er 0,0 mill. kroner (0,3). Finanskostnader til datterselskap er 0,0 mill. kroner (0,0).

D LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.
I langsiktige fordringer inngår utsatt skattefordel med 6,3 mill. kroner (7,9).

E VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelses- Akkum. Bokført verdi
kost 01.01. Tilgang Avgang avskr. 31.12. Årets avskr.

Goodwill 4,3 4,3 
Maskiner 692,9 110,0 44,6 511,0 247,3 68,8
Bygninger 240,9 4,7 67,9 58,6 119,1 11,9
Tomter  96,8 5,6 40,7 61,7
Sum 1.034,9 120,3 153,2 573,9 428,1 80,7

F ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Avsetning til betalbar skatt er -1,9 mill. kroner (19,7). Avsetning til utbytte er 31,3 mill. kroner (17,1). 

G SKATT

SKATTEMESSIG RESULTAT 1996 1995
Resultat før skattekostnad 105,8 51,7
Konsernbidrag -20,5 -2,0
Andre permanente forskjeller 1,2 -2,0
Endring midlertidige forskjeller -89,3 -44,8
Avvik midlertidige forskjeller regnskap/ligning  2,8 76,8
Skattemessig resultat (grunnlag) 0,0 79,7

UTSATT SKATT 1996 1995
Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster 181,6 84,1
Meravskrivninger 12,2 29,0
Gevinst- og tapskonto 61,1 64,3
Andre langsiktige poster -11,0 -17,0
Grunnlag utsatt skatt 243,9 160,4
Utsatt skatt (28 %) 68,3 44,9
Utsatt skattefordel * 6,3 7,9

* Beregnet av netto pensjonsforpliktelser 22,4 mill. kroner (28,1 mill. kroner).
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Noter til regnskapet 

VEIDEKKE ASA
(Beløp i tabellene i mill. kroner)
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Til generalforsamlingen i Veidekke ASA

Vi har revidert årsoppgjøret for Veidekke for 1996 som viser et årsoverskudd på 82,8 mill. kroner for morselskapet og et
årsoverskudd på 77,7 mill. kroner for konsernet. Årsoppgjøret, som består av styrets beretning, resultatregnskap, balanse,
kontantstrømanalyse, regnskapsprinsipper, 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 revisjonshand-
linger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har
kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprin-
sipper, 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 1996 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstem-
melse med god regnskapsskikk.

Oslo, 27. februar 1997
ERNST & YOUNG AS

Ernst Alsaker
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning for 1996

H EGENKAPITAL

1996 1995
Egenkapital 1. januar 455,1 419,4
Fusjon 8,2
Nyemisjon 8,0
Årsoverskudd 82,8 38,6
Utbytte -31,3 -17,1
Konsernbidrag -20,5 -2,0
Egenkapital 31. desember 486,0 455,1

I PANTSTILLELSER 

1996 1995
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 112,9 121,8
Bokført verdi av pantsatte bygninger 86,3 129,2
Bokført verdi av pantsatte tomter 15,4 14,1

Noter
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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 utbytte, og bør reflektere den økonomiske utviklingen i
selskapet. Veidekke-aksjen skal fremstå som et likvid og interessant investerings-
alternativ, og selskapet legger vekt på å gi markedet korrekt og relevant informa-
sjon til rett tid. Eksisterende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved kapital-
utvidelser.

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 gjen-
nomsnitt skal ligge i området 25 til 40 % av selskapets årsresultat. De siste seks
årene har Veidekke betalt vel 30 % av selskapets årsresultat i utbytte. I lys av
resultatutviklingen og utsiktene til ytterligere resultatforbedring i 1997, har styret
vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen at utbyttet for 1996 fastsettes til
kr. 5,50 pr. aksje (totalt 31,3 mill. kroner). Dette tilsvarer et utdelingsforhold på
40 %.

Eierstruktur
Antall aksjonærer i Veidekke pr. 31. desember 1996 var 2.430, hvorav 26 uten-
landske. Utenlandsandelen har vært ganske stabil gjennom året og var ved
årsskiftet på 11,1 %. I desember 1996 solgte Veidekke gjennom datterselskapet
Korsbrekke og Lorck AS 80.328 egne aksjer til Stiftelsen Veidekkeansattes aksje-
kjøp. Aksjene vil bli benyttet til salg av aksjer til ansatte, som det er planlagt å
foreta i løpet av 1997. 

Folketrygdfondet er selskapets største eier med 10,2 %. 1.121 ansatte har aksjer
i selskapet og de eier totalt 11,4 %.

Veidekke-aksjen har vært notert på hovedlisten på Oslo Børs siden 1986.
Børsposten er 100 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
utviklingen av selskapet. Selskapets mål er at minst halvparten av selskapets
medarbeidere skal være aksjonærer med en eierandel opp mot 15 %. Når det
gjelder ansatte i sentrale lederposisjoner, er det ønskelig at eierengasjementet er
betydelig for den enkelte.

Aksjonærforhold
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1992  1993 1994 1995 1996

Kr.

Antall Antall
Aksjebeholdning                         aksjonærer  aksjer %

1  -          100 1.280 51.314 0,9
101  -       1.000 891 288.168 5,1

1.001  -     10.000 191 642.372 11,3
10.001  -   100.000 54 1.706.467 29,9

100.001  - 14 3.009.509 52,8
Totalt 2.430 5.697.830 100,0

Utbytte pr. aksje

Jørgen G. Michelet (41), finansdirektør med
ansvar for finans og investor relations.
Møter i styret og konsernledelsen.
Siviløkonom fra St. Gallen, Sveits 1981.
Ansatt i Veidekke fra 1986. Finansdirektør
siden 1990. 
Antall aksjer i Veidekke: 10.808
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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 gjennom salg til rabatterte kurser. I 1996 fikk hver ansatt
anledning til å kjøpe inntil 250 aksjer. 830 ansatte benyttet seg av tilbudet, og i
alt 125.000 aksjer ble kjøpt. Veidekke yter finansieringsbistand til de ansatte ved
kjøp av aksjer.

Detaljert oversikt over styrets og administrerende direktørs aksjebeholdning er
gitt i note 21.

Innsideforhold
Veidekke legger stor vekt på at både gjeldende lovgivning om behandling av
fortrolig informasjon og rapporteringsregler for aksjetransaksjoner er imple-
mentert i selskapets rutiner. Veidekke fører særskilte protokoller over aksjetrans-
aksjoner for personer som omfattes av regelverket. I tillegg har selskapet utar-
beidet interne regler som alle medarbeidere i sentrale stillinger og hovedtillits-
valgte er gjort kjent med. Disse reglene innebærer at enkelte personer i visse 
perioder har handleforbud i selskapets aksjer. Det er bl.a. ikke tillatt å handle
aksjer i henholdsvis én og to måneder før kvartals- og årsresultatrapportering.
Kontroll av transaksjoner skjer løpende, og selskapet oversender hver annen
måned oversikt over kjøp og salg av aksjer til Oslo Børs. Innsidernes kjøp og
salg av aksjer meldes løpende.

Aksjekapital
Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember var 57 mill. kroner, fordelt på
5.697.830 aksjer hver pålydende kr. 10,00. Aksjekapitalens utvikling siden børs-
introduksjonen i 1986 er vist nedenfor:

Emisjonsform Innbetalt Aksjer etter Aksjekapital Justerings-
beløp utvidelse       etter       faktor*

(1.000) utvidelse
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.
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Fullmakt til utstedelse av aksjer

Generalforsamlingen fattet vedtak i ordinær generalforsamling 27. april 1995

om å gi styret fullmakt til å utstede inntil 1 million aksjer. Fullmakten gjelder til

1. juli 1997. Styret vil på generalforsamlingen 24. april 1997 be om forlengelse

av fullmakten i to år. Det vil i størst mulig grad bli søkt fattet vedtak om aksje-

kapitalendringer direkte i generalforsamlingen. Fullmakten, som styret siden

1986 har fått for to år av gangen, har i hovedsak vært benyttet ved emisjoner til

ansatte og mindre fusjoner.

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 delårsresultater 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 både på norsk og engelsk.

RISK-regulering

RISK-beløpet beregnes årlig med utgangspunkt i endringen i Veidekkes tilbake-

holdte skattlagte kapital fordelt på antall utestående Veidekke-aksjer. Det er kun

norske aksjonærer som skal justere sin kostpris med et RISK-beløp. Det gjen-

nomgående RISK-beløp er vist i tabellen på neste side. Beløpet tilfaller norske

aksjonærer pr. 1. januar etterfølgende år.
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AKSJEN 1996 1995 1994 1993 1992
Børskurs 31. desember 201,00 126,25 116,50 170,00 68,00
- høy 205,00 146,00 236,00 170,00 110,00
- lav 125,00 115,00 101,00 68,00 62,00
Resultat pr. aksje 13,83 9,13 -1,25 8,84 8,70
Børskurs/fortjeneste (P/E)  14,5 13,8 - 19,2 7,8
Kontantstrøm pr. aksje 40,45 29,95 6,65 30,64 31,44
Børskurs/kontantstrøm 5,0 4,2 17,5 5,5 2,2
Utbytte pr. aksje 5,50 3,00 2,00 2,75 2,25
Utdelingsforhold (%) 39,8 32,9 - 31,1 25,9
Direkte avkastning (%) 2,7 2,4 1,7 1,6 3,3
Utestående aksjer (gj.snitt, 1.000)1) 5.619 5.555 5.509 5.463 5.463
Børsverdi pr. 31. desember (mill. kr.) 1.145,3 719,4 655,1 955,9 382,4
Antall aksjonærer pr. 31. desember 2.430 2.245 1.998 1.907 1.897
RISK-beløp -7,502) 6,58 8,86 -5,01 -
1) Antall utestående aksjer er justert med aksjer i eget eie, jfr. note 4 til regnskapet.
2)  Estimat. Endelig RISK-beløp fastsettes av skattemyndighetene, informasjon om beløpet sendes den enkelte 

aksjonær direkte fra Verdipapirsentralen.

