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Veidekke ASA er et ledende
skandinavisk entreprenør- og
eiendomsutviklingsselskap
med 5.500 ansatte. Selskapet er
i dag det ledende i Norge, det
fjerde største i Danmark, og har
betydelig virksomhet i Sveriges
vekstregioner. Veidekkes forret-
ningsidé er å skape verdier
gjennom å utvikle, produsere
og ivareta byggverk sammen
med kunder som stimulerer til
videre utvikling.
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2004 ble et godt år for Veidekke, med en dobling av resultatet fra 2003. Aktiviteten har
vært gjennomgående høy i hele konsernet, og særlig virksomheten i Norge har hatt en
meget positiv utvikling. Konsernets ordrereserve har holdt seg på et høyt nivå og har
ved årsskiftet en størrelse og kvalitet som gir grunn til optimisme for 2005. For virksom-
hetene i Sverige og Danmark er resultatene ennå ikke tilfredsstillende, men trenden er i
ferd med å snu.

Konsernet har en meget god finansiell stilling, og styret foreslår derfor å utbetale et
utbytte på kr. 6,00 pr. aksje.

Entreprenørvirksomheten i Norge
• God fremgang og økt resultatmargin fra 3,1 % til 4,0 %
• Gjennomgående god utvikling i alle regioner
• Høy aktivitet og god ordredekning
• Veidekkes første OPS-prosjekt igangsatt (Offentlig privat samarbeid)
• Sterk nedgang i antall skader og sykefravær

Entreprenørvirksomheten i Danmark
• Resultatet for året lite tilfredsstillende

• Svakt i Jylland
• Gode resultater på Sjælland

• Positiv trend for hele virksomheten i 2. halvår
• God ordresituasjon
• Spesiell fokus på økte prosjektmarginer

Eiendom
• Rekordhøy boligproduksjon i Norge

• Sjølyststranda i Oslo det største prosjektet
• Flere utbyggingsprosjekter klare i Sverige med økt igangsetting 

gjennom 2005
• Virksomheten i Danmark under oppbygging

Entreprenørvirksomheten i Sverige
• Virksomheten i Göteborg viser gode resultater
• Fremgang for virksomheten i Skåne med positive resultater i 4. kvartal
• Svake resultater for virksomheten i Stockholm

• Nedskrivning av prosjektet Botniabanen
• Kostnader ved omorganisering av ledelse og bemanning
• Entreprenørvirksomheten delt i bygg og anlegg med delvis nytt 

lederteam

Industri
• Over 10 % økning i asfaltmarkedet
• Høyere volum kompenserte for lavere priser
• Avtale inngått om utkjøp av minoritetseiere i Kolo Veidekke
• Flere kontrakter vunnet innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier 
• Ennå ikke tilfredsstillende resultater fra gjenvinningsvirksomheten
• Nedsalg av aksjepost i maskinutleiefirmaet Ramirent

Vi går inn i 2005 med et høyt aktivitetsnivå. De viktigste utfordringene 
vil være å

• Opprettholde intensitet og fokus på 
• Gjennomføringsevne
• Kvalitet
• Produktivitetsutvikling

• Være selektiv i valg av prosjekter
• Fortsette byggingen av en kvalitetsorganisasjon i Sverige
• Fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring
• Være forberedt for markedsendringer

Vårt overordnede mål er å videreutvikle Veidekke som en ledende skandina-
visk entreprenør og eiendomsutvikler. De økonomiske målene er en egenka-
pitalavkastning på minst 15 prosent og en egenkapitalandel på 25 prosent.
Sykefraværet skal være mindre enn 5 prosent, og vi har et langsiktig mål om
et skadefritt Veidekke. Veidekke skal være en kundeorientert organisasjon
basert på en felles bedriftskultur som er forankret i våre grunnverdier.

Basis for selskapets verdiskaping er de nærmere tusen prosjektene som til
enhver tid er under produksjon. Det er prosjekter som enten er utviklet i
samspill med kundene eller er vunnet i anbudskonkurranser. I dette inngår
også Veidekkes mange egne eiendomsutviklingsprosjekter. 

Hovedutfordringer i 2005

Høydepunkter 2004
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Offentliggjøring av delårsresultater:

1. kvartal: 27. april med påfølgende presentasjon 28. april

2. kvartal: 15. august

3. kvartal:   3. november (webcast)

• Ordinær generalforsamling avholdes den 27. april

• Aksjene noteres eksklusive utbytte den 28. april

• Utbytte utbetales aksjonærene den 18. mai

Finansiell kalender 2005

1) Netto årsresultat: 

Årsresultat etter minoritetsinteresser.

2) Driftsmargin: 

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.

3) Resultatmargin: 

Resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter.

4) Totalkapitalrentabilitet:

Resultat før skattekostnad, pluss netto finanskostnader i prosent 
av gjennomsnittlig totalkapital.

5) Rentabilitet på investert kapital: 

Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig totalkapital med fradrag 
for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri langsiktig gjeld.

6) Egenkapitalrentabilitet: 

Resultat etter skattekostnader i prosent av gjennomsnittlig samlet
egenkapital. 

7) Egenkapital: 

Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.

8) Egenkapitalandel: 
Samlet egenkapital i prosent av totalkapital pr. 31. desember.

9) Netto rentebærende gjeld: 

Likvide midler pluss rentebærende fordringer minus kortsiktig 
rentebærende gjeld minus langsiktig rentebærende gjeld.

10) Likviditetsgrad 1: 

Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

11) Likviditetsgrad 2: 
Mest likvide omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

12) Likviditetsgrad 3: 

Likvide midler pluss ubenyttede lånerammer dividert med kortsiktig
rentebærende gjeld.

13) Resultat pr. aksje: 

Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser dividert med gjennom-
snittlig antall utestående aksjer (fullt utvannet).

Definisjoner nøkkeltall

Investor Relations, telefon +47 21 05 77 22

Internett: www.veidekke.no

Årsrapporten finnes på www.veidekke.no/investorinfo

Finansiell informasjon om Veidekke finnes også på

www.huginonline.no/VEI



5

Veidekke Årsrapport 2004

2004 2003 2002 2001 2000

DRIFT *

Driftsinntekter 12 934 11 461 11 254 10 562 8 005

Driftsresultat 323 191 316 243 264

Resultat før skatt 342 168 220 135 185

Netto årsresultat 1) 235 102 124 69 121

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 9 177 8 120 7 545 7 177 5 833

RENTABILITET

Driftsmargin (%) 2) 2,5 1,7 2,8 2,3 3,3

Resultatmargin (%) 3) 2,6 1,5 2,0 1,3 2,3

Totalkapitalrentabilitet (%) 4) 6,2 3,9 5,5 3,8 5,3

Rentabilitet på investert kapital (%) 5) 14,2 8,2 11,5 7,3 10,2

Egenkapitalrentabilitet (%) 6) 17,0 8,4 10,5 6,6 10,8

KAPITALFORHOLD *

Totalkapital 5 784 5 632 5 222 6 307 6 427

Samlet egenkapital 7) 1 578 1 459 1 355 1 349 1 321

Egenkapitalandel (%) 8) 27,3 25,9 25,9 21,4 20,5

Netto rentebærende gjeld 9) 71 238 434 1 347 1 319

Investeringer  264 327 377 451 1 635

LIKVIDITET

Likviditet pr. 31. desember * 431 593 448 474 832

Ubenyttede lånerammer 1 096 959 1 164 875 750

Likviditetsgrad 1 10) 0,99 1,09 1,06 1,18 1,24

Likviditetsgrad 2 11) 0,76 0,78 0,72 0,73 0,87

Likviditetsgrad 3 12) 5,14 9,21 8,70 3,10 3,60

AKSJEN **

Børskurs pr. 31. desember 101,0 58,5 51,0 51,0 57,0

Resultat pr. aksje (kr.) 13) 8,5 3,8 4,6 2,6 4,8

Resultat pr. aksje (fullt utvannet) (kr.) 8,5 3,8 4,6 2,6 4,8

Resultat pluss goodwill pr. aksje 10,6 6,8 7,4 5,5 7,5

Utbytte pr. aksje (kr.) 6,0 3,5 3,5 2,0 2,0

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 27,7 27,3 27,1 26,9 25,2

PERSONALFORHOLD

Antall ansatte i Skandinavia 5 455 5 626 6 449 6 353 5 021

Fravær (%) *** 4,9 6,3 6,9 6,4 6,1

Fraværsskader pr. million arbeidede timer 
(H-verdi) *** 5,2 6,9 9,0 12,3 11,8

Lønninger og sosiale kostnader * 2 713 2 535 2 537 2 437 1 950
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* Beløp i mill. kroner

** Det ble foretatt en splitt i
Veidekke-aksjen i 2000 (1:2).
Tidligere tall er korrigert.

*** Norge

DRIFTSINNTEKTER 

MILL. KR.

RESULTAT FØR SKATT 

MILL. KR.

ORDRERESERVE

MILL. KR.

Nøkkeltall

For definisjoner se side 4
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Samspill er nøkkelen til å skape vekst og redusere risiko.

Denne tilnærmingen danner hjørnesteinen
i vår ambisjon for vekst i Skandinavia.
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Men en forutsetning for å kunne omgjøre muligheter til gode resultater er egen pro-
duktivitet og effektivitet. Gjennom lengre tid har det pågått et omfattende og mål-
rettet forbedringsarbeid i de fleste av konsernets enheter. Forbedringsarbeidet set-
ter fokus på kundeorientering, medarbeiderinvolvering, risikostyring og etterlevelse
av Veidekkes grunnverdier og ledelsesprinsipper. I alt dette arbeidet er samspill den
sentrale suksessfaktoren.

Årets resultat på 342 mill. kroner er Veidekkes største overskudd målt i kroner i vår
historie. Mest fornøyd er vi naturligvis med den sterke fremgangen i de fleste enhe-
tene i Norge. Det skjer imidlertid også mye positivt i de øvrige deler av den skandi-
naviske virksomheten. Vi er i en oppbyggingsfase av vår posisjon som en ledende
skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler, og noen deler av denne prosessen
tar mer tid enn mange kunne ønske seg. Andre steder i denne årsrapporten kan
man finne detaljer om de ulike deler av virksomheten, men la meg trekke frem
noen sentrale erfaringer fra den utviklingsperioden vi nå er inne i.

Samspill med kundene
Gjennom mange år med strukturell og faglig utvikling av vår næring har det vokst
frem et relativt stort antall profesjonelle aktører. Vi ser også at en tilsvarende profe-
sjonalisering preger kundesiden og store deler av rådgivermiljøene. Det betyr at alle
deler av verdikjeden er styrket, og at stadig flere av de involverte i utvikling og byg-
ging av prosjekter har mer kunnskap og derfor krever mer.

For Veidekke som en stor aktør betyr dette mye for måten vi må arbeide på, både i
forhold til kunden og i forhold til leverandører, underentreprenører og rådgivere. Vi
må hele tiden søke etter de beste løsningene, vi må være mer fleksible, og vi må
evne å lytte mer til kundens ønsker og krav. Svaret ligger i stadig bedre prosjektle-
delse og faglig styring og et åpent og tett samspill med kundene. Egentlig er det
ikke noe annet enn det de fleste krever av et profesjonelt kunde/leverandørforhold.
Det er likevel en utfordring for en organisasjon som løpende har opp mot tusen pro-
sjekter i arbeid.

Medarbeiderinvolvering
I en sterkt desentralisert organisasjon som Veidekke, betyr dette at evnen til et
aktivt samspill med kunden må utvikles helt ut i det ytterste ledd. Det er gjennom
de mange prosjekter verdiskapingen skjer, i de fleste tilfeller basert på lokal kunn-
skap om kunden og prosjektet, og om de forhold som må danne rammen for løs-
ningen. Samtidig må vi som et stort konsern kunne tilby den enkelte kunde noe mer
når det gjelder ressurser, kompetanse og erfaring. For å få til dette i en spredt orga-
nisasjon må alle dele av sin kunnskap og erfaring. Derfor må vi sikre samarbeid og
samspill både vertikalt og horisontalt i organisasjonen og på tvers av landegren-
sene.

Jeg er stolt av å lede en organisasjon som langt på vei har bevist at dette er det
mulig å få til, og der det er en gjennomgående holdning at dette i fremtiden skal
skaffe Veidekke økt konkurransekraft. Vi ønsker samarbeid og samspill, og vi vil dele
for å bli bedre.

Samspill som verktøy i risikostyring
En av de viktigste parameterne i Veidekkes risikostyring er bruk av vår kunnskap og
erfaring til å velge de prosjekter vi skal arbeide med og for. Ved vurdering av ethvert
prosjekt skal vi sikre at vi har riktig kapasitet og kompetanse til å løse oppgaven.
Videre må vi kunne bemanne prosjektet med de riktige personer, og vi må sette
sammen den riktige gruppen av medarbeidere til såvel kalkulering, prosjektering og
gjennomføring som til etterarbeid. Også dette er et spørsmål om samspill mellom
organisasjonsledd, enkeltpersoner, ledere og de mange utenfor egen organisasjon
som skal bidra til å sikre fremdrift og gjennomføring.

Sammen om Veidekkekulturen 
Veidekke nærmer seg sitt 70-års jubileum, og i arbeidet med forberedelsene bruker
vi også noe tid på å se tilbake. Det heter seg at man ikke kan vite hvor man skal,
hvis man ikke vet hvor man kommer fra. I tider med store endringer vil nok mange
hevde at en slik påstand ikke gjelder lenger, men for oss i Veidekke betyr dette
fremdeles mye. Ikke minst fordi vi er en ”people’s business”, hvor bedriftens kultur
og grunnverdier har stor betydning for våre veivalg. Og er det én ting som går igjen
i hele Veidekkes historie, så er det organisasjonens evne til samarbeid og samspill. 

Dette kommer også til uttrykk gjennom de ansattes sterke eierengasjement.
Ansatte helt ute på den enkelte arbeidsplass og i alle de skandinaviske land har
aksjer i selskapet. Etter den siste rettede emisjonen i november 2004 eier over
2.000 medarbeidere 15,5 prosent av Veidekkes aksjer. Av dette er ca. 11 prosent av
aksjene eid av 400 ansatte i ledende stillinger. 

For oss i Veidekke har 2004, som resultatene viser, vært et begivenhetsrikt år. Det
meste er bra, men vi har fortsatt flere forbedringsmuligheter. Vi går inn i 2005 med
en ordrereserve som både i størrelse og kvalitet gir grunnlag for optimisme. 

Terje R. Venold
Konsernsjef
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VEIDEKKE ENTREPRENØR 
Norge

AKTIVITETSOMRÅDE BESKRIVELSE NØKKELTALL (NOK MILL.)

HOFFMANN
Danmark

VEIDEKKE ENTREPRENERAD 
Sverige

VEIDEKKE EIENDOM 

VEIDEKKE INDUSTRI

18 %

9 %

8  %

15 %

Bygg- og anleggsvirksomhet 
i Norge.

2004 2003 2002

Driftsinntekter 6 624 5 786 5 721

Resultat før skatt 265,6 178,5 122,4

Investert kapital 587 396 –

Gjennomsnittlig antall ansatte 2 773 2 833 2 905

2004 2003 2002

Driftsinntekter 2 415 2 346 1 971

Resultat før skatt -11,3 19,3 9,3

Investert kapital 214 359 –

Gjennomsnittlig antall ansatte 909 1 386 1 336

2004 2003 2002

Driftsinntekter 1 187 1 114 768

Resultat før skatt -33,6 -54,0 - 19,2

Investert kapital 52 99 –

Gjennomsnittlig antall ansatte 541 630 555

2004 2003 2002

Driftsinntekter 1 115 856 1 033

Resultat før skatt 102,4 46,1 75,6

Investert kapital 1 567 1 225 –

Gjennomsnittlig antall ansatte 65 56 66

2004 2003 2002

Driftsinntekter 1 899 1 594 2 044

Resultat før skatt 61,0 32,6 85,0

Investert kapital 765 934 –

Gjennomsnittlig antall ansatte 1 048 1 013 1 487

Bygg- og anleggsvirksomhet 
i Danmark.

Bygg- og anleggsvirksomhet i Sverige
med utgangspunkt i Stockholm,
Göteborg og Skåne.

Utvikling av boliger i egen regi,
næringsbygg og spesialbygg for 
offentlig virksomhet i Norge, Sverige 
og Danmark.

Virksomhet innen asfalt, pukk og grus,
drift og vedlikehold av veier samt riving
og gjenvinning av tyngre byggavfall.
Eierandelen på 8,05 % i utleieselskapet
Ramirent Oyj er solgt i 2005.

50 %
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PRIORITERTE OMRÅDER I 2004 OPPNÅDD I 2004 PRIORITERTE OMRÅDER I 2005

• Fortsatt forbedre lønnsomheten, spesielt i de svakeste 
enhetene.

• Tilpasse og starte implementering av nytt system for 
kalkulasjon og økonomisk prosjektoppfølging.

• Videreutvikle våre løsninger innen boligutvikling i 
samarbeid med både intern eiendomsvirksomhet og 
eksterne boligselskaper/boligutviklere.

• Gjennomføre pilotprosjekter i ”Vi i Veidekke” i alle 
distrikter og enheter i virksomheten.

• Økt resultatmarginen fra 3,1 % i 2003 til 4,0 % i 2004. 
• Oppnådd resultatforbedring i de fleste av de svakeste 

enhetene.
• Klartgjort det nye verktøyet for kalkulasjon og økono-

misk prosjektoppfølging (VAP) for implementering.
• Videreført Startbo-konseptet fra Trondheim til Oslo, 

Stavanger og Bergen.
• Igangsatt pilotprosjekter i ”Vi i Veidekke” i alle enheter.

• Implementert ny ledelse.
• Forbedret økonomioppfølging og innført controller-

funksjon.
• Oppnådd besparelser ved samlet innkjøp. 
• Videreutviklet Hoffmanns kundepolitikk.
• Gjennomført intern holdningskampanje.
• Etablert HR-funksjon.

• Opprettholdt lønnsom utvikling og tegnet flere nye 
kontrakter innen både bygg og anlegg.

• Hatt svak fremdrift og kostnadsoversikt på grunn av 
problemer på et større anlegg.

• Iverksatt endring i lokal ledelse og ombemanning 
i Stockholm.

• Etablert godt samarbeid med Veidekke Bostad.
• Gjennomført vellykket restrukturering av virksomheten

i Skåne.

• Økt aktiviteten betydelig og opprettholdt høy 
salgsgrad.

• Oppnådd god og lønnsom vekst i Sverige.
• Lagt grunnlaget for god lønnsomhet i 2005.
• Befestet ungdomsboligkonseptet.

• Inngått fire nye kontrakter på drift og vedlikehold, 
ca. 12 % markedsandel.

• Økt asfaltvolumet med ca. 10 %.
• Oppnådd forbedringer i deler av organisasjonen for

næringsavfall.

• Fortsatt forbedre lønnsomheten, spesielt i de svakeste 
enhetene.

• Gradvis implementere VAP (system for kalkulasjon og 
prosjektoppfølging) og gjennomføre opplærings-
tiltak i bruk av nytt system. 

• Videreutvikle kompetansen innen prosjektutvikling og 
prosjekteringsledelse.

• Evaluere og videreføre prosessen ”Vi i Veidekke” i hele 
virksomheten.

• Oppdatere håndbok for prosjektstyring.
• Implementere VAP (system for kalkulasjon og 

prosjektoppfølging).
• Fortsette konsolidering av ensartet økonomi-

oppfølging.
• Sørge for eksponering hos samarbeidspartnere.
• Forbedre HR-infrastrukturen.
• Etablere utviklingsplan for distriktsledere.
• Videreutvikle partneringmodellen.

• Styrke videre positiv utvikling og inntjening.
• Gjennomføre prosjektet Botniabanen etter fastsatte 

rammer.
• Fortsette byggingen av en kvalitetsorganisasjon 

i Stockholm.
• Videreutvikle organisasjonen med fokus på personell 

og lønnsomhet.
• Videreutvikle samarbeidet med eiendomsutviklings-

virksomheten.

