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Terje R. Venold (f. 1950) ble ansatt som økonomisjef i Veidekke 1. juli 1981. Han overtok som 

konsernsjef på Veidekkes generalforsamling 9. mai 1989 etter Arne Haaland, som da hadde ledet 

Veidekke i 27 år. Terje R. Venold er den tredje lederen i Veidekke etter krigen. 

 

Hovedtrekk i selskapets utvikling i Terje R. Venolds tid som konsernsjef: 

 Omsetningen har økt fra 1,8 milliarder kroner til 20 milliarder kroner 

 Gjennomsnittlig årlig vekst på 12 % 

 Antall ansatte har økt fra 1 700 til 6 500 

 Oppkjøp av 60 bedrifter  

 Børsverdien har økt fra 0,5 milliarder til 6 milliarder kroner 

 Det er betalt ut utbytte til aksjonærene på 4,2 milliarder kroner (medregnet tilbakekjøp) 

 14 % gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs i perioden  

 

Veidekke er blitt ledende i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen:  

 Har gått fra å være en av de ledende til å bli den ledende entreprenørbedriften i Norge 

 Har gått fra å være en norsk aktør til å bli en stor skandinavisk aktør 

 Har utviklet en ledende posisjon som lærlingbedrift, og har satt bransjestandard når det gjelder 

krav til lønnsomhet og HMS (helse, arbeidsmiljø og sikkerhet)   

 Er næringens ledende børsnoterte selskap (Oslo Børs), og er ledende innen medeierskap blant 

ansatte 

 Var av de første entreprenørene som satset profesjonelt på eiendoms- og boligutvikling  

 

Terje R. Venold har følgende tillitsverv i dag: 

 Styreleder ved Handelshøyskolen BI 

 Ordfører og leder av Representantskapet og valgkomitéen i Storebrand ASA 

 Medlem av Bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Norsk Hydro ASA 

 Nestleder i Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA 

 Medlem av Representantskapet i NHO 

 Styreleder i Stiftelsen AksjeNorge 

 

Tidligere har han hatt følgende tillitsverv: 

 Hovedstyremedlem i NHO 

 Styremedlem i Byggenæringens landsforening - BNL 

 Nestleder og senere styreleder i EBA 

 Medlem og senere nestleder i styret i Eksportrådet 

 Medlem og senere leder av NHOs etikkutvalg 

 Styremedlem i Dyno Industrier ASA 

 Styremedlem i Stormbull AS 

 Leder av rådet og valgkomiteen i Stiftelsen AFF 

 Leder av B/A-styret i Forskningsrådet 

 Styremedlem i Siviløkonomforeningen (Nå Econa) 

 Medlem av det regjeringsoppnevnte Rådgivende forum for et mer miljøvennlig næringsliv 

 

Utmerkelser: 

 Kunsten å lede (HR Norge), 2007 

 Arbeidsmiljøprisen, 2000 

 Årets leder (Økonomisk Rapport), 1999  