STØRSTE AKSJONÆRER PR. 31. DESEMBER 1996
Folketrygdfondet 10,2%
Avansefondene 9,7%
Vital Forsikring 6,8%
Storebrand Livsforsikring 5,7%
Norsk Hydros Pensjonskasse 5,6%
K-Fondene 4,5%
Alfred Berg Aksjefondene 3,8%
K-Holding 3,4%
Gjensidige Liv- og skadeforsikring 3,1%
Boston Safe Dep & Trust 2,4%

Veidekkeaksjens kursutvikling og omsatt volum siste fem år
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1996 1995 1994 1993 1992

DRIFT *
Driftsinntekter 4.058 3.965 3.162 3.137 3.665
Driftsresultat 105,4 72,3 7,8 63,9 93,7 
Resultat før skattekostnad 121,2 78,4 5,2 75,2 81,2
Ordinært årsoverskudd 1) 77,7 50,7 -6,9 48,3 47,5
Ordrereserve Bygg og Anlegg 2.261 1.944 1.731 1.358 1.205

RENTABILITET
Brutto fortjenestemargin (%) 3,0 2,0 0,2 2,4 2,2
Totalkapitalrentabilitet (%) 2) 7,6 6,3 2,7 6,4 7,9
Rentabilitet på arbeidende kapital (%) 3) 15,8 12,1 4,6 11,7 15,2
Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 13,7 10,0 -0,1 9,3 9,9

KAPITALFORHOLD *
Totalkapital 1.964 2.059 1.923 1.910 1.999
Samlet egenkapital 5) 662 600 552 601 572
Egenkapitalandel (%) 6) 33,7 29,2 28,7 31,5 28,6
Investeringer 208 193 167 130 137

LIKVIDITET
Likviditet pr. 31. desember * 310 388 372 367 359
Likviditetsgrad 1  7) 1,06 1,00 1,08 1,15 1,09
Likviditetsgrad 2 8) 0,92 0,88 0,91 0,97 0,95
Netto rentebærende gjeld * 9) -184,7 -104,8 11,1 -7,6 -5,2

AKSJEN
Børskurs pr. 31. desember 201,00 126,25 116,50 170,00 68,00
Resultat pr. aksje (kr.) 10) 13,83 9,13 -1,25 8,84 8,70
Børskurs/resultat (P/E) 14,5 13,8 - 19,2 7,8
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 11) 40,45 29,95 6,65 30,64 31,44
Børskurs/kontantstrøm 5,0 4,2 17,5 5,5 2,2
Utbytte pr. aksje (kr.) 5,50 3,00 2,00 2,75 2,25
Utestående aksjer (gjennomsnitt, 1.000) 5.619 5.555 5.509 5.463 5.463

PERSONALFORHOLD
Antall ansatte pr. 31. desember 3.111 2.888 2.785 2.694 2.869
Lønninger og sosiale kostnader * 1.008 847 749 775 873

* 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 skattekostnader 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.

Analytikerinformasjon

NØKKELTALL
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Bedret resultat
•  Resultatmargin forbedret fra 2% til 3%
•  Resultat pr. aksje økte fra kr. 9,13 til kr. 13,83

Finansiell stilling styrket
• Egenkapitalandelen økte fra 29,2 % til 33,7 %
• Betydelig realisering av ferdigutviklede næringseiendommer

Ordrereserve
• Ordrereserven for Bygg og Anlegg økte fra 1.944 mill. kroner til 2.261 mill. kroner

Forbedringsprosessen «Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000»
• Mål og prosess forankret i hele organisasjonen

Forbedret markedsposisjon
• Oppkjøp
• Restrukturering
• Avvikling

Virksomhetsområder Beløp i mill. kroner
1996 1995 1994

Omsetning     Resultat      Margin       Omsetning     Resultat  Margin      Omsetning      Resultat       Margin
før skatt før skatt før skatt

Bygg 1.823,2 53,6 2,9 % 1.951,8 34,5 1,8 % 1.557,7 13,0 0,8 %
Anlegg 1.389,4 27,4 2,0 % 1.172,0 2,9 0,2 % 950,9 -35,0 -3,7 %
Asfalt 868,6 35,4 4,1 % 812,2 42,4 5,2 % 686,9 35,7 5,2 %
Eiendom 62,6 6,1 9,7 % 63,5 0,8 1,3 % 49,6 2,6 5,2 %
Annet -85,8 -1,3 - - 34,8 -2,2 - -83,6 -11,1 -
Sum 4.058,0 121,2 3,0 % 3.964,7 78,4 2,0 % 3.161,5 5,2 0,2 %
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Klar resultatbedring og styrket markedsposisjon

innen bygg. Styrket profil som samarbeidspartner

for våre kunder.

Mill. kroner

Nøkkeltall 1996 1995 1994
Driftsinntekter 1.823,2 1.951,8 1.557,7
Driftsresultat 28,3 10,9 -3,9
Resultat før skatt 53,6 34,5 13,0
Egenkapital 212,7 159,8 168,3
Totalkapital 815,7 880,5 798,4
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 35,7 21,9 12,2
Ordrereserve 1.125 1.024 1.154

B Y G G



Tømrer Åse Tøfte er med på laget som
bygger boliger på Tærud terasse i
Skedsmo.

D I V I S J O N  B Y G G

Markedet

Den høye aktiviteten vi hadde innen byggemarkedet i 1995, fortsatte også i

1996. Den positive utviklingen i alle deler av norsk økonomi med vekst i syssel-

setting, investeringer og samlede inntekter har vært viktige drivkrefter i denne

utviklingen. I løpet av 1996 har vi også registrert stigende byggekostnader i

sentrale områder av landet, spesielt som følge av økte priser fra tekniske under-

entreprenører. Materialkostnadene har ikke vist samme vekst. Kostnads-

økningen har vært forutsett. Interne effektiviseringstiltak, som bl.a. bedre

prosjektplanlegging og tettere leverandørsamarbeid, bidrar til å dempe kostnads-

økningen. 

Igangsettingen av næringsbygg ble større enn ventet i 1996. Samlet igangsetting

ble på 3,2 mill. kvadratmeter, som er en vekst på 17 % i forhold til 1995. Det er

spesielt bygg for næringene «industri og forskning» og «industri og bergverk»

som har vokst. Veksten var størst i Oslo og Akershus.

Boligbyggingen tok seg opp på slutten av året, og i alt ble det igangsatt rundt

18.500 boliger. Særlig i Oslo- og Akershusområdet tok boligbyggingen seg opp i

siste kvartal av 1996. Stigning i bruktboligprisene på rundt 10 % fra 1995 til

1996 og større tro på fremtiden, har bidratt til relativt høy boligbygging.

Trenden vil fortsette i 1997, spesielt i Oslo og Akershus. I dette området har

tilgangen på nye boliger i markedet vært liten i lang tid, mens bruktboligprisene

har økt mellom 15 og 20 % fra 1995 til 1996. Samlet kan igangsettingen for hele

landet øke noe i 1997 til vel 20.000 boliger.

Også i 1996 har konkurransen om byggeoppdragene vært stor. Norden er i

større grad blitt ett byggemarked, og store nordiske entreprenørforetak ser

muligheter i en gunstig markedsutvikling i Norge. Denne trenden vil fortsette i

1997, all den tid markedet i Sverige vil utvikle seg svakt neste år. Veidekke er

forberedt til å møte denne utfordringen gjennom flere tiltak. Spesielt arbeider

Veidekke med FoU-arbeid både for å bedre funksjonaliteten av det ferdige

produkt og for å forbedre selve byggeprosessen.

Virksomheten

Byggvirksomheten hadde en omsetning i 1996 på 1.823 mill. kroner mot 

1.952 mill. kroner i 1995. Den lavere omsetningen er en følge av strategien om å

være mer selektiv i valg av prosjekter og sterkere fokusering på lønnsomhet

fremfor volum.
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Resultatutviklingen for byggvirksomheten var meget positivt. Resultat før skatt

økte fra 34,5 mill. kroner i 1995 til 53,6 mill. kroner. Bedringen i resultatet er en

følge av flere faktorer. Det har vært fokusert på å velge markedssegmenter hvor

Veidekke har fortrinn. Videre har det vært drevet et utstrakt forbedringsarbeid

på hver enkelt byggeplass. 

I 1996 har det vært arbeidet med å avvikle ulønnsomme forretningsområder og

styrke kompetanse og kapasitet innen boligbygging i Østlandsområdet.

Veidekkes virksomhet i Tyskland er under avvikling. Også byggvirksomheten i

Norge har vært under vurdering, noe som har ført til organisasjonstilpasninger

innen enkelte regioner. 

I begynnelsen av året kjøpte Veidekke firmaet Moderne Bygg A/S, et selskap med

lange tradisjoner som boligbygger i Oslo-området. Ved å kombinere Veidekkes

ressurser med Moderne Byggs spesialkompetanse, har Veidekke etablert seg som

en sentral aktør i et interessant markedsområde. Moderne Bygg er integrert i

Region Oslo.

Kompetansen innenfor rehabilitering av fasader er styrket i 1996. Dette er

utviklet til en spesialitet i Oslo-virksomheten, men større prosjekter er også blitt

gjennomført i andre enheter. 

I 1996 overtok Veidekke 70 % av aksjene i entreprenørbedriften Seby A/S. Seby

har virksomhet i området fra Oslo til Romerike. Hovedtyngden av virksomheten

er kontorbygg og næringsbygg. Gjennom å knytte denne bedriften til seg har

Veidekke fått tilgang til et marked som ventes å øke i årene fremover, som en

følge av hovedflyplassen på Gardermoen. Seby A/S går inn som et distrikt i bygg-

divisjonen og vil beholde sin selvstendige selskapsform frem til år 2000.

Kunderelasjoner har stått sterkt i fokus også i 1996. Veidekke ønsker å fremstå

som en samarbeidspartner, som utvikler byggeprosjekter i samarbeid med

kundene. Dette krever kompetanse innenfor produksjonsteknikk og i forhold til

det ferdige byggets funksjoner. Denne kompetansen bygges opp internt i

selskapet, men også i et nettverk med samarbeidende bedrifter på leverandør- og

rådgiversiden. Satsingen på spesialisering og kundesamarbeid har resultert i at
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antall kontrakter utviklet sammen med kundene nå utgjør ca. halvparten av

omsetningen innen byggvirksomheten. Veidekke er aktivt med i flere forsknings-

prosjekter, i forbindelse med såvel forbedring av byggeprosessen som produkt-

utvikling.