• Videreutvikle samarbeidet med entreprenørvirksom-
heten for å bedre inntjening og konkurransekraft.

• Bygge ut organisasjonen i Danmark og øke aktiviteten.
• Utnytte kompetansen på tvers i en skandinavisk 

organisasjon.

• Opprettholde volum og økt lønnsomhet innen 
asfaltvirksomheten.

• Fortsette arbeidet med konsolidering og lønnsomhets-
fokus innen næringsavfall.

• Forbedring av lønnsomheten i Region Vest.
• Implementering av Hoffmann som den løsningsorien-

terte partner.
• Organisasjonsutvikling.

• Videre lønnsom vekst og spesiell fokus på utvikling av
byggsiden i Göteborg.

• Konsolidering av virksomheten i Stockholm etter tre år
med sterk vekst, gjennom bedre prosjektstyring og 
fokus på marginer i prosjekt.

• Samarbeid med eiendomsvirksomheten.
• Fokus på prosjektmarginer og kontrollert videre-

utvikling av bygg- og anleggsvirksomheten i Skåne.

• Videreutvikle organisasjon og medarbeidere.
• Sørge for høyere aktivitet, men trygg og sikker 

gjennomføring.
• Utvikle Sverige-virksomheten videre.
• Erverve nye, gode utbyggingsmuligheter for 2006.

• Ytterligere vekst innen markedet for drift og 
vedlikehold.

• Konsolidering og økt lønnsomhet i næringsavfalls-
virksomheten.
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Alle som skal bygge har en ambisjon. Kanskje til

og med en drøm. Ønskene ligger på mange

plan. Byggverket skal fylle en spesiell funksjon,

det skal skille seg ut – eller kanskje det motsatte:

nesten umerkelig gli inn som en del av noe som

alt finnes. Men uansett: byggverket må kunne

reises innen gitte rammer, enten det gjelder

penger, tid eller andre vilkår.

“I morgen”

Jeg ønsker meg et bygg-
verk vi kan være stolte 
av om femti år.
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I Veidekke tror vi at et byggverk blir best når det

skapes sammen med kunden. Vi bruker derfor

mye tid på å sette oss inn i kundens ønsker og

legger opp til tett dialog under hele prosjektet. En

stor andel av våre prosjekter er total-

entrepriser, der ansvar fordeles tydelig mellom

entreprenør og kunde. Slik kan vi konsentrere

oss om det viktigste – å bygge til riktig pris,

kvalitet og funksjon.

“I dag”

Vi gjør kundens ambisjon
til vår og realiserer den
med lavest mulig risiko 
for begge parter.

Aasentunet, arkitekt Sverre Fehn.
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VEKST OG RISIKO
En entreprenørbedrift kan ikke 
vurdere vekst uten samtidig å 
vurdere risiko. Å finne en optimal
balanse for å oppnå lønnsom vekst 
og kontrollert risiko står øverst på
dagsorden for Veidekke og er 
integrert i alle beslutninger fra
konsernnivå til enkeltprosjekter.
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Veidekkes historie er en historie om
kontrollert og lønnsom vekst. Dette
har vært mulig gjennom lønnsom-
hetsfokus, løsnings- og kundeorien-
tering, medarbeiderinvolvering og
kulturbygging. Veidekke er i dag
posisjonert i alle de skandinaviske
vekstregionene gjennom et sterkt
regionalt nettverk. Vi har pågangs-
mot, men samtidig respekt for de
utfordringene som ligger foran
oss. Vi tror dette er det beste ut-
gangspunktet for å realisere det
potensialet for videre lønnsom
vekst som ligger i den posisjonen
Veidekke har etablert.

Les mer �
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Veidekke har siden etableringen i 1936 vært i kontinuerlig utvikling uten et eneste

år med tap. Fra å være en liten nisjevirksomhet er vi vokst til å bli en betydelig skan-

dinavisk entreprenør og eiendomsutvikler. Dette har vært mulig gjennom fire grunn-

leggende kjennetegn som hele tiden har vært styrende for vår utvikling:

Lønnsomhetsfokus, løsnings- og kundeorientering, medarbeiderinvolvering og

kulturbygging.

Lønnsomhetsfokus
I entreprenørmarkedet kontraheres en betydelig andel av prosjektene ut fra pris. Dette

gjør at vekst alene er lett å oppnå, mens lønnsom vekst blir en større utfordring. Sunn

vekst forutsetter balanse mellom oppdragsmengde og tilgjengelige ressurser. Sterk

konkurranse i bransjen har tradisjonelt medført at de som er villige til å akseptere den

største risikoen i prosjektet, får tilslaget. Resultatet har ofte vært ytterligere pressede

marginer for entreprenøren og konflikter med kunden om ansvarsforhold.  Vekst i oppdrags-

mengden innebærer også oppskalering av antall ansatte og innsatsfaktorer. Veidekke

har gjort et strategisk valg om i hovedsak å basere seg på egne ansatte fremfor innleide.

Balansen mellom oppdrag og ressurser krever strukturert planarbeid. Samtidig har

Veidekke opparbeidet en posisjon som gjør det mulig å være mer selektiv og prioritere

lønnsomhet fremfor kortsiktig vekst. Slik har vi oppnådd lønnsom vekst, og slik har vi

hatt et økonomisk og kompetansemessig fundament for å eksponere oss for risiko og

ta større sprang på en kontrollert måte. Entreprenørvirksomhet er utpreget lokal i sin

natur fordi produktet eller leveransen er unik og ikke-mobil. Veidekkes suksess

avhenger av at ansatte hver dag foretar gode vurderinger i hvert enkelt prosjekt. For

å sikre lønnsomhet har Veidekke en felles struktur og arbeidsform som har innarbei-

det økonomisk bevissthet i hele organisasjonen.

Løsnings- og kundeorientering
Veidekke har en desentral struktur. Mange av våre kunder har lokal tilknytning og 

vi er avhengige av å samarbeide med dem og underleverandørene lokalt. 

Lønnsom vekst 

krever balanse mellom oppdragsmengde og

tilgjengelige ressurser.



”Er det til å unngå at kunde og entreprenør har ulik agenda?”

Veidekke satser på en utstrakt dialog for å 
forstå hver kundes behov og dermed etablere 
et verdiskapende samspill i hvert prosjekt. 
Da kan vi også avklare ansvar mellom kunde
og entreprenør så tydelig som mulig. 
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Kundeorienteringen er derfor betinget av evnen til å for-

stå og være en del av lokale kulturer. Deler av bransjen

er konfliktorientert som følge av en ofte uklar fordeling

av risiko og ansvar  mellom kunde og entreprenør. Som

et alternativ har Veidekke valgt en strategi basert på ut-

strakt dialog for å forstå kundens behov og dermed

etablere et verdiskapende samspill i det enkelte pro-

sjekt. Dette har over tid gitt mange fornøyde flergangs-

kunder og en høy andel prosjekter som er utviklet i felles-

skap med kunden. God prosjekteringsledelse er avgjø-

rende for å finne gode løsninger som ikke bare er

produksjonsvennlige, men som også samsvarer med

kundenes behov og ønsker. Kompetanse og kapasitet

innenfor prosjektutvikling og prosjekteringsledelse er

derfor grunnleggende i vårt arbeid med kundene. Dette

er fagområder som generelt er lite utviklet i markedet,

og derfor vanskelig å bygge gjennom rekruttering. Vi

arbeider derfor målrettet med intern utvikling av disse

fagområdene.

Medarbeiderinvolvering
Det er medarbeiderne i Veidekke som skaper

verdiene. Det er selskapets politikk at de ansatte skal

være medeiere og derigjennom få del i verdiskapning-

en. Nå eies 15,5 prosent av aksjene i Veidekke av 

2 000 ansatte. Dette gir et unikt grunnlag for engasje-

ment og ansvarsfølelse som er viktig i et selskap med

desentral organisering og stor grad av selvstendighet.

Vi har kontinuitet i ledelsen på alle nivåer. Opplæring

og kompetanseutvikling er prioritert, og vi er en

ledende opplæringsbedrift innenfor våre fagområder. 

Kulturbygging
Et felles verdigrunnlag og en sterk bedriftskultur er av-

gjørende for at Veidekke skal lykkes. Vi har forstått at vi

driver “people’s business” og har tatt konsekvensen av

dette. I utviklingen og forbedringen av selskapet, legger vi

vekt på å implementere våre grunnverdier – profesjonell,

redelig, entusiastisk og grensesprengende. Vi arbeider

for at verdiene skal kjennetegne alle ansatte i Veidekke.

Ved oppstart av prosjekter deltar de involverte ansatte

og fagmiljøene i prosessplanleggingen. Det skaper

samhold og et kollektivt ansvarsforhold som både moti-

verer og skjerper. Veidekke arbeider også aktivt med

lederutvikling basert på felles prinsipper og interne 

retningslinjer. 

Fra norsk til skandinavisk 
De siste fem årene har Veidekke gått fra å være et

norsk til å bli et skandinavisk selskap. Dette har skjedd

gjennom en kombinasjon av nyetableringer og oppkjøp.

Det er vekst i alle markedene i Skandinavia. På entre-

prenør- og eiendomssiden er vi i dag etablert i alle de

betydelige geografiske markedene i Skandinavia.

Innenfor asfalt og gjenvinning arbeider vi bare i Norge.

Strategien for Veidekke i de kommende årene er å ta

ut det økonomiske potensialet i den posisjonen som er

etablert. Vår utvikling har vært kjennetegnet av kontinu-

itet, kvalitet og kundeorientering. Det skal også prege

vår videre utvikling og være egenskaper for hele

Veidekke.  Det er mange fellestrekk i det skandinavis-

ke markedet, men også vesentlige forskjeller. Vår posi-

sjon og styrke er ulik i de forskjellige landene.

Utviklingen på nye områder skal også være basert på

felles verdier, samtidig som vi skal være norske i

Norge, svenske i Sverige og danske i Danmark.

Norge

Veidekke er Norges største entreprenør. I det norske

markedet har de fire største aktørene til sammen vel

35 prosent andel av entreprenørmarkedet. De fleste

synes å ha akseptabel lønnsomhet. Veidekkes lønn-

somhet i Norge har de siste årene utviklet seg svært

positivt. Utfordringen fremover blir derfor å opprettholde

vår sterke markedsposisjon og bedre resultatene ytter-

ligere. Ett forbedringsområde er økt kundeorientering

Totalmarkedet i Skandinavia
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gjennom systematisk og langsiktig samarbeid med våre

flergangskunder. Det interne arbeidet med kvalitets og

produktivitet skjer gjennom en desentral struktur med

distriktene som operative forretningsenheter. 

Sverige

Det svenske market er Skandinavias største og det mest

konsentrerte med få store aktører. De fire største aktø-

rene representerer vel 45 prosent av entreprenørmar-

kedet. Veidekkes strategi er å fylle en rolle som en

“annerledes” entreprenør, preget av kundeorientering,

god og lønnsom drift og respekt for de oppgavene vi

påtar oss. Det svenske markedet representerer vårt

største vekstpotensial, men også vår største utfor-

dring. Vi har valgt å etablere oss i de tre vekstområdene

Stockholm, Göteborg og Malmö. Med unntak av virk-

somheten i Göteborg kjennetegnes vår svenske organi-

sasjon fortsatt av at den er ung og lite etablert. De viktig-

ste elementene i vår strategi for å realisere vårt poten-

sial i Sverige er:

• Sikre samsvar mellom veksten og vår egen

kompetanse og gjennomføringsevne

• Ha fokus på eiendomsutvikling i samarbeid mellom

forretningsområdene Eiendom og Entreprenør

• Trekke på norsk kompetanse og gjennomførings-

evne, spesielt på anleggsiden

• Utvikle organisasjonen med fokus på sterk lokal

forankring

Danmark

Det danske markedet har over en periode gjennom-

gått betydelige strukturendringer. Markedet er frag-

mentert med mange mindre entreprenører, de fleste

med lav eller variabel inntjening. Veidekke er represen-

tert i Danmark gjennom Hoffmann A/S som ble eta-

blert allerede i 1863. Hoffmann er en institusjon i

dansk entreprenørbransje med virksomhet i hele landet.

Selskapet har gjennomgått et generasjonsskifte, og

organisasjonen preges av en kombinasjon av kontinuitet

og nyskapning. Inntjeningen har ikke vært tilfreds-

stillende, og hovedoppgaven fremover er å øke inntje-

ningen. Dette vil skje gjennom følgende prioriteringer:

•  Økt kundeorientering gjennom partnering 

med prioriterte kunder

•  Økt andel egenregiprosjekter, spesielt på boligsiden

•  Økt engasjement på anleggsiden, dels i samarbeid

med den norske organisasjonen

Norges Varemesse på Lillestrøm er et eksempel på
Veidekkes høye betongkompetanse.

Veidekke har valgt en strategi basert på utstrakt dialog for å forstå kundens behov og 

dermed etablere et verdiskapende samspill i det enkelte prosjekt

© Fjellanger Widerøe Foto AS
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Risiko er den speilvendte siden av vekst. Risikohåndtering er en kjernekompetanse

i Veidekkes prosjektstyring. Også risiko utenfor vår virksomhet er en del av kontinu-

erlige evalueringer og beslutninger i Veidekke. 

Risiko i prosjektene
Risikoen i våre igangværende prosjekter kan i hovedsak deles inn i risiko knyttet til kun-

den, risiko knyttet til leverandørene og risiko knyttet til interne prosesser. Ofte opp-

fattes oppgjørsrisiko som den viktigste kunderisikoen. Entreprenørvirksomhet er

imidlertid kjennetegnet av at kunden leverer viktige bidrag til vår interne produk-

sjonsprosess. Kunden eier normalt byggegrunnen, skal ofte levere en større eller

mindre del av prosjekteringsmaterialet og skal løpende treffe en rekke beslutning-

er. I enkelte prosjekter engasjerer kunden også sideentreprenører som arbeider på

byggeplassen samtidig med oss. Som oftest  vil derfor prosessrisikoen langt overgå

oppgjørsrisikoen.

Å ha de ”riktige” kundene og vite hva de står for, er viktige forutsetninger for vår

risikostyring. Samspillet med kundene er derfor viktig, ikke bare for kundens beta-

lingsvilje og ønske om gjenkjøp, men også  for vår evne til å styre og optimalisere

den interne produksjonsprosessen. I 2004 var 80 prosent av kundene i entreprenør-

virksomheten i Norge flergangskunder. Sammenhengen mellom gode relasjoner og

redusert risiko gjelder også i vårt samarbeid med leverandørene, det være seg råd-

givere, underentreprenører, materialleverandører eller utleiere av utstyr. I de fleste

prosjektene vil det i tillegg til vår egen produksjon pågå parallell produksjon i regi av

et stort antall underentreprenører. Svikt hos en enkelt underentreprenør kan få

svært store konsekvenser. Prosjekter som utføres i totalentreprise er økende og

utgjør ca. 65 prosent. Konkurransepresset i entreprenørnæringen er betydelig og

marginene i gjennomsnitt beskjedne. Prisfokuset ved vurdering av leverandører er

tradisjonelt stort. En sunn balanse mellom konkurransedyktighet, kvalitet og risiko-

styring er derfor betinget av vi kjenner de markedene vi handler i, at vi er dyktige

innkjøpere og at vi evner å motstå fristelsen til å la pris gå foran kvalitet. Skal vi være

best, må vi også samarbeide med de beste. 

Den som klarer å kontrollere

risiko i vår bransje, har skaffet seg et 

betydelig konkurransefortrinn.

Risiko i igangværende prosjekter er i hovedsak knyttet til kunder, leverandører og interne

prosesser



”Kan kunden i seg selv være en usikkerhetsfaktor?”

Når vi kjenner kunden, kan vi også redusere
risikoen i vår interne produksjonsprosess. 
I 2004 var 80 prosent av kundene i Veidekkes
entreprenørvirksomhet i Norge flergangskunder.

Veidekke Årsrapport 2004
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Den tredje risikotypen er evnen til å kontrollere og

styre egen produksjonsprosess. Produksjonsproses-

sen i bygg- og anleggsvirksomhet er kompleks, og

bemanningen endrer seg fra prosjekt til prosjekt. Vi er

derfor avhengige av gode styringssystemer og høy

kompetanse hos alle ansatte. For å sikre kontroll over

både produksjonsprosessen og kvaliteten på produk-

tet er vi opptatt av god kapasitet og kompetanse

innenfor våre kjernefag. Tradisjonelt har entreprenør-

næringen vært preget av hierarkiske organisasjoner

med store statusforskjeller, der noen bestemmer hva

som skal gjøres, mens andre gjør det de får beskjed

om. I Veidekke er vi overbevist om at denne tradisjo-

nen har vært og er et hinder for næringens utvikling når

det gjelder kvalitet, produktivitet og risikostyring. Som

en konsekvens av dette har vi i Norge satt i gang utvik-

lingsprosjektet ”Vi i Veidekke”. Gjennom et planmessig

økende antall pilotprosjekter, som alle er reelle bygge-

prosjekter, utvikler vi nye arbeidsformer der alle våre

ansatte involveres i etableringen av felles mål for pro

sjektet, i produksjonsplanleggingen, i oppfølgingen og

i evalueringen av tiltakene.

Risiko i eiendomsutvikling 
Entreprenørvirksomheten består i stor grad av pro-

sjektering, prosjektstyring og bygging for profesjonel-

le kjøpere. Bygging i egen regi retter seg derimot mot

private kunder. Selv om byggeprosessene fra et

internt perspektiv har viktige likhetstrekk, har egenre-

givirksomheten andre risikoer og markedsutfordringer.

Risikoen fordeler seg grovt sett på to områder: risiko

knyttet til de tomtene vi kjøper og utvikler, og risiko for

usolgte boliger. Faren for usolgte boliger er begrenset

gjennom forhåndssalg og tak på det totale antallet

usolgte boliger. Viktige tiltak for risikoreduksjon i utvik-

lingsfasen er grundig evaluering før alle tomtekjøp,

samarbeid med dyktige arkitekter, tidlig involvering av

megler og vår interne salgskompetanse og tett sam-

spill mellom eiendom- og entreprenørvirksomheten

for å sikre kostnadsoptimale løsninger.

Risiko i Industrivirksomheten
Asfaltproduksjonen skjer dels ved faste og dels ved

mobile verk. Kontraktene er mindre komplekse og

assosiert med lav risiko. Steinmaterialet utgjør 15 pro-

sent av innsatsfaktorene og tilgang på steinmateriale

med riktig kvalitet er av stor betydning. Asfalt er en

ferskvare og transportkostnadene for utlegging av asfalt

er høye. Konkurransen er derfor preget av aktørenes

lokale plassering i forhold til kundene. Kritiske faktorer

for å drive lønnsomt i dette markedet er dermed god

markedskunnskap, kombinert med høy kapasitetsut-

nyttelse for de relativt tunge investeringene i maskiner

og utstyr samt effektiv drift.

Ekstern risiko
Den vesentligste eksterne risikoen er knyttet til markeds-

utviklingen og det relative kostnadsnivået. EU-utvidelsen

i mai 2004 har skapt et potensial for tilgang på rimeligere

arbeidskraft. Før utvidelsen gjennomførte vi et omfat-

tende analyse- og strategiarbeid der vi så på ulike ut-

viklingsscenarier for Veidekke. Konklusjonen var at

Veidekke aktivt kommer til å utforske nye muligheter,

men EU-utvidelsen ikke vil ha konsekvenser som gjør at

vi oppgir satsingen på produksjon med egne ansatte. Vi

ser kontinuitet, kompetanse og lokal kunnskap som

stadig mer avgjørende. Våre prognoser viser markeds-

vekst i alle de tre skandinaviske landene. Spesielt i

Norge er aktiviteten høy. Den bakenforliggende demo-

grafiske og økonomiske situasjonen indikerer en stabil

utvikling, men spørsmålet er likevel på hvilket tidspunkt

vi vil se et trendskifte, spesielt innenfor boligbyggingen.

Prioriteringsprosessen Tilbudsprosessen Gjennomføringsprosessen

Risikoen i egenregivirksomheten er hovedsakelig knyttet til utvikling av tomter og 

salg av boliger
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nedgang i Norge mindre enn det vår høye markedsandel

skulle tilsi. Dette skyldes dels at vi har en sterk orga-

nisasjon som har alle forutsetninger for å klare utfor-

dringene minst like bra som konkurrentene, og dels at

en eventuell markedsnedgang må forventes også å

redusere våre innkjøpskostnader og dermed kunne

øke potensialet i vår høye ordrereserve. I tillegg har

entreprenørvirksomheten nærmere halvparten av inn-

tektene fra offentlig bygging og dermed mindre sårbar

for konjunkturene.

Finansiell risiko
Veidekke har en sterk finansiell situasjon. Egenkapital-

andel er god og ved årsskiftet var selskapet nær gjeldfritt.

Den finansielle risikoen er beskjeden og kjennetegnes

av sterke kontantstrømmer, relativt lav renteekspone-

ring, lav følsomhet til valutaendringer og ubetydelige

tap på fordringer. Konsernet har som mål å ha en

egenkapitalandel på 25 prosent, og ved utgangen av

2004 var den 27,3 prosent. Selskapet har lav kapital-

binding i anleggsmidler (35 prosent), mens kundeford-

ringer utgjør om lag 41 prosent av totale eiendeler. 

Tap på kundefordringer har vært forholdsvis lave de

senere år (20 mill. kroner i 2004). Konsernet reduserte

sin netto rentebærende gjeld med 167 mill. kroner til

tross for utbytteutbetalinger på 97 mill. kroner og økt

kapitalbinding innen eiendomsvirksomheten med ca.

342 mill. kroner. 

Konsernets finansiering er basert på bankfinansiering

kombinert med prosjektfinansiering. Finansieringen

tar hensyn til konsernets sterke variasjoner i likviditet

gjennom året. Konsernets netto rentebærende gjeld

var 71 mill. kroner pr. 31. desember 2004.

Konsernets valutaeksponering er lav fordi inntekter og

kostnader normalt er i samme valuta. Sikre betalings-

strømmer i utenlandsk valuta sikres. Egenkapital i

utenlandske datterselskap valutasikres ikke, og kurs-

endringer får effekt på konsernets egenkapital.

Oversiktsbilde fra Helland i Vestfold fylke

Veidekke har en sterk finansiell situasjon

Egenkapitalandelen er på 27,3 %

© Fjellanger Widerøe Foto AS
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Virksomheten i Norge

• Forbedret  resultat  før skatt  fra  178,5 mill. kroner

i 2003 til 265,6 mill. kroner i 2004.

• Holdt  posisjonen  som  ledende  entreprenør 

gjennom betydelige kontrakter innen yrkes- og 

næringsbygg samt infrastruktur- og industripro-

sjekter.

• Økt aktiviteten på boligsektoren, spesielt innen 

blokkbebyggelse og større leilighetskomplekser. 

Veidekke rangerer nå som en av de ledende bolig-

byggere i Norge.

Den landsdekkende entreprenørvirksomheten til

Veidekke-konsernet i Norge er organisert i Veidekke

Entreprenør AS. Selskapet gjennomfører alle typer

bygge- og anleggsarbeider. Oppdragene omfatter

blant annet nybygg av boliger, næringsbygg, skoler og

andre offentlige bygg, byggfornyelse, anleggsprosjek-

ter, herunder vei og jernbane samt industriprosjekter.

Enheten består av regionene Øst, Syd, Nord/Vest,

Anlegg og Spesialprosjekt.

Veidekke Entreprenør har hatt en stabil og gradvis

fremgang de siste årene, og 2004 er det tredje året på

rad hvor enheten viser betydelig bedring av resultatet.

Fremgangen gjelder stort sett alle deler av virksomhe-

ten og omfatter både økonomiske resultater og områ-

dene helse, miljø og sikkerhet. 

Aktiviteten utviklet seg som forventet med en spesi-

elt positiv utvikling innen boligbygging og et stabilt

aktivitetsnivå innen offentlig sektor. Anleggsaktivi-

teten holdt seg på et relativt lavt nivå. 

Forbedringsarbeidet gjennom prosessen ”Vi i

Veidekke” ble ytterligere utvidet i 2004. Denne pro-

sessen sammen med strategien for egenproduksjon

og kundefokusering har gitt positive resultater.

Enheten kan vise til positiv resultatutvikling, synkende

skadetall og nedgang i sykefraværet.

MARKEDET

Det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Norge utvik-

let seg positivt i 2004 som følge av utviklingen i norsk

økonomi. Dette var i tråd med prognosene for mar-
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Helland bruer
Parallelle betongkassebroer 
på E18 i Vestfold fylke

Entreprenør

Veidekke driver entreprenør-

virksomhet i de tre skandina-

viske landene, Norge, Danmark

og Sverige.
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kedsutviklingen og i forhold til de forventninger selska-

pet hadde. 

Boligmarkedet utviklet seg spesielt godt. Lavt renteni-

vå kombinert med positiv utvikling i norsk økonomi er

hovedårsakene til denne utviklingen. Anleggssektoren

utviklet seg også positivt i 2004. Veksten kom bl.a.

som følge av flere større prosjekter innen samferd-

selssektoren.

Den høye ordrereserven og utviklingen i norsk økono-

mi fremover gjør at enheten venter en stabil utvikling

i 2005.

VIRKSOMHETEN I 2004

Veidekke Entreprenør inngikk en rekke kontrakter

innen boligbygging i 2004 og befestet sin stilling som

en av landets desidert største boligbyggere og den

største innen bygging av leiligheter i blokkbebyggelse.

Boligprosjekter omfatter i denne sammenheng også

prosjekter som er kombinerte bolig- og forretnings-

bygg. 

I tillegg til kontraktene innen boligsektoren er det inn-

gått betydelige kontrakter innen alle de øvrige områ-

dene av virksomheten.

Eksempler på boligprosjekter

Startbo/Veidekke Eiendom begynte bygging av to nye

Startbo-prosjekter i Oslo og Bergen på forsommeren,

og i august måned startet arbeidene på et tredje pro-

sjekt i Stavanger. Samlet kontraktssum for arbeidene

er på ca. 430 mill. kroner  Alle prosjektene gjennomfø-

res i totalentreprise og vil være ferdigstilt i løpet av før-

ste kvartal 2006.

Union Eiendomsutvikling AS ga Veidekke kontrakten

på bygging av Union Brygge på Grønland i Drammen.

Arbeidene omfatter bygging av 150 boliger samt

næringsarealer og parkering under terreng, totalt ca.

20.000 kvadratmeter. Kontraktssummen er 200 mill.

kroner og arbeidene skal ferdigstilles i juni 2006.

Utbyggingen på Sjølyststranda i Oslo fortsatte i 2004,

og det ble inngått kontrakt med Sjølyststranda

Eiendom AS på bygging av blokk A6 og A7. 

Kontraktene er totalentrepriser og har en verdi på nær

250 mill. kroner. Byggene skal ferdigstilles i henholds-

vis  2005 og februar 2006.

I desember ble det inngått kontrakt med Lillestrøm

Byutvikling om bygging av Byhaven i Lillestrøm.

Byhaven inneholder 109 leiligheter, ca. 2 000 kvadrat-

meter næringslokaler samt 130 offentlige parkerings-

plasser med et samlet areal på ca. 15 000 kvadratme-

ter. Kontrakten har en verdi på 147 mill. kroner og skal

være ferdigstilt i august 2006. 

Eksempler på nærings- og kontorbygg

I juni måned fikk Veidekke oppdraget med å gjenska-

pe det ”gamle” Steen & Strøm Magasin i Oslo sent-

rum for SK Steen & Strøm AS. Kontraktssummen er

80 mill. kroner, og  arbeidene skal være ferdig før jul i

2006.

Det er inngått kontrakt med Forsvarsbygg om det nye

ledelsesbygget på Akershus Festning. Kontrakten

omfatter oppføring av nytt kontorbygg på 9 600 kva-

dratmeter og rehabilitering av tre eksisterende byg-

ninger som skal knyttes sammen med nybygget. Totalt

Sjöstadskapellet 
Hammarby Sjöstad, 
Söder i Stockholm

Oddernestunnelen
1050 m lang løsmassetunnel på
E18 gjennom Kristiansand

Lyngby Storcenter, 
København



Veidekke Årsrapport 2004

26

utgjør dette 18 500 kvadratmeter. Kontraktssummen

er 265 mill. kroner, og arbeidene skal være avsluttet i

løpet av juni 2006.

I november ble det inngått kontrakt med CC Mart’n

Eiendom Gjøvik AS på utvidelse av CC Mart’n på

Gjøvik. Arbeidene omfatter tilbygg på 5 000 kvadrat-

meter og ombygging av 13 000 kvadratmeter i eksis-

terende kjøpesenter. Kontraktssummen er 90 mill.

kroner, og arbeidene skal være avsluttet i løpet av

våren 2006.

I desember vant Veidekke Entreprenør i samarbeid

med Math. Lande Eiendom og Trygve Seglem Invest

konkurransen om å bygge nytt kontorbygg for

Sjøfartsdirektoratet i Smedasundet i Haugesund.

Bygget er på ca. 9 000 kvadratmeter inklusive parke-

ringskjeller. Kontraktssummen er ca. 110 mill. kroner,

og arbeidene skal være ferdig i september 2006.

Eksempler på offentlige servicebygg

I juni tegnet Veidekke kontrakt med Statsbygg på byg-

ging av råbygget til det nye Operahuset i Bjørvika i

Oslo etter kontraktsforhandlinger i forlengelsen av 

den åpne anbudskonkurransen. Kontraktssummen var

199 mill. kroner. 

I desember inngikk selskapet kontrakt om bygnings-

messige arbeider på Operahuset. Også denne

kontrakten ble tegnet etter kontraktsforhandlinger i

forlengelsen av åpen anbudskonkurranse. Denne

kontrakten var på 152 mill. kroner. Veidekke

Entreprenør har med den siste kontrakten vunnet

samtlige av de tre store entreprisene hittil i prosjektet

og kan med rette kalle seg operabyggeren i Norge.

I mars ble det inngått kontrakt med Asker kommune v/

Eiendomsforvaltningen på bygging av nytt svømme-

og badeanlegg på Risenga i Asker kommune.

Arbeidene omfatter riving av den eksisterende idretts-

hallen, Bondihallen, og bygging av nytt svømme- og

badeanlegg på til sammen 7 000 kvadratmeter.

Arbeidene skal ferdigstilles i juni 2006.

Eksempler på skoler og undervisningsbygg

I mai inngikk Veidekke avtale med Undervisningsbygg

Oslo KF om bygging og leie av en ny 2-parallell skole

på Røa i Oslo. Skolen eies av Veidekke som vil ha al-

minnelig bygningsmessig driftsansvar. Den inngåtte

leieavtalen løper i 25 år med utgangsleie på 12 mill.

kroner. Ved leietidens slutt overføres skole og tomt

vederlagsfritt til Undervisningsbygg. Skolen er på 

4 500 kvadratmeter og arbeidene sluttføres i juni 2005.

I november ble det inngått kontrakt med SIL-Tribuna

AS om bygging av Fosshaugane Campus, som er et

kombinert undervisnings- og kontorbygg med tilhø-

rende parkeringshus. Prosjektet har et totalt areal på

14 000 kvadratmeter og er plassert ved Fosshaugane

Stadion og inneholder også tribuneanlegg. Kontrakts-

summen er 153,5 mill. kroner,  og arbeidene skal være

avsluttet høsten 2006.

Eksempler på anleggsprosjekter

I forbindelse med utbyggingen av E39 Lyngdal –

Flekkefjord inngikk Statens vegvesen v/Vegdirekto-

ratet og Allfarveg AS i april måned en OPS-kontrakt

(Offentlig Privat Samarbeid) på bygging, drift og vedli-

kehold av den nye veistrekningen. Veidekke

Entreprenør leder arbeidsfellesskapet som bygger

veien og har en andel på ca 70 %. Utbyggings-

kontrakten er på 1,2 milliarder kroner og omfatter byg-

ging av 18 km ny vei. Arbeidene startet i mai og skal

ferdigstilles 1. september 2006.

I juli inngikk selskapet kontrakt med Trondheim

Energiverk Fjernvarme AS på bygging nytt avfallsfor-

brenningsanlegg i Trondheim. Kontrakten er en total-

entreprise og kontraktssummen er 137 mill. kroner

Anlegget skal ferdigstilles i september 2006.
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PRIORITERTE UTVIKLINGSTILTAK

Den interne forbedrings- og utviklingsprosessen ”Vi i

Veidekke” ble i 2004 utvidet til å omfatte samtlige

enheter og distrikter i selskapet. Så langt har forbed-

ringsprosessen gitt gode resultater, og vil bli gjennom-

ført i nåværende form frem mot evaluering i annet

halvår 2005. Prosessen fokuserer på involvering og

internt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere,

kundeorientering og produktivitetsutvikling. Dette er

viktige områder i utviklingsarbeidet i tillegg til fortsatt

fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ytre miljø.

Innen kjernefagene tømmer, betong, mur og vei er det

utarbeidet en strategi for produksjon med egne ansat-

te. Hensikten med dette er å sikre kvaliteten i arbei-

dene på prosjektene og samtidig sikre langsiktighet i

kompetanseutvikling og rekruttering.

Veidekke Entreprenørs andel av totalentrepriser og

forhandlede kontrakter er stor. Det vil derfor bli satt

spesielt fokus på kompetanseutvikling innen prosjekt-

utvikling og prosjekteringsledelse samt å videreføre

arbeidet med nettverksgrupper som er etablert innen

disse fagområdene. 

RESULTATER

Veidekke Entreprenør hadde en positiv utvikling i 2004

med forbedrede resultater og en økning i omsetning i

forhold til 2003. I 2004 var virksomhetens omsetning

6 624 mill. kroner mot 5 786 mill. kroner i 2003.

Resultat før skatt var 265,6 mill. kroner mot 178,5 mill.

kroner i 2003 hvilket gir en resultatmargin på 4,0 %

(3,1%).

Det langsiktige målet innen helse, miljø og sikkerhet

er et skadefritt Veidekke og en sykefraværsprosent

som er lavere enn 5. Veidekke Entreprenør oppnådde

enda et år med nedgang i antall skader med fravær. 

H-verdien, dvs. antall skader pr. million arbeidede

timer, gikk ned fra 9,0 i 2003 til 6,3 i 2004. Sykefra-

været viste også en gledelig utvikling og gikk ned fra

9,5 % i 2003 til 7,4 % i 2004. 

UTSIKTER

Ved utgangen av året var ordrereserven 5 843 mill.

kroner sammenlignet med 5 384 mill. kroner ett år tid-

ligere, en økning på 9 %. 

Det er vekst i norsk økonomi og utsiktene innen bygg-

og anleggsmarkedet er positive. Fortsatt lavt rentenivå

og økte inntekter i husholdningene bidrar til å holde

byggeaktivitetene oppe. I tillegg vil noe bedret kom-

muneøkonomi sannsynligvis bidra til å holde byggeak-

tivitetene oppe i 2005. I tillegg vil også offentlige pro-

sjekter, bl.a. innen helse- og sosialsektoren og innen

idrett og fritid føre til noe økning i aktivitetsnivået. 

Igangsettingen av boliger er på et høyt nivå med ca. 

30 000 igangsatte boliger i 2004. Igangsetting av boli-

ger ventes imidlertid å gå noe ned i 2005. Markedet

innen yrkes- og næringsbygg ventes å øke noe i for-

hold til 2004.

Aktivitetene innen anleggssektoren antas å øke noe i

2005. Enkelte større infrastrukturprosjekter, både vei

og bane, samt økt aktivitet innen kraftutbyggings- og

industriprosjekter er blant de viktigste årsakene til den

forventede markedsutviklingen.



Veidekke Årsrapport 2004

28

Virksomheten i Danmark
• Ny ledergruppe etablert.

• Omorganisering og styrking av virksomheten i 

Jylland.

• Fokus på organisasjonsutvikling med utgangspunkt

i medarbeidernes store faglige dyktighet.

• Befestet posisjonen som ”den løsningsorienterte” 

partner.

Veidekke-konsernets entreprenørvirksomhet i

Danmark ivaretas av Hoffmann A/S. Selskapet hadde i

2004 mange oppdrag innenfor yrkesbygg, boligbygg

og anlegg samt drift og vedlikehold.

I 2004 utviklet Hoffmanns aktiviteter på Sjælland seg i

tråd med forventningene, mens resultatene for

Jylland/Fyn har vært utilfredsstillende. Dette skyldes

en kraftig nedgang i omsetningen på grunn av ned-

gang i markedet samt to tapsgivende prosjekter.

Virksomheten viste imidlertid en betydelig fremgang

siste halvår som følge av omfattende forbedringsar-

beid og organisasjonstilpasninger. 

Ledelsens mål for fremtiden er å gjøre Hoffman til et

mer lønnsomt entreprenørselskap. Fokus er på inntje-

ning fremfor volum, implementering av styringssyste-

mer og risikohåndtering. 

MARKEDET

Den nedadgående trenden som har vært i det danske

bygg- og anleggsmarkedet de to siste årene, ble

snudd i løpet av 2004. Økende boligbygging, særlig i

Stor-København, samt et noe bedre anleggsmarked

bidro til omslaget. Markedet for yrkesbygg var fortsatt

svakt i hele 2004. Omslaget i det danske bygg- og

anleggsmarkedet ventes å bidra til vekst i de samlede

bygg- og anleggsinvesteringene i 2005.

VIRKSOMHETEN I 2004

Hoffmanns aktiviteter i 2004 har vært preget av

mange markante kontrakter innenfor yrkesbygg og

boliger. Selskapet har også flere store anleggsopp-

drag.

Innenfor yrkesbygg er Hoffmanns største kontrakt

utvidelsen av kjøpesenterert Rødovre Centrum med

en kontrakt på ca. 500 mill. kroner. Kontrakten utføres

som partneringentreprise til stor glede for alle parter.

En annen stor kontrakt er utvidelsen av A.P. Møllers

hovedkontor med 30.000 kvadratmeter nye arealer. Av

andre partneringkontrakter kan vi nevne byggingen av

et nytt idretts- og kulturhus på Nørrebro, en kulissefa-

brikk som skal forsyne Det Kgl. Teater med kulisser og

kostymer, og ikke minst, en meget spennende utvi-

delse av Ordrup skole der brukerne har meget stor inn-

flytelse på utformingen. 

På boligmarkedet har Hoffmann utviklet et stort bolig-

område Ny Tøjhus i København. Her bygger vi 300 nye

boliger. I Jylland har vi to store kontrakter på renove-

ring av til sammen 1 200 boliger i henholdsvis Braband

og Kolding.

Øya Amager gjennomgår for tiden en storslått utvik-

ling. Innenfor et begrenset område har Hoffmann flere

byggekontrakter. Vi er i gang med utbyggingen av

metroens forlengelse til lufthavnen, bygger 120
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andels- og selveierboliger og oppfører Amager

Strandpark som er en 34 hektar stor øy med 4,8 km

badestrand. Av andre større anleggsprosjekter kan

nevnes utvidelsen av Motorring 3. Dette prosjektet

utføres i arbeidsfellesskap med E. Pihl & Sønn. Flere

av de større anleggsarbeidene utføres for øvrig i et

godt internt samarbeid med den norske entreprenør-

virksomheten. Dermed oppnås det positive synergier

og relasjoner på tvers i konsernet. 

Ved årsskiftet hadde Hoffmann en ordrereserve på 

2 107 mill. kroner sammenlignet med 1 832 mill. kro-

ner ett år tidligere. 