Av prosjekter som er fullført i 1996, kan nevnes et industrianlegg for A/S Union

i Skien, grunn- og betongarbeidene ved Ringerike Kretsfengsel for Statsbygg,

Vinterbro kjøpesenter for Steen & Strøm Invest og nytt politikammer i Bodø.

Ordrereserven utviklet seg positivt i 1996 og var ved årsskiftet 1.125 mill.

kroner (1.024 mill. kroner). 

Til venstre: I Hekkveien 10 
i Oslo bygges boligblokker. 
På bildet ser vi tømrer 
Espen Johansen.

Under: Vinterbro Senter er 
et prosjekt som ble utviklet 
i samarbeid med kunden, 
Steen & Strøm Invest. 
Kjøpesenteret åpnet i mars 1996.
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I løpet av 1996 er forventningene innfridd, og det er skapt et

godt grunnlag for økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Mill. kroner

Nøkkeltall 1996 1995 1994
Driftsinntekter 1.389,4 1.172,0 950,9
Driftsresultat 20,4 1,7 -40,1
Resultat før skatt 27,4 2,9 -35,0
Egenkapital 162,3 123,9 93,9
Totalkapital 559,4 468,4 364,0
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 45,2 77,9 23,3
Ordrereserve 1.136 920 577

A N L E G G



Markedet

De store utbyggingsprosjektene på Østlandet og enkelte større samferdselspro-

sjekter gjorde at anleggsmarkedet holdt seg på et høyt nivå i 1996, og det var

høy aktivitet innen de fleste områdene. Unntaket var tunnel- og underjordsmar-

kedet, som var preget av overkapasitet og hard konkurranse om kontraktene. 

Etter at Gardermoutbyggingen er ferdig, vil anleggsmarkedet flate ut på et høyt

nivå, eller gå noe ned. Med det overskudd en har i offentlige budsjetter, kan det

imidlertid ligge an til forsiktig vekst i aktiviteten når ressurssituasjonen tillater

en vekst uten samtidig økende kostnadspress. Utbygging og rehabilitering av vei

og bane vil fortsatt være en viktig og stor del av markedet. Med det politiske

fokus som miljø- og ressursspørsmål har, er det også noen interessante, nye

trender i markedet. Svakt stigende kraftpriser og økt import av elektrisk kraft

fra forurensende verk i Europa, aktualiserer igjen spørsmålet om vannkraft-

utbygging i Norge. Derfor er det sannsynlig at aktiviteten vil øke med om lag 

10 - 15 % ut fra dagens nivå. Bedret økonomi i kommunesektoren og et stort

behov for rehabilitering av eksisterende vann- og avløpssystem, vil bidra til vekst

i samlede kommunaltekniske investeringer fremover.

Anleggsmarkedet har vært preget av anbudskonkurranser, hvor pris har vært

utslagsgivende for tildeling av kontraktene. For å bedre marginene innen Anlegg

og opprettholde markedsandeler kreves det fortsatt fokus på planlegging, syste-

matisk styring og bruk av fagkompetanse i prosjektgjennomføringen.

Mulighetene er også til stede for økte markedsandeler i distriktene ved samar-

beid med Veidekkes regionskontorer og etableringer i distriktene.

Virksomheten 

Resultatet av virksomheten i 1996 ble 27,4 mill. kroner sammenlignet med 2,9

mill. kroner i 1995. Omsetningen var 1.389 mill. kroner mot 1.172 mill. kroner

ett år tidligere. Økningen gjenspeiler den økning i ordrereserven som fant sted i

1995, samt god tilgang på nye ordre, særlig i første halvdel i 1996.

Omlegging av rørgatesystemet ved
Hydros kraftverk i Høyanger. På toppen
av forskalingen sees fra venstre: 
Jon Bakke, Glenn-Rune Seland, Magnar
Sunnarvik, Per Kvam og Jostein Bakke.

Motstående side: 
Betongarbeider Billy Karlsson er
tilknyttet anleggsdivisjonen.

D I V I S J O N  A N L E G G
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Virksomheten i Anlegg har i stor grad vært preget av arbeidet med organisa-

sjonsutvikling og produktivitetsforbedringer. Ute på de fleste anleggene er det

nedsatt forbedringsgrupper med deltakere på alle nivåer i organisasjonen.

Resultatfremgangen og bedringen av ordrereserven kan i stor grad tilskrives

arbeidet med organisasjonsutvikling og produktivitetsforbedring, samt selekti-

vitet i utvelgelse av prosjekter.

Arbeidene med bygging av parsellene Arteid bru - Kverndalen, Gardermoen

Nord - Bekkedalshøgda (VS-Gruppen) samt Dagsone Etterstad for NSB

Gardermobanen ble i hovedsak avsluttet i 1996. Totalt representerer disse

kontraktene en omsetning på ca. 500 mill. kroner for Veidekkes anleggsvirk-

somhet. I løpet av året ble det inngått flere store, nye kontrakter med 

Statens vegvesen, NSB Gardermobanen, NSB Utbygging, Oslo Hovedflyplass og

Forsvarets relokalisering Gardermoen, samt en rekke interessante, mindre

prosjekter for andre oppdragsgivere. Av større arbeider som pågår i Norge,

kan nevnes bygging av Vestre Banesystem på Gardermoen (VS-Gruppen),

dobbeltspor på jernbanestrekningen Såstad - Haug, parkeringshus og flytogter-

minal på Oslo S, veiparsellen Tangerud - Hvam på E6, samt bygging av Nord-

kapptunnelen. Til sammen representerer disse prosjektene en omsetning på 

ca. 900 mill. kroner.

I den undersjøiske tunnelen til Nordkapp under Magerøysundet foregår konti-

nuerlig betongutstøping både fra fastlandssiden og fra øysiden. Ved utgangen av

januar 1997 er det drevet ca. 4.500 av totalt 6.800 meter. Hele 1.060 meter av

den utførte strekningen er utstøpt. Fjellforholdene er blitt verre midt under

Magerøysundet, og det er nå sannsynlig at de resterende 2.300 meter også må

støpes. I alt vil det da medgå om lag 80.000 kubikkmeter betong, en mengde

som tilsvarer det som gikk med til betongplattformen Sleipner A, som ble bygget

i 1990. Ved utgangen av januar var arbeidene ca. 65 uker forsinket. Veidekke

har tatt ut stevning mot Statens vegvesen for å få dekket merkostnadene som

følger av dette. Saken er berammet til 10. juni i Hammerfest herredsrett. I regn-

skapet er det tatt hensyn til den usikkerhet som knytter seg til prosjektet.
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Utenlandsvirksomheten foregår hovedsakelig gjennom Veidekkes heleide datter-

selskap Noremco Construction og Norwegian Construction Group, Nocon, som

eies av Veidekke og Selmer med 50 % på hver. Av større arbeider som pågår i

utlandet, kan nevnes bygging av kai i Thailand, fullprofilboring i Nord-Italia,

flyplassbygging på Grønland og veibygging på Zanzibar. Utenlandsomsetningen

utgjorde totalt 207 mill. kroner (290 mill. kroner) av anleggsvirksomhetens

omsetning. Sett under ett er resultatet positivt, og på bakgrunn av god ordre-

reserve forventes bedring av resultatene i utenlandsvirksomheten i 1997.

Totalt sett er ordrereserven tilfredsstillende, med økende grad av langsiktighet.

Ved utgangen av året var den 1.136 mill. kroner (920 mill. kroner). 
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Til venstre: Arbeidene pågår for fullt
med dobbeltsporet på Østfoldbanen.
NSB ga Veidekke kontrakten på den
7 km lange strekningen Såstad - Haug.
På bildet ser vi betongarbeider 
Stefan Johnsson.

Under: Veidekkes datterselskap
Noremco utfører bygg- og anleggs-
arbeider i Øst-Afrika.



Markedstilpasning, organisasjonsutvikling og 

driftseffektivisering har preget asfaltvirksomheten 

i 1996. Asfaltering av Gardermoen er det største

oppdraget i 1997.

Mill. kroner

Nøkkeltall 1996 1995 1994
Driftsinntekter 868,6 812,2 686,9
Driftsresultat 46,6 46,3 40,9
Resultat før skatt 35,4 42,4 35,7
Egenkapital 118,3 98,0 87,1
Totalkapital 344,2 297,7 306,8
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 120,7 84,4 66,6

A S F A L T



Markedet

Den samlede asfaltproduksjonen i Norge var tilnærmet uendret i 1996 i forhold

til året før. Statsbudsjettet for 1997 signaliserte en svak nedgang i rammene.

Imidlertid vil nedgangen kompenseres med fortsatt økt etterspørsel fra kommu-

nene og fra private som følge av bedret økonomi. Asfalteringen av rullebanene

på Gardermoen vil representere om lag 350.000 tonn i 1997 og bidrar isolert

sett til at den samlede produksjonen øker i 1997. Også innen pukk og grus vil

markedet bedre seg i 1997.

Virksomheten

Omsetningen i asfaltvirksomheten i 1996 var 869 mill. kroner (812 mill.

kroner). Resultatet var 35,4 mill. kroner (42,4 mill. kroner). I tallene inngår

omsetning og resultat fra datterselskapet Korsbrekke og Lorck AS. Resultatet er

bedre enn i fjor, når det justeres for salgsgevinster på 11 mill. kroner oppnådd i

1995.

I 1996 overtok Veidekke firmaet Topp-Dekke A/S i Bardufoss, som er en ledende

asfaltentreprenør i Troms fylke med virksomhet også i Nordland og Finnmark.

Gjennom dette kjøpet har Veidekke fått økt kompetanse og kapasitet, og har

styrket sin markedsposisjon i Nord-Norge. Likeledes ble Veidekkes posisjon i

Møre og Romsdal styrket gjennom oppkjøpet av bedriften Molde Asfalt A/S

som fant sted i begynnelsen av året. For ytterligere å styrke sin markedsposisjon

innen enkelte geografiske områder, overtok Veidekke i februar 1997 asfaltvirk-

somheten til Førde Sementvarefabrikk.

Økningen i omsetning i 1996 gjenspeiler de erverv som ble foretatt i løpet av

året, samt aktivitetene på Gardermoen. Aktiviteten har ellers vært relativt stabil.

Generelt er asfaltoppdrag av kort varighet. Flerårskontrakter forekommer imid-

lertid, og Veidekke har fremdeles en betydelig langsiktig ordrereserve.