RESULTATER

Omsetningen i 2004 var på 2 415 mill. kroner

sammenlignet med 2 346 mill. kroner i 2003.

Resultatet av Hoffmanns danske virksomhet ble 6,7

mill. kroner før belastning av eieromkostninger på 18,0

mill. kroner. Det gir et resultat før skatt på -11,3 mill.

kroner. I 2003 var resultatet før skatt 19,3 mill. kroner.

UTSIKTER

Utsiktene for bygg- og anleggsmarkedet i Danmark

ansees som gode for 2005. Boligmarkedet ventes

fortsatt å bidra til økt aktivitet, og flere større anleggs-

prosjekter vil kunne gi  grunnlag for et bedret anleggs-

marked. Utsiktene for yrkesbygg er usikre, men økt

igangsetting av  bygg for kulturelle formål, institusjons-

bygg samt fritidsbygg vil kunne gi grunnlag for økt akti-

vitet i 2005.

Omkring 40 prosent av Hoffmanns omsetning utføres

som partneringentrepriser. Vi har satset på å videreut-

vikle kompetansen innen dette området og vil videre-

føre partneringutdannelsen i 2005 med eksterne kurs-

deltakere.

Vi har utviklet en klar og flat organisasjonsform som er

tilpasset vår desentrale struktur. Denne er blitt tatt

godt i mot av så vel medarbeidere som kunder og

samarbeidspartnere. Vi legger vekt på å opprettholde

denne organisasjonsformen som skiller oss fra mange

andre danske entreprenørselskaper.

Hoffmann oppfattes i dag som den løsningsorienterte

parter med stor faglig dyktighet. Vår posisjon i det dan-

ske byggemarkedet vil bli enda mer synlig i 2005 på

grunn av de mange markante byggeoppdragene vi er i

gang med. Derfor vil vi fortsatt legge stor vekt på å

være et entreprenørselskap som setter kundene og

kundenes behov i fokus.

Virksomheten i Sverige
• Vecon i Göteborg viste gode resultater.

• Positiv utvikling i Skåne etter restrukturering.

• Svakt resultat i Stockholm etter nedskrivning av et 

større prosjekt.

• Omstrukturering av organisasjonen i Stockholm.

Veidekke Entreprenad omfatter Veidekke Construction

AB (Vecon) i Göteborg, Veidekke Skåne AB og

Veidekke Stockholm AB. Selskapene drives som selv-

stendige, lokale selskaper innen sine respektive mar-

kedsområder, men med koordinering innen enkelte

områder. Det er iverksatt tiltak for ytterligere å styrke

koordineringen og utnytte synergier mellom selska-

pene på en bedre måte.

Veidekke har gjennom flere år bygd opp en betydelig

aktivitet i de største vekstregionene i det svenske

bygg- og anleggsmarkedet og har en omsetning på ca.

1,2 mrd. kroner for den samlede virksomheten.

Denne satsningen har vært ressurskrevende og kan-

skje mer krevende enn forutsatt. Vi mener nå å ha fått

et godt fotfeste i Sverige, og satsingen er moderat i

forhold til markedspotensialet og utviklingsmulighe-

tene. Vi vil i de kommende år fokusere på å bygge opp

en kvalitetsorganisasjon til fordel for våre kunder.

MARKEDET

Markedet i Sverige var i 2004 preget av kraftig vekst i

boliginvesteringene, som økte med hele 30 %.

Utviklingen innen yrkesbygg og anlegg var derimot

svakt negativ. I alt ble 27 000 boliger igangsatt.
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Økningen i boligbyggingen kom i vekstregionene

Stockholm, Skåne og Vest-Sverige (Göteborg). Den

største økningen var innenfor bygging av blokkleilighe-

ter i borettslag. 

Markedet for private yrkesbygg er fortsatt svakt i

Sverige. I gjennomsnitt har antallet ledige lokaler i de

tre vekstregionene økt fra 6 % i 2001 til 17 % i 2004.

Også anleggsinvesteringene falt med 5 % i løpet av

de tre første kvartalene i 2004. I siste kvartal var det

imidlertid en tendens til bedring i aktiviteten, noe som

ventes å fortsette inn i 2005.

VIRKSOMHETEN I 2004

Vecon

Veidekke Construction AB (Vecon) eies 68 % av

Veidekke og 32 % av de ansatte. Selskapet har sitt

markedsområde i Vest-Sverige med utgangspunkt i

Göteborg og driver bygg- og anleggsvirksomhet.

Resultatmessig ble også 2004 et godt år for Vecon.

Investeringene innen bygg og anlegg har stort sett

vært uendret de senere årene, og flere infrastruktur-

prosjekter har blitt utsatt i tid. Likevel klarte Vecon å

opprettholde aktivitetsnivået. Omsetningen ble 276

mill. kroner mot 271 mill. kroner i 2003. På grunn av

markedets utvikling har konkurransen blitt ytterligere

skjerpet, spesielt innen bygg, og resultatet før skatt

ble 11,1 mill. kroner. I tillegg til dette har den norske

anleggsvirksomheten omsatt for ca. 21 mill. kroner i

arbeidsfellesskap med Vecon.

Flere større bygg og anleggsprosjekter ble ferdigstilt i

2004, blant annet ny mediasentral for Astra Zenica,

forretningspark i Mölnlycke og en kai i Varbergs havn.

I 2004 sikret selskapet seg flere nye prosjekter, og

ordrebeholdningen ved årsskiftet var 169 mill. kroner.

Det ventes ikke noen spesiell vekst i markedet i Vest-

Sverige i 2005, men selskapet ventes å opprettholde

sin gode inntjening også i 2005.

Veidekke Stockholm

Veidekke Stockholm har sitt marked i Stockholms-

regionen og i Mälardalen. Selskapet vil i 2005 bli delt i

to enheter, der anleggsvirksomheten og byggvirksom-

heten vil bli drevet som egne selskaper. Når det gjel-

der større prosjekter, vil også midt- og nordregionen

være markedsområde for anleggsvirksomheten 

Veidekke Stockholm økte omsetningen til 649 mill.

kroner i 2004 fra 610 mill. kroner i 2003. Selskapet

hadde en stabil resultatutvikling i de tre første kvarta-

lene, men på slutten av fjerde kvartal viste det seg at

man ikke hadde tilfredsstillende kontroll på prosjektet

Botniabanen. Etter en grundig gjennomgang ble det

foretatt nedskrivninger på prosjektet med en resultat-

effekt på -28 mill. kroner. Det er flere faktorer som har

bidratt til dette resultatet, blant annet feilkalkulering og

en underleverandør som trakk seg fra anlegget uten

varsel, noe som har gitt svak fremdrift og kostnads-

oversikt. Det er også foretatt ombemanning og

endringer i ledelsen av selskapet. Til dette er det satt

av 5 mill. kroner. Resultatet før skatt i 2004 ble der-

med -34,5 mill. kroner mot -6,0 mill. kroner i 2003.
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De store anleggsprosjektene i Uppsala, ny E4 som

utføres i samarbeid med Vägverket Produktion og søp-

pelforbrenningsanlegget for Vattenfall, utvikler seg

som planlagt. Søppelforbrenningsanlegget skal ferdig-

stilles i andre kvartal 2005.

Selskapet hadde en ordrereserve på 653 mill. kroner

ved årsskiftet mot 600 mill. kroner i 2003. Av større

oppdrag i 2004 kan, foruten Botniabanen, nevnes

Kvartal Gångaren for Riksbyggen og Kvartal Snickeriet.

Ellers inngikk selskapet mange mindre og mellom-

store kontrakter.

I Stockholm er hovedprioritet i 2005 å implementere

de strukturelle endringene og fortsette byggingen av

en kvalitetsorganisasjon samt å gjennomføre Botnia-

prosjektet innen de rammer som er fastsatt.

Veidekke Skåne

Veidekke Skåne har sitt markedsområde i Skåne og

har aktivitet innen bygg- og anleggssektoren samt pro-

sjektutvikling. 

De restruktureringstiltak som ble annonsert i 2003, 

er blitt gjennomført, og selskapet i Skåne har nå kun

aktivitet innenfor konsernets kjerneområder. Utover

de strukturelle endringene ble det i 2004 lagt vekt på

organisasjonsutvikling, etablering av systemer og ruti-

ner og på rekruttering av fagkompetanse.

Den samlede omsetningen ble 256 mill. kroner, mens

tilsvarende omsetning innen kjerneområdene i 2003

var 136 mill. kroner. En av Veidekkes konkurrenter i

området gikk konkurs i 2004, og Veidekke overtok

flere nøkkelmedarbeidere og kontrakter fra denne virk-

somheten. Dette har også bidratt til den sterke veks-

ten. Likeledes har prosjektutvikling, som skjer i nært

samarbeid med Veidekke Bostad AB, bidratt til en posi-

tiv utvikling.

Ordrereserven er 222 mill. kroner mot 35 mill. kroner

i 2003. Av større kontakter inngått i 2004 kan nevnes

busstasjon i Helsingborg for Skånevärden, flere kon-

takter for Hyreshem i Malmö og boligkvartalet

Strandängen.

Den store og gode ordrereserven gir et godt grunnlag

for 2005. Fokus vil være på videreutvikling av organi-

sasjonen, utvikling av personell og lønnsomhet på pro-

sjektene.

RESULTATER

Den totale omsetningen for Veidekke Entreprenad i

2004 ble 1 187 mill. kroner sammenlignet med 1 114

mill. kroner i 2003. Resultatet før skatt ble svakt som

følge av nedskrivninger i forbindelse med prosjektet

Botniabanen og avsetninger for strukturelle endringer

i Veidekke Stockholm AB, og endte på -33,6 mill. kro-

ner mot -54,0 mill. kroner i 2003. 

UTSIKTER

Etter flere år med uendret aktivitet ventes det bedring

i konjunkturene, noe som også vil gi oppgang for bygg-

og anleggsmarkedet. Den største økningen vil trolig

komme innen boligbygging i vekstregionene. Her er

Veidekke Entreprenad godt posisjonert med flere pro-

sjekter i 2005 sammen med Veidekke Bostad. Videre

preges anleggsmarkedet av økende aktivitet gjennom

flere større infrastrukturprosjekter, som planlegges

igangsatt i 2005. Aktiviteten innen yrkesbygg ventes

fortsatt å være lav. 
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• Rekordstort antall boliger under bygging. 

• Godt salg gjennom hele året.

• Startbo, boliger for ungdom, er blitt en suksess. 

• Sjølystprosjektet i Oslo reiser seg i rekordfart.

• Hoffmann Ejendomme i Danmark startet sitt første

prosjekt.

• Veidekke Bostad i Sverige utvikler seg som 

planlagt. 

Enhetens virksomhet omfatter utvikling av boliger i

egen regi i Norge, Sverige og Danmark, samt nærings-

bygg og spesialbygg for offentlig virksomhet.

Eiendomsvirksomheten fikk et godt resultat i 2004.

Helt siden sommeren 2003 har boligsalget hatt en god

utvikling, noe som ga høy aktivitet gjennom hele året.

Resultatet ble dermed mer enn fordoblet fra 2003 og

endte på 102,4 mill. kroner (46,1 mill. kroner).

Spesielt i Norge har antallet boliger under bygging økt

betydelig. Ved årsskiftet var vi involvert i 21 prosjekter

som til sammen har ca. 1 900 boliger under bygging.

Dette er rekord for selskapet. I 2003 hadde vi 628 boli-

ger under bygging. Salgsgraden er også meget høy,

idet bare 250 boliger er usolgt.

Virksomheten i Sverige, Veidekke Bostad AB, utviklet

seg som forutsatt og bidro i økende grad til inntjening-

en. Ved årsskiftet hadde vi 194 boliger under bygging.

Av disse er 157 i Stockholm og 37 i Skåne. 

Organisasjonen i Sverige bygges nå systematisk opp

for å kunne ivareta et betydelig større volum. Veidekke

Bostad har over 2 000 boliger under bearbeiding, og vi

venter et betydelig løft i antallet under bygging fra slut-

ten av inneværende år. 

I Danmark startet vi i 2004 vårt første prosjekt på 21

boliger. Aktiviteten i Danmark er under oppbygging, og

det fokuseres derfor på rekruttering av kompetent per-

sonell og kjøp av egnede utbyggingsmuligheter. 

Utsiktene fremover er blandede. I Norge må vi vente

en reaksjon på den rekordstore boligbyggingen i 2004.

Sannsynligvis vil tilbudssiden måtte justeres ned for å

tilpasses etterspørselen. Dette vil føre til prispress. 

I Sverige venter vi en relativt stabil prisutvikling, mens

vi i Danmark fortsatt tror på prisvekst.

Eiendom

Veidekkes virksomhet innen

eiendomsutvikling har aktivitet

i alle de tre skandinaviske land.
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Lyxviken, Stockholm
48 leiligheter
Sverige
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MARKEDET

Norge

Boligmarkedet i Norge var godt i hele 2004. Spesielt

var det svært stor interesse for små leiligheter. Med

den lave renten vil bokostnadene ved å eie stort sett

bli lavere enn ved å leie. Dette har ført til at mange før-

stegangsetablerere har valgt å kjøpe fremfor å leie, og

det er dermed skapt stor etterspørsel etter mindre,

sentralt beliggende leiligheter. For de større, litt dyrere

leilighetene har etterspørselen vært mer normal. 

Det gode markedet har resultert i at rekordmange pro-

sjekter er lagt ut for salg. Totalt ble det i Norge igang-

satt ca. 30 000 nye boliger i 2004 sammenlignet med

23 000 i 2003. Spesielt i Oslo har antallet nye prosjek-

ter økt markant. Her ble antallet boliger ca. 6 000 i

2004 mot ca. 2 200 året før.

Den store boligbyggingen har sammen med annen

økende byggeaktivitet ført til stigende produksjons-

kostnader. Dette tror vi vil fortsette. Vårt eneste svar

på denne utfordringen vil måtte være å fokusere enda

hardere på produktivitet og rasjonelle løsninger, i sam-

arbeid med Veidekke Entreprenør.

Antallet nye prosjekter som er klare for igangsetting i

2005 og 2006 er stort. Det vil derfor være mulig å

sette i gang bygging av langt flere boliger enn det er

etterspørsel etter. Vi tror at en konsekvens av dette vil

være at markedet kjøles ned mot slutten av året eller

neste år og at prisene da vil flate ut. Prognosene er at

renten samtidig vil begynne å stige. Det vil ikke være

positivt, men vi tror ikke at en moderat renteoppgang

vil ha vesentlig virkning på boligetterspørselen.

Sverige

Boligmarkedet i Sverige var også godt i 2004.

Prisutviklingen i Stockholm var relativt flat, mens det

var en jevn stigning i Malmö. Vi tror at markedet i de

regioner av Sverige hvor vi arbeider, vil fortsette å

være stabilt godt. Også her er tilbudssiden den største

usikkerheten. Det synes som om de fleste aktørene

nå har flere prosjekter klare for salg og igangsetting.

Dette kan gi press på prisene og økt konkurranse om

kjøperne.

Danmark

I Danmark steg boligprisene gjennom hele 2004, og vi

venter fortsatt moderat vekst. Vi er i en oppstartsfase

og har derfor hovedfokus på å skaffe gode tomter for

utbygging og å bygge opp organisasjonen. Hoffmann

Ejendomme satser på mindre prosjekter i de områder

hvor det på mellomlang sikt forventes en stabil etter-

spørsel etter selveierleiligheter.

VIRKSOMHETEN I 2004

Virksomheten i Norge

Boligproduksjonen er nå rekordhøy. Ved årsskiftet

hadde Veidekke 1 900 (628) boliger under bygging i

prosjekter vi eier helt eller delvis. Av disse ble 1 660

igangsatt i 2004. Salgsgraden er god. Av de boligene

som er igangsatt, er det bare 250 som ikke er solgt.

Risikoeksponeringen er dermed lav. 

Ved inngangen til 2005 hadde vi 21 prosjekter i pro-

duksjon. Mange av disse var relativt store. De nye

som ventes igangsatt i 2005 vil gjennomgående være

noe mindre, så selv om antallet prosjekter blir høyere,

vil det ikke gi økt aktivitetsnivå. 

I løpet av året har vi satt i gang tre prosjekter i bolig-

konseptet Startbo: ett i Oslo, ett i Bergen og ett i

Stavanger. Dette er boliger som er spesielt rettet mot

ungdom. Forutsetningen for å kjøpe er at en er under

Bakkeveien, Oslo
33 leiligheter
Norge

Sneppevej, Næstved
48 eldreboliger
Danmark

Startbo, Trondheim
Boliger for ungdom
Norge
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35 år. De fleste boligene har en separat utleieenhet,

slik at kjøperne kan velge mellom enten å bo på 60

kvadratmeter og leie ut 20 kvadratmeter, eller benytte

alle 80 kvadratmeterne selv. Totalt har Startbo nå 448

leiligheter under bygging. 

På Skøyen i Oslo har vi sammen med OBOS vårt stør-

ste boligprosjekt, Sjølyststranda. Her har vi startet fire

byggetrinn med til sammen 358 leiligheter. Av disse er

316 solgt. Vi har ytterligere to byggetrinn igjen med til

sammen ca. 220 leiligheter. Neste byggetrinn vil bli

lagt ut for salg i 2. kvartal 2005. Da vil også de to før-

ste byggetrinnene være klare for innflytting. 

Markedet for kontorer og lagerbygg er fremdeles

svakt, og vi venter ingen bedring på kort sikt. Vi har

derfor få prosjekter i dette segmentet. Det eneste pro-

sjektet vi har under bygging som ikke er bolig, er Røa

skole i Oslo. Det er en barneskole som er utleid til

Oslo kommune for 25 år og som deretter skal overfø-

res vederlagsfritt til kommunen.

Veidekke Bostad AB

Virksomheten i Sverige er under oppbygging.

Hoveddelen av virksomheten er konsentrert om

Stockholmsregionen, men de første prosjektene i

Skåne er også kommet i gang. Samtidig arbeides det

planmessig og aktivt for å erverve tilstrekkelig utbyg-

gingsmuligheter til at vi kan komme opp på en utbyg-

gingstakt på 500 - 700 boliger pr. år. 

Den forventede økningen i aktivitetsnivået fremover

betinger styrking av organisasjonen både når det gjel-

der kompetanse og antall medarbeidere. I løpet av

året ble det derfor  rekruttert flere nye medarbeidere

samtidig som organisasjonen ble styrket gjennom

interne utviklingstiltak. Dette arbeidet vil fortsette i

2005.

Veidekke Bostad hadde ved årsskiftet 194 boliger

under bygging. Av disse var 50 usolgt, og salgsgraden

er derfor god. Selskapet har nå en rekke prosjekter

som vil være klare for markedsføring og salg i 2. og 3.

kvartal 2005. Vi venter derfor en betydelig økning av

antall boliger under bygging når vi nærmer oss slutten

av året. 

Utviklingen i Veidekke Bostad har også i 2004 fulgt

den strategi vi la da selskapet ble kjøpt. Gjennom sys-

tematisk arbeid og god og kompetent ledelse har vi

oppnådd bedring i resultatene år for år, og vi ser nå at

selskapet i løpet av de nærmeste to år vil komme opp

på et volum og en inntjening som gjør det til en av de

større aktørene i det svenske markedet.

Hoffmann Ejendomme A/S

Eiendomsvirksomhetens etablering i Danmark hadde

sitt første driftsår i 2004. Bemanningen består forelø-

pig bare av tre personer som driver eiendomsutvikling.

Selskapet har kontorer sammen med entreprenørsel-

skapet Hoffmann, som også står for stabs- og støtte-

funksjonene.

Selskapets første eierboligprosjekt, 21 boliger på Ny

Tøjhus i København, ble igangsatt i september. I

desember startet forhåndssalget av 45 boliger i et nytt

prosjekt i Kolding. Her er det planlagt byggestart i

løpet av første halvår 2005.

I tillegg arbeides det med flere prosjekter både i

København og i andre byer hvor Hoffmann har akti-

vitet. Vi er avhengig av å få godkjent lokalplaner for å

komme i gang med å bygge, men regner med at flere

prosjekter vil kunne legges ut i markedet i løpet av

2005.

I løpet av 2004 ble kontoreiendommen Verksmester-

gården i Århus solgt til ATP Ejendomme. Salget ga en

beskjeden gevinst, men slik at en dekket driftskostna-

dene for aktiviteten i 2004. Salget frigjorde ca. 80 mill.

kroner i likviditet.

RESULTATER

Veidekke Eiendom hadde en samlet omsetning i 2004

på 1115 mill. kroner (856 mill. kroner). Aktivitetsnivået

var høyere enn økningen i omsetning skulle tilsi, fordi

mye av aktivitetsøkningen har kommet i tilknyttede
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selskap. Resultat før skatt ble 102,4 mill. kroner. (46,1

mill. kroner). I resultatet inngår et resultat på 34,1 mill.

kroner fra tilknyttede selskap. Dette beløpet er etter

skatt. 

Resultatet totalt er godt over forventningene vi hadde

ved årets inngang. Dette skyldes et meget godt bolig-

marked og dermed et aktivitetsnivå som var høyere

enn forutsatt. Resultatet i Sverige viser også en fort-

satt positiv utvikling.

UTSIKTER

Utsiktene for 2005 er gode. Vi har høy salgsgrad i de

prosjektene som er under bygging, og vi har en rekke

prosjekter som er klare for å igangsette salg. Til nå har

markedet holdt seg bra, og vi venter stort sett at dette

vil vedvare i noen tid til. Når det gjelder mindre boliger,

venter vi en normalisering av salgstakten de nærmes-

te månedene.

På litt lengre sikt kan vi vente et betydelig strammere

marked i Norge. Vi vil få en reaksjon på grunn av at til-

budet i en tid vil være større enn etterspørselen.

Det startes få prosjekter uten et betydelig forhånds-

salg. Det er derfor totalt sett ikke urovekkende mange

usolgte boliger under bygging. Av den grunn tror vi at

utfordringen ett år frem i tid vil være å selge nok boli-

ger til å få prosjektene i gang.

Kostnadene har steget mer enn prisene de siste

årene, og marginene er under press. Vi tror derfor ikke

at prisene på nybygde boliger vil synke vesentlig på

lengre sikt. Justeringene i markedet vil komme på til-

budssiden og ikke gjennom betydelig lavere priser.

Det siste er det ikke rom for.

I Sverige tror vi på et mer stabilt marked med uendret

eller svakt stigende priser. Veksten i vår aktivitet vil

derfor i første rekke komme her.

I Danmark tror vi prisene vil fortsette å stige raskt. Vi

ønsker derfor å utnytte denne perioden med et godt

og stabilt marked til å bygge opp en virksomhet som i

løpet av noen år kan gi et økende bidrag til vår inntje-

ning.

PROSJEKTER UNDER BYGGING

NORGE
Sjølyststranda, Oslo 
ca. 580 boliger, eierandel 50 %, 
partner OBOS

Rosenborgområdet, Trondheim
ca. 400 boliger, eierandel 35 %, 
partner Heimdalgruppen

Baglerbyen, Oslo 
ca. 280 boliger, eierandel 100 %

Startbo, Carl Berner, Oslo 
237 boliger, eierandel 100 %

Åstad, Asker 
ca. 170 boliger, eierandel 100 %

Lade Entre, Trondheim 
126 boliger, eierandel 50 %, 
partner Roger Eide

SVERIGE
Flanören, Stockholm
106 leiligheter

Furulund, Kävlinge
76 leiligheter/småhus

Lustigknopp, Salem
42 småhus

Saltsjöbaden, Stockholm
9 leiligheter

DANMARK
Ny Tøjhus, København
21 boliger
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Drift og vedlikehold av riks- 

og fylkesveier er et nytt og 

viktig markedsområde.

• Asfaltmarkedet viste en markant økning og Kolo 

Veidekke opprettholdt sin markedsandel.

• Kolo Veidekke fikk fire nye kontrakter for drift og 

vedlikehold av det offentlige veinettet og har nå 

gjennom 12 kontrakter driftsansvaret for ca. 12 % 

av riks- og fylkesveiene.

• Gjenvinningsvirksomheten preges av fortsatt kon-

solidering og utvikling av organisasjonen.

• Veidekkes investering i Ramirent ble halvert i 

desember 2004 og resterende aksjer solgt i januar

2005.

Divisjonen omfatter forretningsområdene asfalt/råva-

rer (Kolo Veidekke a.s) og gjenvinning (Veidekke

Gjenvinning a.s). I tillegg inngikk i 2004 Veidekkes

investeringer i selskapene Ramirent Oyj (maskinutleie)

og NSS Group Oy (værbeskyttelse). 

Divisjon Industri hadde i 2004 en samlet omsetning på

1 899 mill. kroner og et resultat før skatt på 61 mill.

kroner. 

VIRKSOMHETEN I 2004

KOLO VEIDEKKE

Forretningsområdet asfalt/råvarer drives gjennom sel-

skapet Kolo Veidekke a.s, som pr. 31. desember 2004

var eid med 80 % av Veidekke ASA og 20 % av 

familien Lorck. Veidekke har inngått avtale med 

familien Lorck om innløsing av deres aksjer med regn-

skapsmessig virkning fra 1. januar 2005. Kolo Veidekke

blir med dette et rent  Veidekke-selskap.

Kolo Veidekke har tre forretningsområder: asfalt, pukk

og grus samt drift- og vedlikehold av det offentlige vei-

nettet.

Asfalt

Asfaltvirksomheten utgjorde ca. 75 % av den samlede

omsetningen i Kolo Veidekke. Virksomheten består av

30 asfaltverk, geografisk beliggende over hele landet.

Asfaltmarkedet viste i 2004 fortsatt oppgang i samlet

produksjonsvolum. Dette skyldes først og fremst økt

etterspørsel fra offentlig sektor. Kolo Veidekke opprett-

holdt sin markedsandel på ca. 30 %. 

Industri
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Råvarer

Råvarevirksomheten består av Kolo Veidekkes produk-

sjon av pukk- og grusprodukter og utgjorde ca. 15 %

av den samlede omsetningen i Kolo Veidekke.

Virksomheten består av 25 pukkverk, geografisk belig-

gende over hele landet. 

Av samlet omsetning innen området kommer ca. 80 %

fra pukkverk med salg innenlands, mens ca. 20 %

stammer fra eksport av steinmaterialer til Europa.

Samlet produksjonsvolum i 2004 var ca. 4,2 millioner

tonn som er på linje med volumet i 2003. Av det tota-

le pukk- og grusvolumet i Norge produseres ca. to

tredjedeler av de ti største selskapene, mens det res-

terende volumet produseres av et stort antall mindre

selskaper. Pukk- og grusprodukter går vesentlig til

utbygging av infrastruktur samt generell bygg- og

anleggsvirksomhet. De største enkeltbrukerne er

asfalt- og betongprodusenter.

Kolo Veidekke har gjennom uttaksavtaler og eierskap

tilgang til samlede reserver på ca. 130 millioner tonn

pukk og grus.

Drift og vedlikehold

Drift- og vedlikehold av det offentlige veinettet har fra

2003 vært et eget forretningsområde innen Kolo

Veidekke. Området sto for ca. 10 % av den samlede

omsetningen i Kolo Veidekke i 2004. 

Endringene i organiseringen av Statens vegvesen har

medført at all drift og vedlikehold av riks- og fylkesvei-

er konkurranseutsettes over fire år i perioden 2003 til

2006. Dette har blitt et nytt markedsområde for de pri-

vate entreprenørene, og gjennom det fastsatte pro-

grammet for anbudsutsetting av de ulike veistrekning-

ene ventes fortsatt sterk vekst de kommende år. 

I anbudsrunden fra Statens vegvesen i 2004 fikk Kolo

Veidekke fire nye kontrakter med fire års varighet.

Samlet har Kolo Veidekke nå 12 kontrakter med en

årlig produksjonsverdi på ca. 160 mill. kroner.

VEIDEKKE GJENVINNING

Forretningsområdet gjenvinning drives gjennom sel-

skapet Veidekke Gjenvinning as og dets datterselska-

per. Gjenvinning har to forretningsområder: nærings-

avfall og bygge- og riveavfall.

Næringsavfall

Dette virksomhetsområdet omfatter innsamling,

transport og sortering av blandet avfall samt utvikling

og produksjon av sluttprodukter innen biobrensel,

resirkulert betong, tekstilavfall med mer.

Næringsavfall omsatte i 2004 for ca. 231 mill. kroner

(218 mill. kroner) som tilsvarer 61 % av samlet omset-

ning i Veidekke Gjenvinning. Virksomheten har sine

geografiske tyngdepunkter i Oslo, Fredrikstad,

Vestfold, Buskerud og Rogaland. Markedet er knyttet

tett opp mot utviklingen innen bygg- og anleggssekto-

ren. Virksomheten i Veidekke Gjenvinning har vært

preget av fortsatt konsolidering og utvikling av organi-

sasjonen.
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For 2005 ventes en videre positiv utvikling i bygg- og

anleggsmarkedet, men også hard konkurranse om

avfallsvolumene. For å utvide sin kundekrets og mar-

kedsdekning vil Veidekke Gjenvinning satse ytterligere

på å få avfall fra handelssektoren. 

Bygg- og riveavfall

Virksomhetsområdet omfatter rive- og maskinentre-

prenørvirksomhet gjennom datterselskapet Dokken

as, samt mottak og bearbeiding av tyngre byggavfall

og resirkulering av betong gjennom tilknyttede virk-

somheter i Oslo og Stockholm.

Omsetningen innen byggavfall og riving var på 149

mill. kroner (127 mill. kroner) som tilsvarer 39 % av

den samlede omsetningen i Veidekke Gjenvinning.

Virksomheten har landsdekkende prosjektvirksomhet

innen riving, men med tyngdepunkt i de sentrale

Østlandsområdene. Rivevirksomheten var i 2004

blant annet engasjert i Veidekkes prosjekter på

Sjølyststranda og Operaen i Oslo. I 2005 ventes fort-

satt hard konkurranse innen områdets markeder.

Investeringer

Veidekkes investeringer i de to finske selskapene

Ramirent Oyj og NSS Oy ligger i Divisjon Industri. Om

lag halvparten av aksjene i Ramirent Oyj ble solgt i

november 2004, og resterende aksjer ble solgt i 

januar 2005. Med dette har Veidekke avsluttet virk-

somheten innen maskinutleie, som ble etablert

gjennom selskapet Bautas as i 1997.

Veidekke eier ca. 30 % av selskapet NSS Group Oy,

som er Nordens største innen værbeskyttelse, dvs.

presenningsutleie samt utleie og salg av haller og

arrangementstelt. Virksomheten hadde i 2004 en

omsetning på ca. EUR 47 millioner, men på grunn av

et svakt marked og organisasjonsproblemer var inntje-

ningen ikke tilfredsstillende.

RESULTATER

Divisjon Industri hadde i 2004 en samlet omsetning på

1 899 mill. kroner og et resultat før skatt på 61 mill.

kroner.  Tilsvarende tall for 2003 var en omsetning på 

1 594 mill. kroner og et resultat før skatt på 32,6 mill.

kroner.

Kolo Veidekke hadde en samlet omsetning i 2004 på 

1 519 mill. kroner (1 263 mill. kroner) og for Veidekke

Gjenvinning var omsetningen 380 mill. kroner (330

mill. kroner).
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Prosjekt Kunde Entreprisetype Forventet Gjenværende Sluttdato
omsetning omsetning

NORGE Mill. NOK Mill. NOK

OPS-prosjekt E39 Lyngdal – Flekkefjord, 70%, Allfarveg AS Totalentreprise 827 592 September 2006
Veianlegg
Opera, K212+K213+K221, Oslo Statsbygg Hovedentreprise 563 295 Desember 2006
Nytt Operabygg 
Øvre Otta Opplandskraft DA Hovedentreprise 379 42 September 2006
Kraftverk Tafjord Kraftproduksjon AS
Forsvarets Ledelsesbygg Forsvarsbygg Totalentreprise 266 260 Juni 2006
Kontorbygg
T-Baneringen B5 Oslo kommune Samferdselsetaten Hovedentreprise 257 35 Mars 2005
Tunnelbane
Startbo Carl Berner, Oslo Startbo AS Totalentreprise 212 117 Mars 2006
Boliger
Union – Pollenkvartalet, Drammen Union Eiendomsutvikling AS Totalentreprise 200 133 Juni 2006
Boliger og næringsarealer

DANMARK Mill. DKK Mill. DKK
A.P. Møller – Mærsk AP Møller-Mærsk A/S Hovedentreprise 482 83 April 2005 
Tilbygg hovedkontor
Rødovre Centrum Rødovre Centrum A/S Partnering 456 149 Februar 2006
Ombygging og påbygg av kjøpesenter
Motorringvej III (50%) Vejdirektoratet Hovedentreprise 217 217 November 2008
Ny motorvei
Bispehaven, Brabrand Boligselskapet Præstehaven Hovedentreprise 183 182 August 2006
Boliger – renovering
Østamagerbanen 50 % andel* Ørestadsselskabet I/S Totalentreprise 262 150 Juli 2007
Metro 3. etappe
Amager Strandpark/Boskalis Amager Strandpark I/S Hovedentreprise 117 83 Juli 2005
Park og badeanlegg

SVERIGE Mill. SEK Mill. SEK
E4 Uppsala-Läby – 50 % andel* Vägverket Hovedentreprise 750 366 November 2007
Motorvei 
Brännugnen, Uppsala Von Roll (Vattenfall) Delentreprise 236 15 April 2005
Søppelforbrenningsanlegg
Kvarteret Snickeriet 1, Stockholm Svenska Bostäder Hovedentreprise 225 216 Desember 2006
Boliger
Botniabanen  Botniabanan AB Hovedentreprise 195 137 November 2005
Jernbanelinje
BUP, Stockholm Locum Fastigheter Hovedentreprise 108 17 April 2005
Boliger
Tappströmsskolan, Stockholm Tomteberga Huge Fastigheter Hovedentreprise 92 15 April 2005
Skole

Største igangværende bygg- og anleggsprosjekter 

* Utføres i samarbeid med den norske entreprenørvirksomheten.
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Terje R. Venold (54)
Konsernsjef, CEO
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
Ansatt i Veidekke siden 1981, konsern-
sjef siden 1989
Antall aksjer i Veidekke: 79 373 (inkl.
aksjer eid av nærstående personer og
selskap)

Dag Andresen (43)
Konserndirektør og adm. direktør i
Veidekke Entreprenør AS
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
Ansatt i Veidekke siden 1986
Antall aksjer i Veidekke: 48 005

Torben Bjørk Nielsen (45)
Konserndirektør og adm. direktør i
Hoffmann A/S
Bygningsingeniør fra Københavns
Teknikum
Ansatt i Hoffmann siden 2002
Antall aksjer i Veidekke: 7 250

Leif Johansen (60)
Konserndirektør og adm. direktør i
Veidekke Eiendom AS
Sivilingeniør fra Norges Tekniske
Høgskole, Trondheim (NTNU)
Ansatt i Veidekke siden 1995
Antall aksjer i Veidekke: 50 825

Eigil Flaathen (60)
Konserndirektør, Divisjon Industri
BSc fra Bygningslinjen, University of
Washington, USA
Ansatt i Veidekke siden 1977
Antall aksjer i Veidekke: 59 170

Arne Giske (48)
Konserndirektør, CFO
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 
MBA University of Wisconsin
Ansatt i Veidekke siden 2001
Antall aksjer i Veidekke: 23 600

Mads Mared (60)
Styreleder Veidekke Entreprenad AB
Sivilingeniør fra Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH)
Ansatt i Veidekke siden 2004
Antall aksjer i Veidekke 7 250

Kai Krüger Henriksen (53)
Konserndirektør 
kommunikasjon/informasjon
Handelsøkonom
Ansatt i Veidekke siden 1998
Antall aksjer i Veidekke: 20 812

Torkel Backelin (61)
Konserndirektør, HR og strategi
Siviløkonom fra Handelshögskolan i
Stockholm
Ansatt i Veidekke siden 1989
Antall aksjer i Veidekke: 80 979

Konsernledelsen
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Generalforsamling

Styret

En kjernekompetanse i Veidekke er evnen til å planlegge, strukturere,

gjennomføre og evaluere byggeprosesser. Effektiv styring er en overordnet

kritisk suksessfaktor for selskapet og en integrert del av forretningsdriften.

Med nær tusen prosjekter under arbeid til enhver tid krever det systematisk

rapportering fra hvert prosjekt inn til hver divisjon og derfra videre til konsern-

ledelsen og styret. Rapporteringen skjer ti ganger i året og omhandler både

finansielle og ikke-finansielle parametere. Det er fokus på lønnsomhet og risi-

ko knyttet til hvert prosjekt og oppfølging av skader og fravær.

Konsernet styres etter klare finansielle mål, bl.a. om minst 15 % avkastning

på egenkapitalen. Målene er brutt ned og operasjonalisert på de ulike selska-

per, divisjoner og prosjekter. Prosjektene har klare krav til lønnsomhet og

kontantstrømmer. Innen entreprenørvirksomheten settes krav til prosjektets

resultatmarginer, inklusive finansielle poster. Eiendom og Industri er kapital-

intensive områder, og prosjektene måles etter avkastning i forhold til syssel-

satt kapital og/eller egenkapital.

Ledelsen overvåker kontinuerlig at den samlede prosjektporteføljen har en

akseptabel risikoeksponering og et godt grunnlag for lønnsomhet.

Ordrereserven er et fast punkt på agendaen i divisjonsledelsen, konsern-

ledelsen og i styret. Veidekkes finanspolicy gir retningslinjer for de ulike 

enhetenes finansaktiviteter. Formålet er å unngå, begrense, kontrollere og

måle finansiell risiko, fremme kapitalrasjonalisering og optimalisere konser-

nets finansielle ressurser. 

Planleggingshjulet er kjernen i Veidekkes økonomiske og strategiske plan-

legg. Her defineres en fast agenda gjennom året for utarbeidelse av strategi-

planer, budsjetter og løpende oppfølging av virksomhetene. 

Styringssystemene for de ulike enhetene gir klare regningslinjer for hvordan

prosjekter skal gjennomføres med hensyn til kvalitet, fremdrift, kostnadsef-

fektivitet, helse, miljø og sikkerhet. Det er et viktig verktøy for å sikre en fel-

les, høy standard i gjennomføringen av prosjektene.

Eierstyring og selskapsledelse 

Den ordinære generalforsamlingen holdes i april/mai. Innkalling og dokumenter sendes ut senest to uker før. Styre,

ledelse og revisor deltar på møtet. Ved eventuelle kapitalutvidelser blir planlagt anvendelse av midlene forelagt general-

forsamlingen.

Styret er Veidekkes høyeste forvaltningsorgan og er direkte underlagt generalforsamlingen. Styret består av seks aksjo-

nærvalgte og tre ansattvalgte medlemmer, som velges for to år. I henhold til aksjeloven velger styret selv sin leder. Det

aksjonærvalgte styremedlem som har lengst ansiennitet fungerer som nestleder og er operativ dersom lederen er for-

hindret fra å møte.

Se ”Aksjonærinformasjon” for eksisterende styrefullmakter.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

JuniJuli

August

September

Oktober

November

Desember

Årsregnskap fastsettes

Generalforsamling
Rapport 1. kvartal

Rammer for strategiarbeid

Rapport 1. halvår

Strategibehandling
Rapport 3. kvartal

Budsjettbehandling
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Styrets arbeid

Valgkomité

Styrets kompensasjonskomité

Styrets revisjonskomité

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til ledende 

ansatte

Likebehandling mellom 

aksjonærer

Styret setter mål, fastlegger strategi og budsjetter og bidrar aktivt med kompetanse og erfaring. Etter fastlagte planer

foretar styret årlig en gjennomgang av forretningsområdene.