Kontraktene knytter seg primært til arbeidene på Oslo Hovedflyplass,

Gardermoen og oppdrag i forbindelse med bygging av asfaltkjerner på Svartisen

og Dam Urar i Setesdalsheiene. Ved utgangen av året var ordrereserven 170 mill.

kroner (125 mill. kroner).

Tor Arne Verket (til høyre) 
og Freddy Ilbråten legger ut asfalt.

Motstående side: 
I forgrunnen ser vi Morten Skogstad. 
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Samlet hadde Veidekke med datterselskap og tilknyttede selskap i 1996 en

asfaltproduksjon på 1.497.000 tonn (1.448.000 tonn), og var dermed den

største produsenten i Norge med en markedsandel på 29 %.

Til virksomhetsområdet hører også produksjon av pukk og grus. Samlet hadde

Veidekke i 1996 en produksjon ved egne verk på ca. 2,5 mill. tonn. Veidekke og

datterselskapet Korsbrekke og Lorck er dermed en av de ledende produsentene i

Norge. Produksjonen går dels til egen asfaltvirksomhet, dels til eksternt salg i

Norge og på eksportmarkedet. I tillegg kommer knuseoppdrag i forbindelse med

Gardermobanen på til sammen ca. 1,4 mill. tonn i 1996, og for Oslo

Hovedflyplass på Gardermoen sammen med Selmer (VS-Gruppen). Veidekke

ervervet i 1996 aksjene i Storsand Sandtak A/S. Anlegget ligger ved kai på

Hurum, og vil ha en gunstig geografisk beliggenhet når Drøbaktunnelen er

ferdig. Topp-Dekke produserer knust grus fra et anlegg i Kattfjord, vest for

Tromsø. Også her ligger forholdene godt til rette for utskiping med båt.

Samarbeidet med det engelske entreprenørselskapet Amec om eksport av knust

stein fra anlegget ved Espevik i Tysvær kommune kom i gang i 1996 og vil bli

videreutviklet i 1997. Samlet er det eksportert om lag 700.000 tonn i 1996 fra

anlegg der Veidekke har eierandeler.

I forbindelse med oppdraget som Topp-Dekke fikk på utvidelse og reasfaltering

av Bardufoss flystasjon, var det første gang Veidekke fikk anledning til å produ-

sere polymermodifisert bindemiddel på stedet. Modifiserte bindemidler gir forbe-

drede termiske egenskaper ved høye og svært lave temperaturer. Disse egenska-

pene er viktige på flyplasser, og både Luftfartsverket og Forsvaret vil benytte

denne bindemiddeltypen på sine flyplasser i fremtiden.

Oppdraget for Statkraft Anlegg på Svartisen med legging av tetningskjerne 

fortsatte med god fremdrift i 1996, og både Storglomvassdammen og

Holmvassdammen er i rute. Storglomvassdammen blir en av verdens høyeste

fyllingsdammer med asfaltkjerne. Kontrakten har en verdi på 80 mill. kroner.

Arbeidene utføres i arbeidsfellesskap med Korsbrekke og Lorck.

Veidekke/Korsbrekke og Lorck er det eneste norske selskapet med spesialkom-

petanse på asfaltkjerne i fyllingsdammer, og er meget konkurransedyktig på

denne type damkjerne også internasjonalt. I 1997 vil selskapet være involvert i

fem slike dammer. I tillegg til Svartisen skal det legges asfaltkjerne på Dam Urar

D I V I S J O N  A S F A L T
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i Setesdalsheiene. I Sør-Afrika har Veidekke i samarbeid med Colas SA fått i

oppdrag å bygge asfaltkjerne på Ceres Dam, litt nord for Cape Town. Dette blir

den første asfaltkjernedammen på det afrikanske kontinent, og selv om denne

kontrakten i seg selv er relativt liten (ca. 10 mill. kroner), ser vi her muligheter i

fremtiden. Ved det gigantiske prosjektet Three Gorges i Kina skal det bygges en

asfaltkjernedam. I den forbindelse har vi fått oppdrag på leveranse av utstyr og

teknologi i nært samarbeid med AGN (Advisory Group of Norway).

Veidekkes datterselskap Noremco har i løpet av året satt i gang veiprosjekter i

Tanzania og på Zanzibar med sterkt innslag av asfalt. I den forbindelse bistår

Veidekkes asfaltdivisjon med kompetanse og utstyr.

Også i 1996 har det vært betydelig aktivitet med vår kaldteknikkproduksjon. 

Veidekke har hatt større oppdrag for vegkontorene i Hedmark og Oppland med

fresing, stabilisering og gjenbruk, og det er blitt lagt slamasfalt på en rekke

flyplasser.
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Over: Veidekkegruppen utfører asfal-
tering av østre og vestre bane på den
nye hovedflyplassen på Gardermoen. 
På bildet ser vi en del av gruppens
produksjonsutstyr: PMB-fabrikken
(polymermodifisert bindemiddel) og 
et asfaltverk.

Til venstre: Legging av støpeasfalt i
travle bygater. På bildet ser vi Michael
Schildger, Magne Lunna og 
Jan Inge Lintho. 



Gjennom å utnytte Veidekkes totale kompetanse 

innen bygg- og eiendomsvirksomhet, arbeides det for

å tilby kundene optimale løsninger.

E I E N D O M

Mill. kroner

Nøkkeltall 1996 1995
Leieinntekter 45,8 55,8
Drift av eiendommer -13,8 -12,8
Festeavgifter etc. -2,9 -4,0
Brutto eiendomsdrift 29,1 39,0
Ordinære avskrivninger -8,2 -11,0
Renter -12,2 -22,4
Netto eiendomsdrift 8,7 5,6
Utvikling nye prosjekter -5,3 -6,9
Resultat 3,4 -1,3
Salgsgevinst netto 2,7 2,1
Resultat 6,1 0,8



Markedet

Eiendomsmarkedet har gitt mange interessante muligheter i 1996. En rekke

større leietakere er i markedet for relokalisering. I tillegg har det vært generell

vekst i sysselsettingen som har gitt økte behov for arealer. Det er ingen tegn på

lavere aktivitet i 1997, men på sikt må vi vente redusert aktivitet.

Det har også vært stor aktivitet på investormarkedet. Veidekke har utnyttet dette

og i løpet av året solgt flere eiendommer. Med et fortsatt lavt rentenivå vil et

økende antall investorer søke å bedre avkastningen på egenkapital gjennom å

investere i eiendom. Veidekke vil derfor fortsette å selge utviklede eiendommer i

1997.

Nybyggaktiviteten er høy med økende priser. Dette har gjort at marginene for

eiendomsutviklere ikke har endret seg vesentlig i 1996. Den store nybyggaktivi-

teten vil øke ledigheten i eldre bebyggelse, og på litt lengre sikt må vi igjen vente

fall i markedet. Dette vil imidlertid skape nye og interessante muligheter for

anvendelse av den eksisterende bebyggelsen. 

Virksomheten

Eiendomsvirksomhetens samlede leieinntekter var 45,8 mill. kroner (55,8 mill.

kroner), hvorav 31,1 mill. kroner (43,0 mill. kroner) skrev seg fra eksterne leie-

inntekter. Resultat før skatt ble 6,1 mill. kroner (0,8 mill. kroner). De lavere leie-

inntektene skyldes salg av eiendommer.

I tillegg til leieinntektene består omsetningen av realiserte salgsgevinster på 16,8

mill. kroner, hvorav 14,1 mill. kroner er benyttet til nedskrivning på øvrige eien-

dommer. Inkludert i resultatet er det utgiftsført renter og prosjektkostnader på

eiendom under utvikling på 5,3 mill. kroner (6,9 mill. kroner).

Som et ledd i selskapets strategi, har Veidekke solgt en større del av selskapets

eksternt utleide, ferdigutviklede eiendommer. I løpet av 1996 ble 11 eiendommer

solgt for 190 mill. kroner. Ved utgangen av året hadde Veidekke en eiendoms-

masse på 64.000 kvadratmeter (91.000 kvadratmeter), fordelt på 21 eien-

dommer. Av dette er ni eiendommer (21.000 kvadratmeter) til eget bruk. 

Skøyenprosjektet

Veidekkes største utviklingsprosjekt i egen regi er deler av det tidligere NEBB-

området på Skøyen i Oslo. Sammen med partnere har Veidekke markedsført og

utviklet et område som ferdig utbygget vil omfatte fem større bygg med et samlet

areal på over 70.000 kvadratmeter. I løpet av året er Norsk Bransjesenter slutt-

ført. I dette bygget vil ca. 120 ulike importører av klær ha sine permanente

Veidekkes største utviklingsprosjekt i
egenregi ligger på Skøyen i Oslo.
Prosjektet er solgt til Samvirke forsik-
ring, og i januar 1997 kunne Norsk
Moteforum flytte inn i sine nye lokaler.

Motstående side: Forvaltning, drift og
vedlikehold er et viktig forretningsom-
råde. I oppfølgingen av eiendommene
benytter vaktmester Fred Bergar såvel
tradisjonelle som moderne hjelpemidler.
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utstillinger. I tillegg har Scandinavian Retail Group og Diners Club sine hoved-

kontorer i bygget. Bygget er fullt utleid og ble ferdigstilt i januar 1997.

På nabotomten er byggingen av et nytt hotell i full gang. Hotellet er leid ut til

Scandic Hotel A/S. Det vil være innflyttingsklart i oktober 1997. Bygget vil også

inneholde Scandics hovedkontor i Norge. Enda ett bygg ble igangsatt høsten

1996. Det er et mindre kontorbygg, som blant annet er leid ut til Levi Strauss

Norway. Bygget vil være ferdigstilt i løpet av november 1997. De to siste kontor-

byggene ventes igangsatt i løpet av 1997. I det ene bygget vil Veidekke ha sitt nye

hovedkontor.

Hele prosjektet er solgt til Samvirke forsikring, og avtalen gir Veidekke en

gevinst på 90 mill. kroner. Avtalen innebærer også at Veidekke skal bygge de

siste byggene i totalentreprise, og stå for drift og forvaltning av området.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Veidekke ser forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) som en viktig del av det

totale tilbudet innen utvikling av eiendom. Dette bekreftes av markedet idet flere

av dem som kjøpte eiendommer i 1996, ønsket å inngå avtale med Veidekke om

forvaltning, drift og vedlikehold. De største eksterne avtalene i dag er forvalt-

ning av Skøyenprosjektet i Oslo, Grønerbygget i Bærum, Olav Brunborgs 

vei 4/6 i Asker og Larvik Politihus.

Kunnskap om FDV blir stadig viktigere i konkurransen om nye leietakere. Det

får betydning både ved materialvalg og tekniske løsninger når bygget skal

utformes. Den som utfører byggearbeidene, vil i økende grad få driftsansvar.

Kompetanse på FDV blir dermed et viktig konkurransefortrinn.

Samarbeid med byggdivisjonen

Tett samarbeid på tvers av fagmiljøene i Veidekke er vesentlig for å øke konkur-

ransekraften. Dette vil gi fordeler både når det gjelder produktutvikling og når

det gjelder markedskontakt og markedsbearbeiding. Veidekkes bygg- og eien-

domsvirksomhet samarbeider nå om flere konsepter som vil gi interessante

muligheter de nærmeste årene. 

Utsiktene fremover

Veidekke har nå redusert eiendomsporteføljen til et minimum. Det er dermed

frigjort både kompetanse og kapital til nye prosjekter. Det nærmeste året vil

eiendomsvirksomheten derfor konsentrere seg om å utvikle nye konsepter, bear-

beide markedet for å finne nye utviklingsprosjekter og videreutvikle kompe-

tansen innen FDV.

Arealfordeling ekstern utleie

■ Kontor, forretning 63 %
■ Lager, industri 20 %
■ Parkering 12 %
■ Bolig, hotell 5 %

Bokførte verdier 
(ekskl. tilknyttede selskap)

Mill. kroner
1996 1995

Ekstern utleie 119,4 302,9
Eget bruk 75,4 86,7
Sum 194,8 389,6

Tomter under utvikling 54,6 52,8

Andel bokførte verdier i tilknyttede 
selskap

1996 1995
Ekstern utleie 61,7 43,8
Næringstomter 30,0 31,9
Sum 91,7 75,7
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Grønerbygget, Fornebuveien 11-13 
i Bærum er et prosjekt som er utviklet
og bygget av Veidekke, og deretter solgt
til kunden.
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Eier                                                                    Brutto arealer i m2                                          
andel-            Tomte-             Kontor/         Lager/       Bolig/                                Leienivå

Eiendom                                        Kommune %          areal m2              forretn.      industri      Hotell     Parkering             Total            1997 
Ekstern utleie
Skøyen BO 1) Oslo  42,5 3.543 8.645 1.695 2.217 12.558 15.000
Fornebuveien 1 - 3 Bærum 50 2.660 2.710 775 803 4.288 5.250
Gråterudveien 1 Drammen 100 5.327 5.822 5.822 2.720
Gråterudveien 45 Drammen 100 3.664 980 70 1.050 480
Tordenskjoldsgt. 10 Holmestrand 50 392 1.366 1.366 1.160
Prinsekvartalet Larvik 100 3.588 1.610 849 2.459 3.750
Strandtorget Kjøpesenter Lillehammer 9,5 570 962 962 1.300
Fosskvartalet 1) Lier 50 2.399 3.736 289 950 4.975 1.060
Langbakken 16 Ås 50 1.900 789 789 460
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 1.250
Sum ekstern utleie 31.345 27.387 8.640 2.102 4.994 43.124 33.410
Intern utleie
Ringeriksveien 193 og 201C Bærum 100 37.657 2.698 3.900 6.598 4.770
Trygve Nilsens vei 8 Oslo 100 Festet 1.351 1.290 2.641 1.450
Glitre Gol 100 2.000 150 375 525 180
Smedasundet 50 Haugesund 100 5.860 1.032 3.078 4.110 1.750
Kokstadveien 48B Bergen 100 6.500 934 925 1.859 1.100
Sognshøy Råde 100 31.041 836 1.088 1.924 920
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 1.720 400
Sum intern utleie 104.706 8.054 12.066 769 20.889 11.120
Sum totalt 136.051 35.441 20.706 2.102 5.763 64.013 44.530

Næringstomter under utvikling
Skøyen B1A, Scandic 1) Oslo 50 987 625 3.520 1.450 5.595
Skøyen B1B, Levis 1) Oslo 50 668 2.359 740 3.099
Skøyen B2A 1) Oslo 50 999 4.544 1.038 5.582
Skøyen B2B 1) Oslo 50 1.840 6.976 1.600 8.576
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
Sum næringstomter 23.894 32.304 1.900 3.520 9.728 47.451

1) Tilknyttet selskap

Eiendomsoversikt pr. 31.12. 1996
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Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og vern 

av det ytre miljø gjennom hele byggeprosessen står

sentralt i Veidekkes mål og strategi.

H E L S E ,  M I L J Ø
O G  S I K K E R H E T



Kontinuerlig forbedringsarbeid
Prioritering av arbeidet med å forbedre helse, miljø og sikkerhet i Veidekke har
gitt positive resultater i 1996. Forbedringene som har funnet sted, skyldes blant
annet aktiv satsing på HMS-rutiner og regelverk, alternativ til sykmelding,
skadeoppfølging og rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold.
Samlet sett er Veidekke fortsatt et stykke fra målet om en H-verdi mindre enn 12
og et fravær mindre enn fem prosent, og det arbeides kontinuerlig for å få til en
tilsvarende forbedring i inneværende år.

På rett vei
I 1996 var antall fraværsskader 83 mot 91 i foregående år. I kombinasjon med
økt antall dagsverk sank H-verdien dermed fra 19,9 til 16,3. Forbedringen var
størst i Bygg, og særlig i Region Oslo, hvor H-verdien sank fra 41,3 til 7,5. 

Anlegg hadde en mindre økning i forhold til 1995, men i annet halvår ble utvik-
lingen snudd, og tendensen for H-verdien er nå positiv. Ved utgangen av året var
H-verdien 20,3. Asfalt viste en svak økning, men ligger fortsatt under måltallet.
Divisjonen hadde en dødsulykke i juli, den første i Veidekke på ti år. En av våre
asfaltarbeidere ble pårygget under asfaltarbeider på Kvaløy i Troms. Dette er
dypt beklagelig og en tragedie for de pårørende og de som er involvert. Ulykken
har gitt ytterligere oppmerksomhet til Veidekkes interne krav om akustisk rygge-
signal på kjøretøyer i fast transport.

Sykefraværet i Veidekke var i 1996 på 5,4 %, det samme som året før. Veidekkes
fraværsstatistikk ligger på omtrent samme nivå som andre entreprenører. 
Av divisjonene viste Anlegg og Asfalt bedring, mens fraværet i Bygg økte. Både
Asfalt og Anlegg ligger under konsernets mål om fravær på maksimalt 5 %. 
I Bygg har derimot fraværet de siste to årene økt fra 4,5 til 6,8 %. Dette er en
utvikling som det arbeides med for å snu.

Veidekkes lønnskostnader ved fravær for alle ansatte, timelønnede som funksjo-
nærer, økte fra 9,0 mill. kroner i 1995 til 9,7 mill kroner i 1996.

HMS som livsstil
Statistisk sett skal en av Veidekkes ansatte eller underentreprenører hvert annet
år miste livet og hvert halvår få varige mén på våre arbeidsplasser. Veidekke har
i mange år greid å unngå slike ulykker. Holdninger og synlig ledelse er de
viktigste innsatsfaktorene i forbedringsarbeidet. HMS skal være en livsstil for
Veidekkes ansatte. Vi ønsker at ingen ansatte skal forlate arbeidsplassen med
skader. Det krever fokus fra alle, inklusive toppledelsen. Det kan i den forbin-
delse nevnes at administrerende direktør Terje R. Venold deltok på i alt 
19 vernerunder i 1996. Helse, miljø og sikkerhet skal stå på agendaen i
Veidekke, fra styremøter til byggemøter. 

Som et ledd i arbeidet med å bedre kunnskapene og holdningene til HMS, driver
Veidekke omfattende kursvirksomhet. Av de 3.200 kursdagene som
Veidekkeskolen avholdt i 1996, var 1.508 rettet mot HMS. Om lag 250
personer har gått 40-timers HMS-kurs i 1996. Gjennom Veidekkeskolen holder
ledelsen i Veidekke trykket oppe på opplæring og kompetanseheving på HMS. 

Veidekke har utarbeidet en beredskaps-
plan for større ulykker på arbeidsplas-
sene, og i 1996 ble det holdt fem realis-
tiske beredskapsøvelser på større
bygg- og anleggsplasser. Bildet er fra
øvelsen på Amanda-senteret i
Haugesund.
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Veidekke har utarbeidet en beredskapsplan for større ulykker på arbeidsplas-
sene. I 1996 er det holdt fem realistiske beredskapsøvelser på større bygge- og
anleggsprosjekter. Erfaringene er samlet og bearbeidet av en arbeidsgruppe som
skal fremme forslag til videre arbeid med beredskapsplaner og beredskaps-
øvelser i Veidekke. 

Flere gode arbeidsår for alle
Veidekke har hatt egen bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 1986. Målet for
bedriftshelsetjenestens arbeid er:
- Flere gode arbeidsår for alle
- Forebygge helseskader som skyldes risikofaktorer i arbeidet
- Forebygge «utstøting» fra arbeidslivet

Alle ansatte i Veidekke skal til arbeidshelseundersøkelse hvert tredje år. Antall
arbeidshelseundersøkelser varierer derfor fra år til år. I 1996 ble det utført i alt
1.198 undersøkelser på arbeidsplassene i form av en målrettet arbeidsmiljøsam-
tale. Avhengig av type arbeid blir det utført spirometer (lunge) undersøkelse,
hørselsundersøkelse og livsstilsundersøkelse. 45 % av de undersøkte i Veidekke
har nedsatt hørsel. Det er dannet et verneutstyrsutvalg i Veidekke som skal se på
behovet for flere typer personlig verneutstyr. Målet er å finne frem til utstyr som
er bedre enn det vi har i dag, og at den totale bruken øker, også når det gjelder
hørselsvern. 

Det er gjennomført skjermbildeundersøkelser av alle som er støvutsatt i
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Man fant ingen med støvlunge i
1996. Undersøkelsene fortsetter i andre fylker. 