Det holdes ni ordinære styremøter i løpet av året. To møter holdes i hhv. Sverige og Danmark, og to møter kombineres

med befaring til et distrikts- eller avdelingskontor med tilhørende prosjektbesøk. 

Styret arbeider på grunnlag av styreinstruks og evaluerer årlig sitt eget arbeid og sin kompetanse, og resultatet 

rapporteres til selskapets valgkomité.  

Selskapets valgkomité består av representanter for ulike aksjonærer eller aksjonærgrupper og velges av generalforsam-

lingen. Valgkomiteen legger frem sitt forslag overfor generalforsamlingen. Siden Veidekke har betydelig virksomhet i

Skandinavia, legges det vekt på at det er representanter fra alle tre land i selskapets ledelse og styrende organer.

Valgkomiteen foreslås vedtektsfestet på generalforsamlingen i 2005.

Styrets kompensasjonskomité er sammensatt av tre aksjonærvalgte styrerepresentanter og arbeider på grunnlag av sty-

regodkjent mandat og instruks. Komiteen legger frem forslag overfor styret om lønn og kompensasjonsordninger for

konsernsjefen. I tillegg er komiteen rådgivende overfor konsernsjefen når det gjelder lønn og kompensasjonsordninger

for ledelsen. Komiteen rapporterer til styret.

Styrets revisjonskomité skal utvikle samarbeidet mellom styre og administrasjon, og mellom styret og eksternrevisjo-

nen. Den er sammensatt av tre aksjonærvalgte styremedlemmer og arbeider på grunnlag av styregodkjent mandat og

instruks. På vegne av styret skal komiteen fordype seg i, og opparbeide innsikt og kunnskap om, regnskapsmessige og

finansielle forhold samt kontroll og risikostyring. Komiteen rapporterer til styret. 

Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen på basis av innstilling fra Valgkomiteen. Godtgjørelsen reflekte-

rer styrets ansvar, kompetanse og tidsbruk. Godtgjørelsen er uavhengig av selskapets resultat. 

Flere av styrets medlemmer eier aksjer i selskapet. Det vises til oversikt i note 19.

Godtgjørelse til ledende ansatte er omtalt i note 29.

Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. OBOS Forretningsbygg er hovedaksjonær i Veidekke. Det

eksisterer habilitetsregler som sikrer at vedtak ikke favoriserer hovedaksjonær i noen sammenhenger. Hovedaksjonæren

har ingen kommersielle fordeler i selskapet utover generell aksjeavkastning.

En stor del av de ansatte eier aksjer. Selskapet har strenge innsideregler og handlerestriksjoner. Se ”Aksjonær-

informasjon” om innsideregler for ansatte. 

Eksisterende aksjonærer skal i utgangspunktet ha fortrinnsrett ved kapitalutvidelser.
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Ansatte som eiere

Selskapskapital, avkastning 

og utbytte

Fri omsettelighet 

og likviditet i aksjen

Kommunikasjon med

finansmarkedet

Revisors arbeid

Konkurranserettslige regler

Veidekke ser på eierengasjement fra de ansatte som et viktig og positivt element i utviklingen av selskapet. Selskapets

mål er at minst halvparten av selskapets medarbeidere skal være aksjonærer med en samlet eierandel opp mot 15 %.

For ansatte i sentrale lederposisjoner er det ønskelig at den enkelte har en betydelig aksjepost i selskapet.

Veidekke arbeider løpende med å legge forholdene til rette for å øke de ansattes eierandel. Selskapet tilstreber hvert år

å gi samtlige ansatte tilbud om å kjøpe Veidekke-aksjer til rabattert kurs. Om lag 400 nøkkelmedarbeidere tilbys finansi-

eringsbistand av selskapet for kjøp av aksjer. Det er bindingstid ved slike aksjekjøp fra ett til tre år avhengig av de ulike

tilbud.

Veidekke har pr. 31. desember 2004 en egenkapitalandel på 27,3 %. Dette er innenfor det nivået som er ønskelig i for-

hold til soliditet, optimalisert risikojustert avkastning og fremtidig investeringsbehov. Selskapets strategi de nærmeste

årene er basert på økt lønnsomhet, og selskapets vekst vil primært være basert på organisk vekst med dertil begrenset

kapitalbinding. 

Veidekke har som mål å oppnå en egenkapitalrentabilitet på over 15 % over en konjunktursyklus, men har de senere år

ligget under målsetningen. Egenkapitalavkastningen i 2004 var 17 %. Veidekke har iverksatt en rekke tiltak som har

bedret selskapets resultatmargin. Dette omfatter også kontroll av risikoeksponering og kapitalrasjonalisering. 

Veidekkes utbyttemål er at minst 50 % av selskapets årsresultat skal utdeles til aksjonærene. Selskapet søker å vekt-

legge et stabilt utbytte i kroner over tid under forutsetning av solid finansiell stilling og kontantstrøm. For regnskapsåret

2004 foreslås et utbytte på kr. 6,00 pr. aksje.

Veidekke har én aksjeklasse og det er ingen omsetningsbegrensninger for handelen. Det ble i 2004 omsatt 7,5 millioner

aksjer over børsen. Omløpshastigheten var 27 %. Selskapet arbeider kontinuerlig for å opprettholde tilfredsstillende 

likviditet i aksjen. Dette skjer primært gjennom løpende kommunikasjon med investorer og marked.

Arbeidet med Investor Relations har en sentral stilling i Veidekke. Selskapet legger vekt på informasjon basert på åpen-

het og rettidighet slik at aksjekursen reflekterer verdiene i selskapet. Ledelsen møter investorer og markedet både i

Norge og utlandet ved flere anledninger i året, og arbeider aktivt med de tilbakemeldingene som disse møtene gir.

Se også ”Aksjonærinformasjon”.

Ekstern revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Videre møter revisjonen regelmessig i revisjonsko-

miteen i forbindelse med gjennomgang av interimsrevisjoner og hovedrevisjon. Veidekke har retningslinjer for omfang-

et av tilleggstjenester som ytes av revisor.

Veidekke har et omfattende program som gir relevante ansatte innføring i de grunnleggende konkurranserettslige regler

som gjelder for Veidekkes virksomhet. Formålet er å bidra til økt forståelse og sikre etterlevelse av gjeldende lover og

regler.
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• Aksjonærverdier skal skapes gjennom god lønnsomhet i hele 

konsernet

• Utbytte skal utgjøre minimum 50 % av årsresultatet

• Veidekke er og skal være et finansielt solid selskap

Avkastning

Veidekke har som mål å gi aksjonærene høy og stabil avkastning på investe-

ringen i selskapet. Siden Veidekke ble børsnotert i 1986, har aksjonærene

gjennom kursutvikling og utbytte fått en gjennomsnittlig årlig avkastning på

17,8 %. Oslo Børs har i samme periode steget med 9,2 %. Avkastningen i

2004 var 80,8 %, mens Oslo Børs steg med 38,4 %. 

For regnskapsåret 2004 foreslår styret å dele ut kr. 6,00 pr. aksje i utbytte.

Dette tilsier et utdelingsforhold på 70,6 %. Aksjonærene får dermed en direk-

te avkastning på 5,9 % basert på aksjekursen ved årsskiftet. Utbyttet utbe-

tales den 18. mai 2005 til de aksjonærer som er registrert som eiere på den

dato generalforsamlingen avholdes, nemlig den 27. april 2005.

Aksjonærstruktur

Veidekke hadde ved årsskiftet 4 677 aksjonærer. De største eierne i selska-

pet er OBOS Forretningsbygg (30,4 %), Folketrygdfondet (13,5 %) og

Storebrand Livsforsikring AS (6,8 %). I alt eier 2 047 ansatte aksjer i selska-

pet med en samlet eierandel på 15,5 % inkl. aksjer eid av Stiftelsen

Veidekkeansattes aksjekjøp. Utenlandsandelen har økt gjennom 2004 fra 

1,6 % til 5,9 %.

Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember var 71 522 385 mill. kroner, fordelt

på 28 608 954 aksjer, hver pålydende kr. 2,50. Aksjekapitalens utvikling siden

børsintroduksjonen er vist i tabellen på side 46. Selskapet gjennomførte i

november 2004 rettede emisjoner overfor samtlige ansatte og nøkkelmedar-

beidere. Ca. 1 200 ansatte tegnet seg for 1 000 000 aksjer til kurs kr. 66,00.

Største aksjonærer pr. 31. desember 2004 

Navn Eierandel %

OBOS Forretningsbygg 30,4
Folketrygdfondet 13,5
Storebrand Livsforsikring 6,8
Oslo Pensjonsforsikring 4,6
Odin Norge 3,5
JPMorgan Chase Bank 2,3
MP Pensjon 2,1
Erik Must A/S 1,8
Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp 1,2
Space AS 0,9
Firstnordic Fondene 0,8
Vital Forsikring 0,5
UBS AG 0,5
Mellon Bank AS 0,4

Aksjespredning pr. 31. desember 2004 

Aksjebeholdning Antall Antall

Fra Til aksjonærer aksjer %

1 - 100 1 180 52 237 0,2
101 - 1 000 2 298 922 616 3,2
1 001 - 10 000 1 015 3 023 001 10,6
10 001 - 100 000 164 4 393 212 15,3
100 001 - 20 20 217 888 70,7
Totalt 4 677 28 608 954 100,0

Aksjonærinformasjon

KURSUTVIKLING PR. ÅR (INKL. UTBYTTE)



Fullmakt til utstedelse av aksjer og kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å utstede inntil 2,7 millioner

aksjer. Siden 1986 har styret fått en slik fullmakt med løpende fornyelse.

Fullmakten har i hovedsak vært benyttet ved emisjoner til ansatte og ved

mindre fusjoner. Videre har styret fullmakt til å erverve egne aksjer til et sam-

let pålydende av inntil 6,5 mill. kroner, som tilsvarer i underkant av 10 % av

aksjekapitalen. Styret har hittil ikke benyttet seg av fullmakten om tilbakekjøp

av aksjer. Styrets politikk har vært å gi et høyt utbytte til aksjonærene. På

generalforsamlingen den 27. april 2005 vil styret be om fornyelse av begge

de ovennevnte fullmaktene med varighet frem til 31. august 2006.

Innsideforhold

Veidekke har i sine rutiner innarbeidet så vel gjeldende lovgivning om

behandling av fortrolig informasjon som rapporteringsregler for aksjetransak-

sjoner. I selskapets interne innsidereglement følges en strengere praksis

enn det loven krever. I tillegg til den lovbestemte, utvidede undersøkelses-

plikten har Veidekke opprettholdt klareringsplikt for primærinnsiderne for

ytterligere å sikre grundighet i undersøkelsesplikten. Dette er i tråd med

anbefalingene fra Oslo Børs. Selskapet har utarbeidet interne regler som alle

medarbeidere i sentrale stillinger og de hovedtillitsvalgte er gjort kjent med.

Reglene innebærer bl.a. at den ansatte til enhver tid må utvise stor aktsom-

het ved kjøp og salg av aksjer.

Investor Relations

Kvartalsrapporteringen skjer i henhold til tidsplanen som er gjengitt foran i

denne årsrapporten. I forbindelse med offentliggjøring av års- og delårsresul-

tater holder Veidekke normalt presentasjoner for aksjonærer, meglere, analy-

tikere og presse. Selskapet har løpende dialog med investorer og analyti-

kere. De fleste meglerhus ved Oslo Børs utarbeider analyser av Veidekke-

aksjen. På selskapets hjemmeside finnes en oversikt over hvilke analytikere

som følger Veidekke-aksjen.

Selskapet gir informasjon på norsk og engelsk, og er av Oslo Børs tildelt

Informasjonsmerket og Engelskmerket. På Veidekkes hjemmeside legges

oppdatert informasjon om selskapet. Veidekke søker å etterfølge de krav

Oslo Børs har satt til denne type informasjon. Kvartalsrapporter, analytiker-

presentasjoner og andre viktige pressemeldinger/presentasjoner blir lagt ut

på hjemmesiden i tillegg til at de offentliggjøres gjennom tradisjonelle kana-

ler. To av de årlige presentasjonene kan følges via webcast.

Adressen er: www.veidekke.no/investorinfo

RISK-regulering

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

holdte, skattlagte kapital, fordelt på antall utestående Veidekkeaksjer. Det er

kun norske aksjonærer som skal justere kostprisen med et RISK-beløp. Det

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

norske aksjonærer pr. 1. januar etterfølgende år.
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Jørgen G. Michelet
Finansdirektør og IR-ansvarlig

Gjennomsnittlig årlig 
avkastning fra juni 
1986 til 31. desember 
2004.
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Antall aksjer Aksjekapital
Innbetalt beløp etter utvidelse etter utvidelse Justerings-

Emisjonsform i mill. kr (1.000) i mill. kr faktor

1986 Spredningsemisjon, kurs kr 11,71 25,3 3 053 30,5

1986 Emisjon ansatte, kurs kr 10,54 3,1 3 113 31,1

1988 Fondsemisjon 5:1 3 736 37,4 0,833

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 0,999

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 kr 26,24 8,0 5 698 57,0

1998 Aksjesplitt 1:2 11 396 57,0

2000 Aksjesplitt 1:2 22 791 57,0

2000 Fortrinnsrettsemisjon 6:1 191,2 26 590 66,5 0,981

2001 Emisjon ansatte kurs kr 42,00 19,0 27 039 67,6

2002 Emisjon ansatte kurs kr 43,00 11,6 27 309 68,3

2003 Emisjon ansatte kurs kr 44,00 13,2 27 609 69,0

2004 Emisjon ansatte kurs kr 66,00 66,0 28 609 71,5

AKSJEN 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Børskurs 31. desember 101,00 58,50 51,00 51,00 57,00 74,50

- høy 101,00 58,50 68,50 60,00 74,00 77,50

- lav 58,00 40,00 43,00 38,00 53,00 49,50

Resultat pr. aksje 8,5 3,75 4,58 2,58 4,79 8,41

Resultat pr. aksje fullt utvannet 8,5 3,75 4,58 2,58 4,79 8,41

Børskurs/resultat (P/E) 11,9 15,6 11,1 19,8 11,9 8,7

Resultat inkl. goodwillavskrivninger pr. aksje  10,6 6,8 7,4 5,5 7,5 9,8

Børskurs/egenkapital pr. aksje (P/B) 2,02 1,21 1,12 1,11 1,23 1,74

Utbytte pr. aksje 6,00 3,50 3,50 2,00 2,00 2,75

Utdelingsforhold (%) 70,6 93,3 76,5 77,5 41,8 32,1

Direkte avkastning (%) 5,9 6,0 6,9 3,9 3,5 3,7

Utestående aksjer (gj.snitt 1000) 27 658 27 321 27 055 26 870 25 199 22 792

Børsverdi pr. 31. desember (mill. kr) 2 890 1 615 1 393 1 379 1 516 1 698

Antall aksjonærer pr. 31. desember 4 677 3 751 3 651 3 737 3 452 3 353

RISK-beløp 1) -1,42 1,12 0,61 0,40 8,04

1) RISK-beløpet fastsettes av skattemyndighetene og informasjon om beløpet sendes den enkelte aksjonær direkte fra Verdipapirsentralen.
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VEDTEKTER FOR VEIDEKKE ASA

(Gjeldende fra 8. desember 2004)

§ 1
Selskapets navn er Veidekke ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

Selskapets formål er å drive entreprenørvirksomhet, samt annen økonomisk virksomhet, herunder deltakelse i
andre selskaper ved aksjeinnskudd eller på annen måte.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3
Selskapets aksjekapital er kr. 71 522 385 fordelt på 28 608 954 aksjer hver pålydende kr. 2,50 fullt innbetalt og
lydende på navn.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4
Overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret.

§ 5
På selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme.

§ 6
Selskapets styre består av fra 7 - 10 aksjonærvalgte og ansattevalgte medlemmer. Valgperioden er to år.

Styret velger selv sin leder.

Aldersgrense for styremedlemmer fastsettes til 70 år, og slik at styremedlem som fyller 70 år fortsetter i vervet
til den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7
Selskapets signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap eller ett medlem i fellesskap med konsernsjef.

§ 8
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned til tid og sted som fastsettes av styret.
Innkalling skjer med minst to ukers skriftlig varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

• Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av under-
skudd, samt beslutte utdeling av utbytte

• Valg av styre
• Beslutte styremedlemmenes antall, velge de styremedlemmer som etter loven ikke skal velges av de ansatte

samt to varamedlemmer til styret
• Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen

§ 9
I den utstrekning det ikke er truffet avvikende bestemmelser i disse vedtekter, gjelder allmennaksjelovens regler. 
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ARBEIDSMILJØ OG HELSE

Veidekke har som målsetning at ansatte ikke skal ska-

des på arbeid, og at de skal beholde en god fysisk og

psykisk helse. Trivselen skal være høy, og det å arbei-

de i Veidekke skal være attraktivt for alle yrkesgrupper.

Sykefraværet for håndverkere skal være under fem

prosent.

Fokuset i Veidekke på sykefravær har i 2004 vært høy-

ere enn noen gang. Ledere og tillitsvalgte i Norge har

fått systematisk opplæring av Bedriftshelsetjenesten

(BHT) i Veidekke om: 

• Håndbok i fraværsoppfølging 

• Inkluderende arbeidsliv (IA)

• Den vanskelige samtalen

I 2004 er lederne i Veidekke blitt langt mer opptatt av

å følge opp sine medarbeideres sykefravær fra første

dag. En god dialog med en syk ansatt gir gode mulig-

heter for raskere tilbakeføring til arbeidsrelatert akti-

vitet med eventuell tilrettelegging av arbeidet.

Tillitsvalgte og verneombud er også i mange tilfeller

trukket inn i oppfølgingen av sykefravær. Godt samar-

beid med trygdeetatens IA-rådgivere har i flere tilfeller

fått sykmeldte tilbake i arbeid ved hjelp av tilretteleg-

gingstilskudd og bidrag til hjelpemidler, kurs og utdan-

ning.

De langtidssykmeldte har fått en tett og aktiv oppføl-

ging av BHT, som også har brukt ”Fritt sykehusvalg” i

stor utstrekning for å unngå unødvendig ventetid i hel-

sevesenet. Dermed har de ansatte kommet betydelig

raskere tilbake i arbeid igjen. Sykefraværet har da også

vist en gledelig og markant nedgang, og både korttids-

fravær og langtidsfravær har gått ned. For alle ansatte

i Veidekke i Norge ble sykefraværet 4,9 % i 2004 mot

6,3 % i 2003. Muskel/skjelettlidelser var årsak til halv-

parten av sykefraværet.

Sykefravær håndverkere 2004 2003

Norge 6,4 % 8,4 %

Danmark 3,8 % 4,4 %

Sverige 4,4% 5,1 %

Trivsel og godt organisatorisk arbeidsmiljø har høyt

fokus i Veidekke. I en arbeidshelseundersøkelse i

Norge i 2004 svarte de ansatte 5,4 i gjennomsnitt på

en skala fra 0 (lav trivsel) til 7 (høy trivsel). Det er tre

hovedårsaker til den gode trivselen:

• Flinke og trivelige medarbeidere

• Spennende og variert jobbinnhold

• Godt og trygt arbeidsmiljø

Forslag til ytterligere forbedring av trivsel går hovedsa-

kelig på bedre planlegging og tilrettelegging av arbei-

det samt bedre ledelsesfokus og oppfølging i arbei-

det.

I arbeidshelseundersøkelsene kommer det også frem

at det nå er færre av våre ansatte som røyker. 35 %

svarte at de røyker daglig, sammenlignet med 43 %

for bare to år siden. Dette bør kunne bidra til et lavere

sykefravær i tiden fremover, da tobakksrelatert syk-

dom dermed vil bli redusert.

BEDRET ARBEIDSSIKKERHET 

Antall skader som rammer medarbeidere i Veidekkes

virksomheter gikk ytterligere ned i 2004. Dette gjelder

både lettere skader som kun fører til enkel medisinsk

behandling eller konsultasjon, og mer alvorlige skader

som medfører sykefravær. H-verdien (antall fraværs-

skader pr. million arbeidede timer) ble i Norge 5,2 i

2004 mot 6,9 i 2003. H2-verdien, som også inkluderer

arbeidsskader som ikke fører til fravær, ble 14,1 i 2004

mot 16,1 i 2003.

Med en H-verdi på nivå 5 har Veidekke i Norge nådd et

viktig delmål i HMS-arbeidet. Da visjonen om et ska-

defritt Veidekke ble lansert i 1999, hadde Veidekke en

H-verdi på 12. Vi satte oss den gang et delmål på en H-

verdi på 5, og det ble sett på som meget ambisiøst i

vår bransje. I 2004 nådde vi målet som følge av en

kontinuerlig innsats over flere år. 

Skadehyppigheten er høyere i Sverige og Danmark.

Dette skyldes nok i stor grad at kundene i disse lan-

dene setter mindre krav til entreprenørenes H-verdier

enn det som etter hvert er blitt vanlig i Norge. H-verdi-

en i vår samlede skandinaviske virksomhet ble 10,8 i

2004 mot 12,1 i 2003.

HMS og Ytre miljø

FLERE GODE ARBEIDSÅR FOR ALLE 

Veidekke har valgt å skille begre-
pene “HMS” (helse, miljø og sikker-
het) og “ytre miljø” fordi det gir sel-
skapet bedre fokus og fordi begre-
pene omhandler ulike tema. 
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Lederprinsipper

Skal vi nå vårt mål om et skadefritt Veidekke, er et

stort og oppriktig engasjement fra våre ledere helt

nødvendig. I Veidekke er HMS derfor et klart linjean-

svar. For å understreke viktigheten av dette innførte

Veidekke i 2004 ”Fem lederprinsipper for HMS” som

alle ledere i konsernet er forpliktet til å følge.

1. HMS er et linjeansvar og kan ikke frikjøpes 

2. Alle ledere skal i ord og handling være lojale mot 

konsernets HMS-mål

3. Alle ledere skal være lojale mot gjeldende HMS-

rutiner 

4. Alle ledere skal reagere når de oppdager brudd på

sikkerhetsbestemmelsene 

5. Forskjell i fravær og H-verdi er forskjell i kvaliteten

på ledelse

Rapportering av uønskede hendelser

Videre legger vi mye vekt på å rapportere uønskede

hendelser. Slik rapportering er spesielt viktig for å

kunne avdekke forhold som kan utvikle seg til å bli far-

lige for våre medarbeidere. Det er god korrelasjon

mellom økningen i rapporterte uønskede hendelser og

reduksjonen i antall fraværskader.

Det er viktig å kunne redusere risiko allerede på plan-

leggingsstadiet. Våre kunder blir stadig flinkere til å

utarbeide HMS-planer. Dette er nødvendige verktøy

for å avdekke prosjektenes risiko. Vi legger vekt på at

vi skal utarbeide våre egne risikovurderinger for pro-

sjekter og virksomheter. Ved spesielle arbeidsopera-

sjoner skal det utarbeides ”Sikker Jobb Analyse”.

Forbedringsprosesser

Et godt fundament i innsatsen for å få ned fravær og

redusere skader er de to forbedringsprosessene ”Vi i

Veidekke” og ”På vei” som kontinuerlig pågår i hen-

holdsvis Veidekke Entreprenør og Kolo Veidekke.

Involvering av alle ansatte er en vesentlig del av disse

prosessene. Engasjement fra ledere og ansatte er helt

nødvendig for å få til et godt HMS-arbeid. HMS står

alltid på agendaen på møtene som følger forbedrings-

prosessene. 

40 timers HMS-kurs er lovpålagt for alt verneperso-

nell. Veidekke har instruktører som er godkjent for å

lede slike kurs, og hvert år blir det arrangert en rekke

kurs i egen regi. Kursene er obligatoriske for alle

ledere. 

Konsernets HMS-pris

Prisen ble innført i 1997 som en anerkjennelse til dem

som legger et systematisk og planmessig arbeid til

grunn for å fremme godt arbeidsmiljø og redusere ska-

der og fravær. HMS-prisen, en statuett laget av billed-

huggeren Kirsten Kokkin, ble for 2004 tildelt

Hoffmanns skoleutviklings- og utbyggingsprosjekt

Ordrup Skole i Gjentofte kommune i Danmark.

YTRE MILJØ

Miljøvisjon 

• Veidekke skal bidra til en bærekraftig utvikling.

• Miljøarbeidet i Veidekke skal integreres i alle faser i

den daglige virksomheten.

• Veidekkes miljøsatsing skal gjennom et aktivt og 

langsiktig arbeid være et konkurransefortrinn.

Hovedretningslinjer

Veidekke skal være ansvarlig og aktsom når det gjel-

der miljøspørsmål.

• Veidekke skal fokusere på det ytre miljø og miljø 

for sluttbruker ved å sette opp miljømål og 

gjennomføre disse.

• Veidekke skal, i tillegg til å oppfylle myndighe-

tenes miljøkrav, være i forkant innenfor utvalgte 

områder.

• Veidekke skal øke sin kompetanse om miljøeffek-

ten av sine produkter og aktiviteter.

Utfordringer

Veidekke tilhører en bransje som genererer 40 prosent

av alt avfall til deponi, er ansvarlig for 40 prosent av alt

energiforbruk og som står for 40 prosent av alt mate-

rialforbruk. Vi ser på dette som en stor utfordring og

ønsker å være en av foregangsbedriftene på ytre miljø

innen vår bransje.

For Veidekke er miljøhensyn en utfordring gjennom

hele produktets livssyklus. Det betyr minimalisering

av utslipp til jord, luft og vann, bruk av miljøvennlige

materialer, produkter og prosesser i produksjonen, et

lavt energiforbruk samt avfallsreduksjon og kildesorte-

ring for at minst mulig avfall skal gå til deponi. 
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Veidekke skal ivareta miljøet gjennom økt kompetan-

se, samspill med myndigheter, kunder og leverandører

og ved vårt system for miljøledelse. Veidekke har et

forretningsmessig engasjement gjennom Veidekke

Gjenvinning AS (se side 37).

Energi

Veidekkes energiforbruk i Norge var på 250 GWh i

2004. Fordelingen mellom de ulike energikildene er 

16 % gass, 63 % olje og 21 % elektrisitet. 

I Norge har Veidekke startet innsamling av erfarings-

tall for energiforbruk i byggeprosessen. Elektrisitet er

vanligste energikilde til oppvarming og uttørking. Det

er store variasjoner i elektrisitetsforbruket per produ-

serte kvadratmeter. I enkelte prosjekter dekker bygg-

herren strømkostnadene. 

Energiforbruk i den norske virksomheten

2004 2003 2002 2001
Totalt 
forbruk 250 GWh 218 GWh 203G Wh 236 GWh
• Gass 16 % 10 % 21 % 23 %
• Olje 63 % 65 % 57 % 56 %
• Elektrisitet 21 % 25 % 22 % 21 %

Veidekke deltar i prosjektet ”OPTIVATØR – optimal

varming og tørking i bygg” som setter fokus på ener-

giforbruk i byggefasen. Prosjektet er treårig og ledes

av NTNU.

Veidekke Eiendom AS, som forvalter kontorer og for-

retningsbygg, deltar i ENOVAs prosjekt “Energibruk

og energiledelse for store byggeiere”. Målet er å redu-

sere energiforbruket i syv bygg med 15 % over to år.

Det gjøres kontinuerlige målinger. Prosjektet ferdigstil-

les i 2006.

Veidekke har sittet i referansegruppen for

”Energimerking av boliger” hvor ENOVA og

Husbanken var oppdragsgivere og SINTEF ledet arbei-

det. Hovedprosjektrapporten forelå medio november.

Avfall

Veidekkes entreprenørvirksomhet i Norge har avfalls-

plan og sluttrapport på alle sine større byggeprosjek-

ter. For 2004 ble det samlet inn erfaringstall fra 51 fer-

digstilte prosjekter. Avfallsregnskapet viser generert

avfallsmengde, kildesorteringsgrad og kostnader knyt-

tet til avfallshåndteringen. For 2004 var avfallsmeng-

den på nybygg 28 kg per kvadratmeter BTA. Kilde-

sorteringsgraden har utviklet seg positivt og øker fra

år til år. For 2004 var den gjennomsnittlige kildesorte-

ringsgraden for alle prosjektene 40 %. Det kildesorte-

res nå i alle distrikter. Det arbeides med å redusere

avfallsmengdene og øke kildesorteringsgraden på

byggeplassene.

Avfallsgenerering i den norske virksomheten
2004 2003 2002 2001

Generert 
avfallsmengde 28 kg/m2 33 kg/m2 25 kg/m2 27 kg/m2
Kildesorterings-
grad 40 % 30 % 28 % 24 %

Isolasjon og plast er to fraksjoner som det vektmessig

blir lite av sammenliknet med f.eks. gips og trevirke,

og det er derfor spesielt viktig at kildesortering og

retur av disse fraksjonene er enkle og kostnadseffekti-

ve. På Østlandet samarbeider Veidekke med produ-

senter og avfallstransportører om å få til en mer lønn-

som og effektiv retur av mineralull. I dag er det nemlig

dyrere å kildesortere isolasjon enn å levere det som

blandet avfall. 

Veidekke har gjennomført en kartlegging av PCB-holdi-

ge lyskilder i forvaltede eiendommer. Det er utarbei-

det en miljøsaneringsplan som innebærer at aktuelle

lyskilder vil bli byttet ut i løpet av en tre-års periode

avhengig av videre planer for bygningene.

Livssykluskostnader

Livssykluskostnader er et økonomisk begrep som ret-

ter seg mot totalkostnadene for hele anskaffelsens

levetid. Kostnader i forbindelse med bygging, vedlike-

hold, drift og riving er typiske elementer i en vurdering

av livssykluskostnadene.

“Livssykluskostnader (LCC) for byggverk” er et nor-

disk prosjekt hvor målsettingen er en felles nordisk

modell og kostnadsspesifikasjon for LCC og miljø.

Veidekke var med i arbeidsgruppen “Kalkylenivå rela-

tert til formål”. Prosjektet som eies av Statsbygg, er

ferdigstilt og sluttrapport utarbeidet. 

Veidekke sitter i referansegruppen for fremstilling av

en ”Nordisk LCC-modell for boliger”, hvor Husbanken

er oppdragsgiver og Byggforsk leder arbeidet.
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Som et stort selskap har
Veidekke en spesiell forplik-
telse til å utvise ansvar, om-
tanke og profesjonalitet i alle
deler av sin virksomhet, både
internt og i forhold til omgi-
velsene. 

Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i Veidekkes

verdier: profesjonell, redelig, entusiastisk og grenses-

prengende. Innsatsen i forhold til samfunnsansvar tar

utgangspunkt i et bevisst forhold til hver av selskapets

viktigste målgrupper: kunder/leverandører, eiere, med-

arbeidere, bransjen og samfunnet.

I hele vår virksomhet setter vi fokus på mennesket

som bruker av byggverkene. Dette gjenspeiles i

Veidekkes visjon: “Vi skal bygge en bedre framtid for

menneskers livsutfoldelse”. ”Veidekkehuset” (fig.1)

viser hvordan verdiene er koblet sammen med visjo-

nen gjennom selskapets strategiske aktiviteter og

relasjoner.

I tillegg er det definert målsetninger som konkretise-

rer hva samfunnsansvar innebærer for Veidekke:

• Drive en sunn og lønnsom virksomhet

• Etterleve samfunnets og egne krav til etisk 

standard

• Ha en åpen dialog og sikre gode relasjoner til 

bedriftens omverden

• Være åpen og proaktiv omkring problemer og 

hendelser

Disse punktene skal etterleves uansett hvor vi utfører

arbeid. Lokale forhold skal respekteres. 

Veidekkes ledelse vil vektlegge samfunnsansvar som

et viktig område for selskapet i fremtiden, og vil aktivt

bidra til at arbeidet styrkes. Et særlig fokus rettes mot

forbedret målbarhet og oppfølging.

Nedenfor beskriver vi noen viktige aktiviteter og syste-

mer knyttet til vårt arbeid med samfunnsansvar.

HMS og Ytre miljø 

Veidekke har valgt å skille begrepene “HMS” (helse,

miljø og sikkerhet) og “ytre miljø” fordi det gir selska-

pet bedre fokus og fordi begrepene omhandler ulike

tema. 

M i HMS står for arbeidsmiljø. Imidlertid tangerer ytre

miljø og HMS hverandre innen visse områder som

f.eks. støy, kjemikalier og avfallshåndtering. I årsrap-

porten er arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikker-

het er omtalt på sidene 49-50, og ytre miljø er omtalt

på side 50-51.

Arbeid med verdigrunnlag og etikk 

Veidekke arbeider systematisk for at grunnverdiene

skal gjennomsyre organisasjonen. Verdisirkelen (fig. 2)

viser den nære koblingen mellom verdier, holdninger

og atferd. Grunnverdiene, som utgjør sentrum i sirke-

len, skal prege våre holdninger og atferd i alle relasjo-

ner. Grunnverdiene integreres i alle aktiviteter der vår

kultur og våre holdninger skal formidles, for eksempel

i personal- og lederutvikling, i introduksjonsprogram-

mer for nyansatte og i kommunikasjon internt og eks-

ternt. Slik arbeides det målrettet for at verdier og etikk

integreres organisk med bedriftens visjon, mål og for-

retningsstrategi. I tillegg har vi et compliance program

som gir våre ansatte innføring i de konkurranserettsli-

ge regler som gjelder i Veidekke.

“Verdiskapende samspill”

Veidekke har en kontinuerlig ambisjon om å forbedre

samarbeidsforholdene både internt og eksternt under

mottoet “Verdiskapende samspill”. 

Innad i Veidekke innebærer dette at vi skal bli flinkere

til å lære av hverandre, lytte til hverandre og utvikle de

menneskelige ressursene i organisasjonen. Dette

gjenspeiles i de organisasjonsutviklingsprosessene

som foregår i ulike deler av selskapet, og er knyttet

nøye sammen med strategiprosessen og Veidekkes

hovedmål:

• En avkastning på egenkapitalen større enn 15

• En egenkapitalandel på 25 %

• Et sykefravær under 5 %

• Et langsiktig mål om et skadefritt Veidekke

• Et Veidekke som i handling skal bidra til en 

bærekraftig utvikling

”Verdiskapende samspill” er basis for våre relasjoner

med kunder, leverandører og andre samarbeidspart-

nere.

Kompetanseutvikling og yrkesopplæring

Veidekke satser på produksjon med egne håndver-

kere. Selskapet er en av landets største lærlingbedrif-

ter. Gjennom Veidekkeskolen har selskapet et omfat-

Samfunnsansvar
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tende internt opplæringstilbud som er behovsrettet og

tar utgangspunkt i selskapets strategi, handlingspla-

ner og forretningsmessige mål. 

EU-utvidelsen i mai 2004 innebar tilgang til rimeligere

arbeidskraft. Før utvidelsen ble det gjort en omfat-

tende analyse der vi så på ulike utviklingsscenarier for

Veidekke. Konklusjonen var at Veidekke aktivt kommer

til å utforske nye muligheter, men at EU-utvidelsen

ikke får konsekvenser for beslutningen om å satse på

produksjon med egne ansatte. 

Et utdanningstilbud ”Skole på byggeplass” er utviklet

av Veidekke og drives i samarbeid med Aetat og sko-

leverket. Dette tiltaket er viktig for rekrutteringen av

lærlinger til bygg- og anleggsfagene og er dermed et

viktig bidrag til å øke yrkesutdanningen i næringen. 

Veidekke er aktiv støttespiller i Ungt Entreprenørskap,

som er et samarbeid mellom skole og næringsliv. Ungt

Entreprenørskap arbeider for økt etableringslyst og 

-evne hos elevene gjennom ulike prosjekter rettet mot

grunnskole, videregående skole og høyskole. I tillegg

arbeides det for å få til et tettere og fruktbart samar-

beid mellom skole og næringsliv. Veidekke er repre-

sentert i styret for Ungt Entreprenørskap Oslo.

Kampanje mot ulovlig arbeid

Ulovlig arbeid på norske byggeplasser er et alvorlig

problem som skader tilliten både til det enkelte sel-

skap og til hele næringen. Veidekke har iverksatt regler

og tiltak for å forhindre bruk av ulovlig arbeidskraft på

egne arbeidsplasser, blant annet gjennom brosjyren

“Svart arbeid – det finnes ingen gråsoner”. Gjennom

BNL (Byggenæringens Landsforening) er vi engasjert i

prosjektet ”Seriøsitet i Byggenæringen”. Det blir arbei-

det nært sammen med myndighetene med sikte på å

få satt i verk effektive tiltak for å forhindre ulovlig

arbeid. 

Krisehåndteringsplaner

Det er utviklet planer for å kunne håndtere uforutsette

hendelser både i tilknytning til enkeltprosjekter og på

overordnede nivåer. Planene beskriver forholdsregler

og reaksjoner i forbindelse med kriser, dvs. alvorlige

ulykker eller alvorlige hendelser, eller andre situasjo-

ner der ulike grupper i samfunnet vil stille krav til 

hvordan Veidekke håndterer forholdet.

Samarbeid med tillitsvalgte

Veidekke er med på å ivareta de ansattes interesser

gjennom godt samarbeid med de tillitsvalgte. Det hol-

des månedlige samarbeidsmøter med tillitsvalgte på

distriktsnivå, og representanter for tillitsvalgte hånd-

verkere møtes hvert år til en to-dagers konferanse. I

tråd med EU’s bestemmelser er det også opprettet et

europeisk samarbeidsutvalg (ESU) med representan-

ter for tillitsvalgte i de land Veidekke har virksomhet.

Fig. 1 Fig. 2
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Bak fra venstre: Ole Tolstrup Krogsgaard, Hilde Merete Aasheim, Martin Mæland, Peder Chr. Løvenskiold, Nils Jarle
Solevåg, Ove Ågedal og Kari Gjesteby. Foran: Steinar Krogstad og Göte Dahlin, styreleder. 
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• Göte Dahlin (63)
Styrets leder siden 2004, i styret siden 
2003 (varamedlem i 2002). 
Styreleder i Oslo Areal ASA siden 2004 
og viseformann i Nordisk Renting 
AB siden 2002. Styremedlem i 
Wihlborgs Fastigheter AB siden 2001 
og i Svensk Inredning AB siden 2004. 
Konsulent og rådgiver til Newsec AB 
og NIAM fondene i Norden siden 2002. 
Adm. direktør i Nordisk Renting AB 
1986-2001. Regionsjef i Pkfinans AB 
(nå Nordea) 1984-1986. Salgssjef og 
viseadm. direktør i Skidsta Hus AB 
1967-1984.
Antall aksjer i Veidekke: 10 000

• Kari Gjesteby (57)
Styremedlem siden 2004. Direktør i 
Norges Bank siden 1990 med to års 
opphold da hun var leder for Nasjonal-
biblioteket. Tidligere har hun bl. a. 
vært justisminister, statssekretær i 
utenriksdepartementet, medlem av 
Nordisk ministerråd, handelsminister 
og statssekretær i finansdepartement. 
Styreleder i Statskonsult A/S, Hav 
Eiendom A/S og Asplan Viak.
Hun er styremedlem i Lyd- og blinde-
biblioteket. Varamedlem til styret i 
Nordic Investment Bank, Helsinki.
Styremedlem i  Thongården boligsam-
eie siden 2002.
Antall aksjer i Veidekke: 1 500

• Ole Tolstrup Krogsgaard (68)
Styremedlem siden 2001. Direktør i 
OTK Holding A/S. Styreleder i 
Skandinavisk Group A/S, F Group A/S, 
H. Reimar Nielsen Holding A/S, 
Friheden Invest A/S, Johannes Fog 
A/S, A/S Stelton, Beck & Jørgensen 
A/S, Norma og Frode S. Jacobsens 
Fond, SISO A/S, Nigadan A/S, 
Nellemann Holding A/S, OTK Holding 
A/S, Fire Eater A/S, Privat hospitalet 
Hamlet af 1994 A/S og D-Scan Interna-
tional, England. Nestformann i styret i 
FR Invest A/S og H. Reimar Nielsen 
Gruppens selskaper. Styremedlem i 
Codan A/S, CodanForsikring A/S, 
Aktieselskabet Th. Wessel & Vett og 
Magasin du Nord.