Det største helseproblemet i BA-bransjen er belastningslidelser, som er den
hyppigste årsak til langtidssykmelding i Veidekke, og Norge for øvrig. BHT
følger opp alle langtidsfravær (åtte uker eller mer) med det mål å legge til rette
for tilbakeføring til arbeidet, hvis mulig. Det er opprettet fraværs- og attførings-
utvalg i alle divisjoner.

Aktiv sykmelding, det vil si en gradvis tilbakeføring til arbeid, i samarbeid med
trygdekontoret, ble innført i Veidekke i 1993. Ordningen blir nå brukt med godt
resultat. Veidekke har ca. 10 % av de langtidssykmeldte på aktiv sykmelding.
Erfaringene viser at den totale sykmeldingstiden blir kortere. BHT vil i tiden
fremover prioritere arbeidet med å avdekke årsakssammenhenger ved å
sammenstille data fra arbeidshelseundersøkelsene.

Den lille grønne
I 1977, samtidig som Arbeidsmiljøloven ble innført, utarbeidet Veidekke sin
egen sikkerhetshåndbok som er blitt en standard for BA-bransjen. Reglene om
internkontroll er integrert i håndboken fra 1989, og fra 1996 er sikkerhetshånd-
boken integrert i Veidekkes mest benyttede håndbok, Håndbok for anleggs-
ledelsen.

Veidekke har lagt økende vekt på rapportering av uønskede hendelser og nesten-
ulykker som et ledd i å bedre risikobevisstheten og læring. Totalt ble det i 1996
rapportert inn 746 nestenulykker/uønskede hendelser/materielle skader. Det er

0

4

8

12

16

20

24

1992  1993 1994 1995 1996

H-verdi

Antall fraværsskader pr. million
arbeidstimer

H E L S E ,  M I L J Ø  O G
S I K K E R H E T



59

en fordobling fra året før. I 1996 er det utarbeidet en notisblokk for enkel
rapportering, som er distribuert til alle arbeidsplasser. Hensikten er at alle som
arbeider i produksjonen, også underentreprenører, skal gå med den på seg og
gjøre det lille notatet som skal til for å rapportere en uønsket hendelse. 

Sterk H-reduksjon i Oslo
I Region Oslo har det skjedd en meget sterk reduksjon i H-verdi, fra over 40 i
1995 til 7,5 ved utgangen av 1996. Regionen hadde fire fraværsskader i 1996,
mot 20 i 1995. Syv av årets måneder var skadefrie. I 1995 var ingen av de
skadede på jobb på alternativ til sykmelding. I 1996 var det i alt fem som
benyttet seg av dette tilbudet. Rapportering av nestenulykker er et godt mål på
risikobevisstheten og engasjementet ute i linjen. I 1995 rapporterte regionen 21
nestenulykker. I 1996 ble det rapportert 185. Totalfraværet har ligget på rundt
åtte prosent, men nærmer seg nå seks prosent. 

Hva har man så gjort i Region Oslo? Ikke noe vesentlig annet enn de tiltak man
i hovedsak iverksatte i 1995, men mer av dem. Man har holdt trykket oppe på
HMS, og innsett at «ting tar tid». Linjeorganisasjonen har gjennomført HMS-
opplegget, med hjelp av stabsapparatet. Informasjon, holdningsskapende arbeid
og samarbeid er nøkkelbegreper. Det er fokusert sterkt på oppstartsrutinene,
hvor HMS er integrert. Informasjon om alternativ til sykmelding har gitt resul-
tater. Uten de fem som benyttet denne ordningen, ville H-verdien vært 16,9 i
1996. HMS har gått som en rød tråd gjennom regionens virksomhetsplan.
Planen er kommunisert til alle medarbeidere, med vekt på antall skader og
hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og måles.

God oppfølging i Høyanger
Veidekke har også i 1996 hatt anleggsarbeider for Hydro Energi Sogn, Høyanger
kraftverk, med rehabilitering av damanlegg inne på fjellet ved Høyanger og
rehabilitering av rørgater til kraftstasjonen. Høyanger kraftverk har skriftlig
meddelt Veidekke sin tilfredshet med at prosjektene i 1996 er gjennomført på en
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faglig utmerket måte, uten personskader, og med god rapportering av farlige
forhold. Høyanger kraftverk har uttalt at man ser rapportering av farlige
forhold som en særlig viktig del i arbeidet med å unngå entreprenørskader. 

Prøveprosjekt på Rena
På Veidekkes anleggsplass for Forsvaret på Rena ble det mot slutten av året satt
i gang et prøveprosjekt med mål å få ned skadestatistikken og sykefraværet. Det
er inngått avtale mellom prosjektet og de timelønte om at samtlige vil få et tillegg
på én krone pr. time for hver prosent fraværet går ned i kvartalet. Prosjektet er
godkjent av Arbeidsmiljøutvalget i Divisjon Anlegg.

På skadesiden er målet at et kvartal uten fraværsskader, gir én krone ekstra i
tillegg pr. arbeidet time. I fjerde kvartal 1996 var sykefraværet 1,8 prosent og
skadefraværet 0, noe som ga et samlet tillegg på to kroner pr. time. For funksjo-
nærene gjelder en tilsvarende bonusordning, relatert til årsresultatet for HMS-
statistikken. Prøveprosjektet vil etter en tid bli evaluert for å se om dette er en
ordning man kan bygge videre på, og som kan anvendes på andre prosjekter. 

VEIDEKKE OG DET YTRE MILJØ
I Norge står byggebransjen alene for å produsere mer enn 3,5 millioner tonn
avfall i året. Byggebransjen har tradisjonelt sett vært mest opptatt av avfalls-
mengder og avfallssortering. Det har derfor ikke vært vanlig å planlegge bygge-
tekniske løsninger, materialbruk og utførelse slik at avfallsmengden blir minst
mulig. Undersøkelser som er gjort, har vist at kun en liten del av avfallet blir
sortert for gjenbruk og gjenvinning, og en betydelig del av avfallet blir håndtert
i strid med gjeldende regler. 

Veidekke ser dette som et samfunnsproblem, og arbeider aktivt for å ivareta de
miljømessige aspekter gjennom alle ledd i byggeprosessen. Det gjelder fra
anskaffelse av materialer og utstyr, egen produksjon, brukermiljøet og byggets
levetid, frem til eventuell riving/gjenvinning. 

I de to siste årene har Veidekke deltatt i flere utviklings- og gjennomføringspro-
sjekter, som går ut på å utvikle mer miljøvennlige byggeprosjekter og bedre
håndtering og gjenvinning av avfallet fra bygge- og rehabiliteringsprosessen. 

Kildesortering
Veidekke startet i 1995 en prosess hvor man i første omgang besluttet å kilde-
sortere avfallet på byggeplassene, spesielt på boligrehabiliteringsprosjekter. En
av de første byggeplassene hvor avfallssortering ble satt i system, var
Manglerudjordet Borettslag, som var det største rehabiliteringsprosjektet
Veidekke gjennomførte i Oslo i 1995/1996. Der ble det skiftet ut 502 balkonger,
utført 20.000 kvadratmeter etterisolering og teglforblending og omlegging av
11.000 kvadratmeter takarealer. Resultatet av prosjektet viser at det ble
oppnådd en besparelse på flere hundre tusen kroner i avfallsgebyrer.
Byggeplassen ble dessuten ryddigere og sikrere og fremsto som mer miljøvennlig
for beboerne i borettslaget.
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Miljøledelse i BA-bedrifter
Denne prosessen er videreført gjennom deltakelse i samarbeidsprosjektet
«Miljøledelse i BA-bedrifter», som har som mål å bidra til at bedriftene kan nå
sine interne mål for ledelse og styring av miljøforbedringstiltak på en mer
effektiv måte. De generelle resultatene skal spres videre i bygge- og anleggsbran-
sjen. Videre skal bedriftenes erfaringer utnyttes til å påvirke myndighetenes
utvikling av miljøkrav i en hensiktsmessig og praktisk gjennomførbar retning.

Veidekke har valgt rehabilitering av Lille Ekeberg Borettslag som referanse-
prosjekt. Byggherren, OBOS, har stilt seg positiv til tiltaket, blant annet fordi
rehabiliteringen i seg selv er en omfattende miljøforbedring, og fordi byggherren
har stilt konkrete krav til entreprenøren. 

Det er utarbeidet en miljøplan som tar hensyn til bomiljø og trivsel utomhus.
Det er satt konkrete krav til orden og sikkerhet på byggeplassen og kildesorte-
ring av byggavfall. Byggherren har stilt krav i anbudsunderlaget til entrepre-
nøren. Entreprenørens tone og holdning i byggeprosjektet, spesielt der man er i
nærkontakt med beboerne, er vurdert. Ved innvendige arbeider er det viktig at
håndverkerne viser hensyn og rydder etter seg. Det er fastsatt målekriterier, og
det foretas målinger blant beboere og Veidekkes ansatte i løpet av byggetiden,
som går til november 1997.

Pilotprosjekt for Telenor
I Bergen har Veidekke deltatt i et pilotprosjekt for Telenor Eiendom, ved ombyg-
ging av et lagerbygg til 2.500 kvadratmeter kontorlokaler. Telenor har, som en
av landets største eiendomsbesittere, satt seg som mål å satse på miljø- og ener-
giriktige bygg. Pilotprosjektet er grunnlaget for de krav til kompetanse som vil
bli stilt til fremtidige aktører, som ønsker byggeoppdrag for Telenor.
Kompetansekravene dreier seg om hvordan produkter som bygges inn i et bygg,
påvirker vårt totale levesett og den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet.
Blant annet ble det fokusert på fremskaffelse av informasjon om de ulike bygge-
produktene og deres totale livssyklus, samt byggrengjøring på et langt tidligere
tidspunkt i fremdriftsplanen enn tradisjonelt. Her, som ellers på Veidekkes
byggeplasser i Bergen, ble det gjennomført kildesortering med positivt økono-
misk resultat.

Dette totalkonseptet, samt villighet og evne til å avsette tilstrekkelige ressurser
for stadig nye krav og innspill, førte til et vellykket byggeoppdrag for begge
parter. Resultatet av prosjektet vil blant annet bli lagt til grunn for de krav som
vil bli stilt til Telenors nybygg på Kokstad ved Flesland og Telenors utbygging på
Fornebu. 

Byggingen av nytt hotell for Scandic på Skøyen er et prosjekt som blir gjennom-
ført etter lignende miljøkrav i samarbeid med byggherren, og flere andre store
byggherrer arbeider nå med å utvikle tilsvarende modeller for sin fremtidige
utbygging/rehabilitering. 

Veidekke sorterte best på Rena
Vern av det ytre miljø, miljøkontroll og revisjon fortsatte også i 1996 for utbyg-
gingen av Rena Leir for Forsvaret. Veidekke deltar som entreprenør og har
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samtidig ansvaret for drift av anleggets miljøstasjon, som kildesorterer alt avfall
for borttransport. Kvalitetsrevisjonen som Forsvaret gjennomførte av stasjonen i
januar 1997, var positiv.

Målet for miljøstasjonen i 1996 var at den totale andelen av restavfall (etter
kildesortering) skulle være mindre enn 50 %. Andelen har i 1996 steget til 53 %.
Veidekke mener at årsaken til dette har sammenheng med prosjektets ferdigstil-
lelsesgrad, og at kildesorteringen på enkelte byggeplasser ikke er tilfredsstil-
lende. Samme pris på ulike typer avfall må også ta noe av skylden. 

Restavfallet fra Veidekkes entrepriser utgjorde 43 %, og Veidekke var således
best blant entreprenørene på området. Som følge av høy ferdigstillelsesgrad og
høy aktivtet på byggsiden, fordeler Veidekkes egne leveranser av sortert avfall
seg som følger (tall for 1995 i parentes): 667,8 (183) kubikkmeter treverk, 603,2
(150) kubikkmeter restavfall, 77 (10) kubikkmeter papp/papir og 6,55 (3,7)
tonn metaller.

Fra miljøstasjonens tankanlegg ble det i 1996 solgt 854.000 liter avgiftsfri diesel
(350.000) og 97.000 liter avgiftsbelagt diesel (27.000). Siden oppstart i juni
1995 er det omsatt i alt 1.338.000 liter diesel. Dieselsøl ved fylling fra tankan-
legget blir samlet opp. I 1996 ble det samlet opp 600 liter (1.100). Det er også
plassert beholdere under tankene ute i felten. 

Sentralt suksesskriterium
Veidekke har i 1996 gjennomført det vesentligste av arbeidet på den 10,3 km
lange parsellen Arteid bro - Kverndalen på Gardermobanen. Det har vært en
toppbemanning på 260 personer på anlegget og totalt opp i 70 maskinenheter.
Entreprisen er en av Veidekkes største på anleggssiden. Basert på byggherrens
(NSB Gardermobanen) kontraktsbestemmelser og HMS-plan og Veidekkes egne
mål, ble det utarbeidet egen HMS-plan for anlegget. 

Vern av det ytre miljø har vært et sentralt suksesskriterium for Gardermobanen,
og det er blitt stilt en rekke overordnede miljøkrav. Veidekke har i den anledning
utarbeidet en beredskapsplan for miljøforurensning. 

Veidekkes sikkerhetsplan har spesifisert en rekke tiltak for opplæring, avfalls-
håndtering av forbruksavfall, byggavfall, riveavfall, avvirking av skog og
spesialavfall. Det er gjennomført støymålinger og dempingstiltak, og tiltak ved
fylling av drivstoff og olje. Hver maskinenhet medbringer absorbent mot oljesøl.
Sikkerhetsplanen har spesifisert egne tiltak for maskinvedlikehold med måned-
lige sjekklister. Veidekke har lagt vekt på bruk av nyere utstyr som ekstra
sikkerhet mot lekkasjer og hydraulikkbrudd. Planen innebærer omfattende
tiltak mot erosjon i form av beregning av sårareal, tiltak for bortledning av vann
fra sårareal, transportveier og midlertidige deponier og bortledning av vann fra
disse. Det er satt opp målepunkter i bekkesystemene for måling av partikkel-
transport i vassdragene. Det er videre opparbeidet egne planer for deponiene for
ivaretakelse av kontraktskrav, og tidsplan for vegetasjonsetablering.
Oppfølgingen er ivaretatt gjennom en kontrollplan for miljøsikring. 
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Asfalt og miljø
Veidekkes asfaltvirksomhet produserte 1.497.000 tonn asfalt i 1996 (1.448.000)
med et forbruk av 11.160 tonn olje og gass (11.680). Råstofforbruket var
80.000 tonn bitumen (78.000 tonn). Det ble brukt 169 tonn amin (191 tonn),
65.000 liter asfaltrent (60.000 liter) og 55.200 liter white spirit (47.300 liter).
Asfaltrent erstatter diesel til rengjøring av utstyr. Amin tilsettes asfalt for å få
nødvendig vedheft til enkelte steinmaterialer. 

Kontrakten Veidekke har fått på legging av asfalt på Gardermoen, er den hittil
største asfaltkontrakten i Norge, med til sammen ca. 500.000 tonn. I 1996 ble
det lagt 83.000 tonn og volumet vil øke til 350.000 tonn i 1997. Byggherren 
har stilt miljøkrav til oppsamling av oljespill, og samtlige maskiner medfører
absorbentmiddel. 

Veidekke har bygd om det mobile asfaltverket som er montert på Gardermoen,
til gassdrift, og det nye verket som nå er under montering, er bestilt med gass-
fyring. Gassfyring gir miljøgevinster i form av reduserte utslipp. 
Gjenbruksløsninger på veier i form av kaldasfalt, dypstabilisering ved fresing og
tilsetting av bitumen til eksisterende masser i forbindelse med utbedring og reha-
bilitering, gir store miljømessige og økonomiske gevinster. 

I 1996 la Veidekke rundt 25.000 tonn gjenbruk med kaldteknikk (30.000 tonn).
Etterspørselen er fremdeles lav i forhold til de økonomiske og miljømessige
gevinstene. Gjenbruk med fresing og dypstabilisering økte i 1996, og Veidekke
rehabiliterte i alt 724.000 kvadratmeter vei. Det tilsvarer utlegging av 191.000
tonn asfalt. 548.000 kvadratmeter vei ble avrettet med kaldfresing i stedet for
sporfylling og legging av ny asfalt. På flyplasser rundt om i Norge la Veidekke i
1996 til sammen 166.000 kvadratmeter med slamasfalt (kaldteknikk). 

Veidekke arbeider kontinuerlig med å tilpasse produksjonen til fremtidige miljø-
krav. Det er igangsatt et prøveprosjekt for produksjon av varm asfalt med inntil
100 grader lavere temperatur enn dagens produksjon. Dette vil kunne redusere
utslippene ned mot en tredjedel. Energikostnadene reduseres med opp til 40 %,
og den eksponering som asfaltarbeiderne utsettes for, blir også sterkt redusert.

Asfaltdekker og andre tjærebundne masser på Fornebu utgjør om lag 350.000
tonn. På vegne av Statsbygg har konsulentselskapet Berdal Strømme engasjert
Veidekke for å vurdere alternativer til fjerning, behandling og gjenbruk av asfalt-
dekkene på Fornebu når flyplassen blir nedlagt. Veidekke har et teknologisamar-
beid med Nynäs Bitumen AB på gjenbruk. Dette volumet vil få en kraftig innvirk-
ning på asfaltmarkedet i nærområdet. I Norge er markedet for gjenbruk om lag
400.000 tonn, tilsvarende om lag åtte prosent av totalmarkedet.

Veidekke har satt i gang et samarbeid med myndighetene for å komme frem til
retningslinjer og tillatelser til å ta i mot rivingsavfall og avfall fra byggetomter i
Veidekkes knuseverk. Arealene i steinbruddene er velegnet som deponier for
gjenbruksmasser, både for ubehandlede og ferdig behandlede masser. I knusever-
kene vil betong bli knust til pukk og renset for jern, trevirke vil bli hugget opp til
flis og vegetasjonsmasser bli lagret og bearbeidet til gartnerjord. 

H E L S E ,  M I L J Ø  O G
S I K K E R H E T

Utlegging av slamasfalt på norske veier. 



Konsernledelsen

TERJE R. VENOLD 
Terje R. Venold (46), administrerende direktør.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 1973.

Ansatt i Veidekke fra 1981. 

Administrerende direktør siden 1989. 

Antall aksjer i Veidekke: 11.550.

Lederne for forretningsområdene og stabene utgjør konsernledelsen i Veidekke

PETTER EIKEN
Petter Eiken (41), divisjonsdirektør Bygg.

Sivilingeniør fra NTH 1980. 

Ansatt i Veidekke fra 1986. 

Divisjonsdirektør siden 1994.

Er administrerende direktørs stedfortreder. 

Antall aksjer i Veidekke: 3.032.

OLE ARNFINN OPSAHL
Ole Arnfinn Opsahl (41), divisjonsdirektør

Anlegg. Sivilingeniør fra NTH 1978. 

Dr. ing. betongteknologi 1986. 

Ansatt i Veidekke fra 1987. 

Divisjonsdirektør siden 1994. 

Antall aksjer i Veidekke: 4.434.

LEIF E. JOHANSEN
Leif E. Johansen (52), divisjonsdirektør Eiendom.

Sivilingeniør fra NTH 1967. Ansatt i 

Veidekke fra 1995. 

Antall aksjer i Veidekke: 5.950.
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EIGIL FLAATHEN
Eigil Flaathen (52), adm. direktør i

Korsbrekke og Lorck AS. Sivilingeniør fra

University of Washington, USA 1968.

Ansatt i Veidekke fra 1977. Siden 1993

daglig leder i Veidekkes datterselskap

Korsbrekke og Lorck AS. 

Antall aksjer i Veidekke: 8.689.

VIDAR AARVOLD
Vidar Aarvold (45), divisjonsdirektør Asfalt.

Sivilingeniør fra University of Sunderland,

England 1976. Ansatt i Veidekke fra 1995. 

Tidligere ansatt i Veidekke i 

perioden 1976-1988.  

Antall aksjer i Veidekke: 100.

DAG ANDRESEN
Dag Andresen (35), direktør konsernstab med

ansvar for økonomi, finans/investor relations,

informasjonsteknologi, forsyning,  og juridisk

avdeling. Siviløkonom fra Handelshøyskolen

BI 1986. Ansatt i Veidekke fra 1986. 

Direktør konsernstab siden 1995. 

Antall aksjer i Veidekke: 4.400.

TORKEL BACKELIN
Torkel Backelin (53), direktør, konsernstab 

med ansvar for organisasjonsutvikling,

personal, helse, miljø og sikkerhet,  

kvalitetssikring, informasjon, næringspolitikk,

strategi og FoU. Siviløkonom fra

Handelshøyskolen i Stockholm 1965. Ansatt i

Veidekke fra 1989. Direktør konsernstab 

siden 1995. Antall aksjer i Veidekke: 10.330.
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Organisasjonskart

Adm. direktør 
Terje R. Venold

Bygg
Petter Eiken 
Anlegg

Ole Arnfinn Opsahl
Asfalt

Eigil Flaathen
Vidar Aarvold

Eiendom
Leif E. Johansen
Konsernstab
Dag Andresen
Torkel Backelin

ANLEGG ASFALTBYGG EIENDOM

KONSERNLEDELSE

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

Finnmark
Jan Knudsen

Nordland / Troms
Jostein Nordstøm

Trøndelag
Tedd Årnes
Vestland

Magne Mørkedal
Østland

Ole Chr. Vold
Råvarer

Gunnar Hansen
Spesialprosjekt
Helge Saxegaard

Veidekke Eiendom
Leif E. Johansen



SENTRALADMINISTRASJON
Postboks 3, 1361 Billingstad
Besøksadresse: 
Olav Brunborgs vei 4, Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 98 13 44

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

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

Moderne Bygg A/S
Blindernveien 5, 0361 Oslo
Telefon: 22 69 90 00
Telefaks: 22 60 91 47

REGION ØST
Stabssenter Rygge
Postboks 70, 1580 Rygge
Besøksadresse: 
Sognshøy Næringspark, Råde
Telefon: 69 28 01 37
Telefaks: 69 26 09 15

Distrikt S. Akershus
Postboks 55, 1430 Ås
Besøksadresse: Langbakken 16, Ås
Telefon: 64 94 11 65
Telefaks: 64 94 15 62

Distrikt Østfold
Postboks 68, 1720 Greåker
Besøksadresse: 
Greåkerveien 27, Greåker
Telefon: 69 14 50 66
Telefaks: 69 14 55 05

Distrikt Indre Østland
Postboks 203, 2391 Moelv
Besøksadresse: 
Marisagveien 8, Moelv
Telefon: 62 36 89 99
Telefaks: 62 36 90 30

Distrikt Romerike
Seby AS
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 77

Distrikt Midt-Telemark
Adresse: Gvarvveien, Rute 011
3800 Bø i Telemark
Telefon: 35 95 04 11
Telefaks: 35 95 09 59

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

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
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 90

Distrikt Tromsø
Postboks 5307, 9024 Tomasjord
Besøksadresse: Austadbygget
Telefon: 77 68 86 00
Telefaks: 77 68 80 08

DIVISJON EIENDOM
Postboks 3, 1361 Billingstad
Besøksadresse: Olav Brunborgs vei 4,
Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 84 94 70

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

KORSBREKKE OG LORCK AS
Postboks 23, 1361 Billingstad
Besøksadresse: Olav Brunborgs vei 4,
Billingstad
Telefon: 66 98 57 00
Telefaks: 66 98 24 88

REGIONSKONTORER ASFALT
Region Østland
Postboks 171 Kaldbakken, 0903 Oslo
Besøksadresse: Østre Akers vei 209
Telefon:   22 90 13 00 
Telefaks:  22 16 75 77

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

Region Vestland
Postboks 8019 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Besøksadresse: Olsvik
Telefon:   70 17 54 00
Telefaks:  70 17 54 10

Region Nordland/Troms
Postboks 342, 8201 Fauske
Telefon:   75 64 85 02
Telefaks:  75 64 85 06

Region Finnmark
Raipas, 9500 Alta
Telefon:   78 43 42 44
Telefaks:  78 43 57 96

A/S NOREMCO CONSTRUCTION
Hovedkontor:
Kongens gate 9, 0153 Oslo
Telefon: 22 42 76 66
Telefaks: 22 33 67 48

Avdelingskontor:
P.O.Box 23287, Oyster Bay
Dar es Salaam, Tanzania
Telefon: 00 255 51 667 164
Telefaks 00 255 51 667 676

Avdelingskontor:
Executive House 1st Floor
Plot No. 8357, Great North Rd,
Lusaka, Zambia
Telefon:   00 260 1 24 1440
Telefaks:  00 260 1 24 1442

Adresser

Epost: firmapost@veidekke.no
Internett:http://www.veidekke.no/
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Bygg

Største igangværende prosjekter

Anlegg
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Totalt 361 prosjekter

Antall

0

10

20

30

40

50

0-5 5-20 20-50 over 50

mill. kroner

Prosjekter fordelt etter størrelse
Totalt 104 prosjekter

Antall

Prosjekt Kunde

Antatt totalomsetning
(Veidekkes andel) 

Mill. kroner

Gjenværende produk-
sjon pr. 31.12. 1996

Mill. kroner Ferdigstillelse Entrepriseform

Amanda Kjøpesenter, Haugesund Steen & Strøm Invest og OBS 258 54 Mars 1997 Forhandlet totalentreprise

Norsk Bransjesenter, Oslo* Samvirke forsikring 178 12 Mars 1997 Forhandlet totalentreprise

Kontorbygg for Kværner, Lysaker, Bærum Kværner ASA 103 98 Februar 1998 Forhandlet totalentreprise

Tilbygg til Sandvika Storsenter, Bærum Olav Thon Eiendomsselskap 121 96 Desember  1997 Forhandlet totalentreprise

Scandic Hotell, Oslo* Samvirke forsikring 75 36 Oktober 1997 Forhandlet totalentreprise

Sofienlund rehabiliteringssenter, Son i Østfold Sofienlundstiftelsen 61 57 Mars 1998 Forhandlet totalentreprise

Boliger Vålerenga, Oslo Veidekke ASA 51 48 Februar 1998 Utføres i egenregi

Levisbygget, Oslo* Samvirke forsikring 46 40 Desember  1997 Forhandlet totalentreprise

*Skøyenprosjektet

Vestre Bane, Gardermoen Oslo Hovedflyplass 250 171 Høsten 1998 Hovedentreprise

Nordkapptunnelen, Finnmark Statens vegvesen, Finnmark 187 76 2000 Hovedentreprise

Dobbeltspor Såstad-Haug, Østfold NSB 148 113 April 1999 Hovedentreprise

Parkeringshus,  Oslo S Oslo Parkering 118 118 Mai 1998 Hovedentreprise

Kai i Thailand (Nocon) Siam Cement 90 90 Januar 1999 Hovedentreprise

Tunnel Suza, Italia  (Nocon) Pont Ventoux 80 76 Februar 1999 Hovedentreprise

Flytogterminalen,  Oslo S NSB Gardermobanen 70 70 April 1998 Hovedentreprise

E6 Tangerud - Hvam,  Akershus Statens vegvesen, Akershus 70 32 Juli 1998 Hovedentreprise

E6 Smørbekk - Hølen, Akershus Statens vegvesen, Akershus 59 47 Oktober 1998 Hovedentreprise

Gulskogen tverrvei, Drammen Drammen kommune 54 54 Desember 1997 Hovedentreprise



Prosjekt Kunde Antatt Gjenværende Ferdig-
totalomsetning produksjon stillelse

(Veidekkes andel) pr. 31.12.1996
Mill. kroner Mill. kroner

Østre og vestre banesystem, Gardermoen, Akershus Oslo Hovedflyplass AS 170 139 1998

Svartisen, asfaltkjerne, Nordland Statkraft Anlegg as 80 18 1997

Dam Urar, asfaltkjerne, Setesdal Otteraaens Brugseierforening 10 9 1997

Rv. 174, Gardermoen Statens vegvesen, Akershus 20 5 1997

Asfalt

Eiendom

Under utvikling Prosjekttype Kvadratmeter Eierandel

Skøyen B1A, Scandic, Oslo Hotell 5.595 50 %

Skøyen B1B, Levis, Oslo Kontorbygg 3.099 50 %

Skøyen B2A, Oslo Kontorbygg 5.582 50 %

Skøyen B2B, Oslo Kontorbygg 8.576 50 %

Trygve Nilsens vei 10, Oslo Kontor-, lager- industribygg 4.200 100 %

Årvollveien 70, Oslo Kontor- og forretningsbygg 5.000 100 %

Fornebuveien 5 - 7, Bærum Kontorbygg 5.400 100 %

Olav Brunborgs vei, Asker Kontorbygg 10.000 100 %



Veidekke har som

mål å være den 

ledende entreprenør

i Norge såvel faglig

som økonomisk.

Årsrapport 1996



Veidekke har hatt kontrakten på den
10,3 km lange parsellen Arteid Bru –
Kverndalen på Gardermobanen. Foruten
oppbyggingen av banelegeme i traséen
ble det bygget i alt fire bruer og sju
kryssende kulverter.

Veidekkes største utviklingsprosjekt på
Skøyen i Oslo. Her bygges fem bygg, som

er solgt til Samvirke forsikring. Norsk
Bransjesenter, Scandic Hotel og Levis er

blant leietakerne. Dessuten skal
Veidekke flytte sitt hovedkontor til

Skøyen.

På Tærud terasse i Skedsmo bygger
Veidekke i egenregi 14 kjedede
boliger og  13 terasseboliger i
bindingsverk.

Veidekke/Korsbrekke og Lorck er det
eneste norske selskapet med spesial-
kompetanse på legging av asfaltkjerne
i fyllingsdammer, og teknologien vises
stor interesse i inn- og utland. For tiden
pågår arbeider bl.a. på Svartisen for
Statkraft Anlegg as.

Fullprofilmaskin i drift ved Nocons
anlegg i Nord-Italia.

Veidekke hadde entreprisen på gjenoppbyg-
gingen av det tradisjonsrike Drammen

Theater etter brannen i desember 1993.
Teateret åpnet igjen i februar 1997.



Veidekke ASA, Postboks 3, 1361 Billingstad
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http://hugin.sol.no

industri, handel og finans
Bank og forsikring Industri, handel og finans Shipping

Innholdsfortegnelse

Presentasjon av selskapet

Oppsummering av 1996

Nøkkeltall

Styrets beretning

Resultatregnskap

Balanse
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Noter til regnskapet

Aksjonærforhold
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som økonomisk.
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