• Steinar Krogstad (44)
Ansattes representant til styret siden 
1992. Tømrer. Ansatt i Veidekke siden 
1979. Konserntillitsvalgt siden 2003.
Antall aksjer i Veidekke: 2 493

• Martin Mæland (55)
Styremedlem siden 2002. Konsernsjef 
i OBOS siden 1983. Ansatt i OBOS fra 
1980. Tidligere vært kommunalråd i 
Oslo kommune og utreder i Oslo 
Energi. Nestformann i NBBL (Norske 
Boligbyggelags Landsforbund).
Styremedlem i Oslo Byhall AS og inne-
har interne styreverv i OBOS-gruppen.

• Peder Chr. Løvenskiold (44)
Styremedlem siden 1996. Adm. direktør 
i Anthon B Nilsen AS siden 2000. 
Tidligere ansatt i bl. a. Morgan 
Stanley, Kreditkassen (nå Nordea) og 
Norske Skog. Styreformann i 
Anthon B Nilsen Utdanning AS og 
ABN Eiendom AS.
Antall aksjer i Veidekke: 54.400 (inkl. 
aksjer eid av nærstående personer og 
selskap).

• Nils Jarle Solevåg (47)
Ansattes representant til styret siden 
2003. Vararepresentant i 2002. Asfaltør. 
Ansatt i Veidekke siden 1978. 
Hovedtillitsvalgt for Veidekke Industri. 
Har tillitsverv i fagbevegelsen.
Antall aksjer i Veidekke: 624

• Ove Ågedal (48)
Ansattes representant til styret siden 
2000. Representerer funksjonærgrup-
pen. Prosjektutvikler. Ansatt i Veidekke 
siden 1996. Tidligere ansatt i bl.a. Steni 
Norden AS, Teknisk Isolering A/S og 
Block Watne A/S.
Antall aksjer i Veidekke: 4 725

• Hilde Merete Aasheim (47)
Styremedlem siden 1999.
Divisjonssjef i Elkem ASA. Ansvarlig 
for Elkems silisium- og ferrosilisium-
virksomhet i Norge og på Island siden 
2002. Vært ansatt i Elkem siden 1986 i 
stillinger som assisterende divisjons-
sjef, konserndirektør med ansvar for 
personal og organisasjonsutvikling, og 
økonomidirektør innenfor ferrosilisium 
i Norge og globalt.

Styret i Veidekke ASA
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Ordrereserven har hele året holdt seg på et høyt nivå og har ved årsskiftet en

størrelse og kvalitet som gir grunn til optimisme for 2005. For virksomhetene i

Sverige og Danmark er imidlertid de oppnådde resultatene ennå ikke tilfredsstil-

lende.

HOVEDTREKK

Konsernets samlede resultat før skatt for 2004 var 342,0 mill. kroner mot 168,1 mill.

kroner i 2003. Samlet omsetning for 2004 var 12 934 mill. kroner mot 11 461 mill.

kroner i 2003. Ordrereserven er forsatt på et høyt nivå, og økte fra 8,1 milliarder kro-

ner ved inngangen til 2004 til 9,2 milliarder kroner pr. 31. desember 2004.

Det gode resultatet for konsernet reflekterer at markedsforholdene har vært gode,

men også at Veidekkes strategiske veivalg og de mange forbedringsprosjektene har

gitt resultater. Ved utgangen av 2004 er konsernets finansielle stilling ytterligere

styrket. I fjerde kvartal ble kapital frigjort gjennom nedsalg av aksjer i utleievirksom-

heten Ramirent, og de resterende aksjene ble avhendet i januar 2005. I fjerde kvar-

tal ble det gjort avtale om å innløse minoritetseierne i asfalt- og råvarevirksomheten

Kolo Veidekke. 

Det er virksomhetene i Norge som har hatt den beste utviklingen i 2004. Veidekke

Entreprenør har fortsatt forbedringsarbeidet med fokus på kundeorientering, med-

arbeiderinvolvering og bedre resultatmarginer. I løpet av 2004 har Veidekke

Entreprenør også oppnådd store forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet, og

samlet sett viste året en gledelig nedgang i fraværs- og skadetallene. 

Også virksomheten innen eiendomsutvikling oppnådde meget tilfredsstillende

resultater. Den klart sterkeste veksten var i Norge, men det har også vært en bety-

delig fremgang i Sverige. Den lave renten er naturlig nok en viktig årsak til frem-

gangen, men både i Norge og Sverige har kundetilpassede produkter og riktig loka-

lisering vært sentrale suksesskriterier. I 2004 ble de første boligprosjektene i egen-

regi lansert i markedet i Danmark, og gjennom Hoffmann Eiendom ser man nå på

flere mulige boligprosjekter i tiden fremover.

I Divisjon Industri var det virksomheten innen asfalt og råvarer samt drift og vedli-

kehold av riks- og fylkesveier som hadde den mest positive utviklingen. Her gav året

sett under ett en positiv økning i volum, men fortsatt sterkt prispress bidro til at vi

ikke fikk den ønskede uttelling i resultatet. Gjennom avtalen om innløsing av mino-

ritetseierne i Kolo Veidekke er virksomheten nå et heleid Veidekke-selskap. Veidekke

Gjenvinning fikk en svak volumvekst i 2004, men også her er prisene under sterkt

press. Selskapet vil fortsatt arbeide for å bedre resultatene i den samlede gjenvin-

ningsvirksomheten. 

I den danske entreprenørvirksomheten, Hoffmann, ble resultatet for de to første

kvartalene i 2004 langt svakere enn ventet, men etter omfattende tilpasninger i

organisasjonen samt forbedringsarbeid viste resultatene en betydelig fremgang i

siste halvår. Problemene hadde først og fremst sin årsak i en for sen tilpasning av

kapasiteten til en kraftig svekkelse av markedet i Jylland, og nedjustering av forven-

tede resultater på to større prosjekter. 

Resultatet for den svenske entreprenørvirksomheten sett under ett er fortsatt

svakt, men noe bedret sammenlignet med 2003. Her er det imidlertid store regio-

nale forskjeller. For entreprenørvirksomheten i Stockholm ble det samlede resulta-

tet for 2004 mye svakere enn forventet. I fjerde kvartal måtte man foreta en bety-

delig nedjustering i resultatforventningen på et større anleggsprosjekt. For å styrke

Årsberetning
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virksomheten i Stockholm, som er det største enkeltmarkedet i Skandinavia, beslut-

tet man derfor fra årsskiftet å organisere virksomheten i en bygg- og en anleggsen-

het, og i den forbindelse ble det gjort endringer i ledelse og bemanning, noe det

også er gjort avsetninger for.

Virksomheten i Göteborgsregionen kan igjen legge frem tilfredsstillende resultater

til tross for en periode med et noe svakere marked. I Skåne-regionen hadde man i

2004 hovedfokus på å få på plass en sterkere organisasjon og å få en økt konsen-

trasjon rundt kjernevirksomheten. Det har vært en positiv utvikling i volum og resul-

tat, og ordrereserven er styrket. 

Hovedmålsetningen for Veidekkes virksomhet i 2004 har vært å fortsette arbeidet

med å bedre lønnsomheten i konsernet med hovedvekt på de svakeste enhetene

fra 2003. Dette arbeidet har lykkes meget bra i Norge, mens det gjenstår arbeid

med forbedringer i de svakere enhetene, spesielt entreprenørvirksomheten i

Stockholm og virksomheten i Jylland.

Strategisk har det også vært lagt vekt på videreutvikling av boligprosjekter med

både interne og eksterne partnere, samt å igangsette prosjekter i nye områder i

Sverige og Danmark. 

Markeds- og konkurranseforhold

I 2004 snudde konjunkturene i alle skandinaviske land, men veksten innen bygg og

anlegg hadde ikke en tilsvarende utvikling. Lav rente og utsikter til lavere arbeidsle-

dighet bidro til at salget av nye boliger var godt gjennom hele 2004. I Norge økte

boligprisene med mellom 10 % og 12 % i forhold til året før, og igangsettingen av

boliger økte med 35 %. Også i Danmark økte boligprisene betydelig i 2004, med

ca. 10 % for landet som helhet og ca. 15 % i København-området. Likeledes økte

boligbyggingen i Danmark. I Sverige økte boligprisene på begynnelsen av året, men

flatet noe ut i løpet av høsten.

Konkurransebildet har ikke endret seg vesentlig i løpet av 2004. Fremdeles er det

betydelig konkurranse om alle prosjekter og press på prisene.

Hva angår Konkurransetilsynets og Økokrims granskning av de største entreprenø-

rene for mulig brudd på konkurranseloven, har det ennå ikke funnet sted noen avkla-

ring. Det var i 2001 Konkurransetilsynet gjorde beslag hos de større entreprenørene

på grunn av mistanke om prissamarbeid og markedsdeling innen anleggs- og asfalt-

virksomheten. Konkurransetilsynet har senere inngitt anmeldelse på entreprenø-

rene til Økokrim, som fortsatt etterforsker sakene.

ØKONOMISK UTVIKLING

Veidekke hadde i 2004 en samlet omsetning på 12 934 mill. kroner (11 461 mill. kro-

ner). Konsernets driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) var 322,8 mill. kroner

(190,5 mill. kroner). Totale avskrivninger var 244,5 mill. kroner (284,8 mill. kroner),

herav 186,7 mill. kroner (201,7 mill. kroner) i ordinære avskrivninger og 57,8 mill. kro-

ner (83,1 mill. kroner) i samlede goodwillavskrivninger. Konsernets resultat før skatt

var 342,0 mill. kroner (168,2 mill. kroner). Resultat etter skattekostnad og minori-

tetsandeler var 235,3 mill. kroner (102,4 mill. kroner). Resultat pr. aksje var kr. 8,5

(kr. 3,51). Kontantstrøm pr. aksje var kr. 17,3 (kr. 14,2) og avkastning på egenkapita-

len var 17,0 % (8,4 %).

KAPITALFORHOLD

Investeringer i 2004 var 264 mill. kroner (327 mill. kroner). Investeringene var pri-

mært investeringer i vedlikehold av maskiner og utstyr. Kapitalbindingen i eien-

domsvirksomheten var 1 567 mill. kroner (1 225 mill. kroner), hvorav investeringen
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i vår eierandel på 50 % av prosjektet Sjølyststranda utgjør 68 mill. kroner. Den økte

kapitalbindingen innen eiendomsvirksomheten har sammenheng med den økte

aktiviteten innen denne virksomheten. Veidekkes risikoeksponering knyttet til sel-

skapets eiendomsutviklingsprosjekter vurderes som begrenset, da selskapet bl.a.

setter krav til forhåndssalg før boligprosjektene igangsettes.

Salg av varige driftsmidler var 42 mill. kroner (106 mill. kroner). Netto kontantstrøm

fra driften var 222 mill. kroner (474 mill. kroner).

Netto rentebærende gjeld var 71 mill. kroner (238 mill. kroner). Konsernets totale

eiendeler er 5 784 mill. kroner (5 632 mill. kroner). Samlet egenkapital var 1 578 mill.

kroner (1 459 mill. kroner), som tilsvarer en egenkapitalandel på 27,3 % (25,9 %).

Ved årsskiftet hadde Veidekke kommitterte, ubenyttede lånerammer på 1 096 mill.

kroner (959 mill. kroner). Selskapets lånerammer vurderes som tilfredsstillende.

I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3 bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt

drift er til stede. Årsregnskapet for 2004 er utarbeidet i samsvar med dette. 

VIRKSOMHETSOMRÅDENE

Veidekke Entreprenør AS

For Veidekkes entreprenørvirksomhet i Norge ble også 2004 et år med betydelig

fremgang. Fremgangen gjelder stort sett alle deler av virksomheten og omfatter

både økonomiske resultater og områdene helse, miljø og sikkerhet.

I 2004 var virksomhetens omsetning 6 624 mill. kroner (5 786 mill. kroner). Resultat

før skatt var 265,6 mill. kroner (178,5 mill. kroner), hvilket gav en resultatmargin på

4,0 % (3,1 %). 

Markedsforholdene har totalt sett vært gode i hele 2004, men den positive resul-

tatutviklingen har også sammenheng med det omfattende og kontinuerlige forbed-

ringsarbeidet gjennom prosjektet ”Vi i Veidekke”. Hovedmålet med dette arbeidet er

økt medarbeiderinvolvering og bedret trivsel, økt kundeorientering og bedre lønn-

somhet. 

Veidekke Entreprenør inngikk en rekke større kontrakter med offentlig og privat sek-

tor innenfor både bygg- og anleggsmarkedet i løpet av 2004. OPS-kontrakten på

E39 Lyngdal – Flekkefjord er den største, mens kontraktene på bygging av Norges

nye Operahus i Bjørvika nok er blant de mest synlige. Nevnes bør også den høye

aktiviteten i boligsektoren, som har gitt entreprenørvirksomheten er rekke positive

muligheter i et marked med relativt lav aktivitet for private næringsbygg.

Ved utgangen av året var ordrereserven 5 843 mill. kroner, sammenlignet med 

5 384 mill. kroner ett år tidligere. 220 mill. kroner av dette er oppdrag som den nor-

ske virksomheten har i Sverige og Danmark.

Hoffmann A/S

For Veidekkes entreprenørvirksomhet i Danmark gjennom selskapet Hoffmann A/S

begynte året svakt, men resultatutviklingen i siste halvår var langt mer positiv. 

I 2004 var omsetningen 2 415 mill. kroner (2 346 mill. kroner). Resultat før skatt var

– 11,3 mill. kroner (19,3 mill. kroner). Resultatet for 1. halvår var -18,9 mill. kroner og

for 2. halvår 7,6 mill. kroner.

Hovedårsaken til den svake starten på året var først og fremst en betydelig svikt i

markedet i Jylland samt nødvendig nedvurdering av resultatene på to større pro-

sjekter. I Jylland iverksatte man umiddelbart tilpasninger i organisasjonen både
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gjennom å samle aktivitetene under én region og gjennom nedbemanning. En

utfordring var også å få skiftet ut en relativt svak ordrereserve med nye oppdrag

med bedre resultatmuligheter. 

Arbeidet med å sikre en kvalitativt god ordrereserve har gitt resultater. De nye opp-

dragene dekker mange av Hoffmanns fagområder. Blant de største kan nevnes

rehabilitering av to større boligprosjekter i Kolding og Århus, utbedring av en motor-

vei i København, samt bygging av Amager Strandpark, et rekreasjons- og utviklings-

område utenfor sentrum av København samt videreutvikling av Rødovre Centrum. 

Ved årsskiftet var ordrebeholdningen 2 107 mill. kroner (1 832 mill. kroner). I tillegg

kommer en ordrereserve på ca. 80 mill. kroner som den norske entreprenørvirk-

somheten har i Danmark. 

Veidekke Entreprenad AB

Enheten omfatter Veidekkes entreprenørvirksomhet i Sverige i henholdsvis

Stockholm, Göteborg og Skåne gjennom selskapene Veidekke Stockholm AB,

Veidekke Construction AB (Vecon) i Göteborg og Veidekke Skåne AB. Resultatet for

disse virksomhetene har samlet sett vært svakere enn forventet i 2004, men med

store regionale forskjeller. 

Selskapene hadde en samlet omsetning på 1 187 mill. kroner (1 114 mill. kroner).

Resultat før skatt var -33,6 mill. kroner (-54,0 mill. kroner). 

Virksomheten i Göteborg, Vecon, fikk igjen et resultat som er noe bedre enn forven-

tet. Fra å være en ren anleggsentreprenør har virksomheten gjennom de senere

årene hatt en utvikling inn mot mer byggrelaterte prosjekter. Dette gir flere inter-

essante muligheter i tiden fremover.

Etter et vanskelig år i 2003 viste siste år en positiv utvikling for virksomheten i

Skåne. Dette har sammenheng med økt fokus på kjernevirksomheten bygg og

anlegg samt interne forbedringsprosesser. Ordresituasjonen er bedret gjennom

2004, og utsiktene er nå langt mer optimistiske. 

Virksomheten i Stockholm har hatt fremdriftsproblemer på anleggsprosjektet

Botniabanen, som har gjort det nødvendig å foreta nedskrivning av forventet resul-

tat. For å sikre en bedret gjennomføring av prosjektet er det iverksatt en rekke til-

tak. Blant disse er styrking av den anleggsfaglige bemanningen i prosjektet og

bedret oppfølging av underentreprisene. De andre store anleggsprosjektene, ny

trasé på E4 ved Uppsala og søppelforbrenningsanlegget samme sted, går i henhold

til plan.

Resultatet for virksomheten er også belastet med kostnader knyttet til nødvendige

organisasjonsmessige tilpasninger og endringer i ledelsen.

Samlet sett har den svenske virksomheten en tilfredsstillende ordrereserve, som

ved årsskiftet var 1 125 mill. kroner (810 mill. kroner). I tillegg kommer en ordrere-

serve på 140 mill. kroner (250 mill. kroner) som den norske entreprenørvirksomhe-

ten har i Sverige. 

Veidekke Eiendom AS

Enhetens virksomhet omfatter utvikling av boliger i egen regi i Norge, Sverige og

Danmark, samt næringsbygg og spesialbygg for offentlig virksomhet.

Omsetningen i 2004 var 1 115 mill. kroner (856 mill. kroner). Aktivitetsnivået økte i

forhold til 2003. Resultatet før skatt ble 102,4 mill. kroner (46,1 mill. kroner). I resul-

tatet inngår et resultat på 34,1 mill. kroner fra tilknyttede selskap. Dette beløpet er

etter skatt. Den markante resultatbedringen kommer av et godt boligmarked og

dermed økt volum.

For eiendomsvirksomheten har aktiviteten vært høy gjennom hele året. Den lave

renten har gitt optimisme og god stemning i markedet, spesielt i Norge. Det lave

rentenivået gir lavere bokostnader. Dette har ført til at unge førstegangskjøpere har

valgt å kjøpe fremfor å leie. Dette har igjen resultert i at omsetningshastigheten for

mindre leiligheter har vært svært høy. For dyrere leiligheter har det også vært et

godt marked, men med mer normalt salgstempo.

Boligproduksjonen er nå rekordhøy. Totalt hadde vi ved årsskiftet 2 120 boliger

under produksjon i de prosjektene der Veidekke er involvert. Av disse ble 1 660

igangsatt i 2004. Salgsgraden er god. Av de boligene som er under produksjon, er

det 250 som ikke er solgt.
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Det gode markedet har fortsatt inn i 2005. Vi venter ingen vekst i aktiviteten i Norge,

men i Sverige regner vi med å sette i gang en rekke utbyggingsprosjekter i siste

halvdel av 2005. I Danmark er virksomheten under oppbygging, og det vil derfor ta

noe tid før vi når våre langsiktige mål. 

Industri 

Enheten omfatter forretningsområdene asfalt/råvarer (Kolo Veidekke a.s) og gjenvin-

ning (Veidekke Gjenvinning AS). I tillegg kommer investeringene i selskapene

Ramirent Oyj (maskinutleie) og NSS Group Oy (værbeskyttelse). 

Industri hadde en omsetning i 2004 på 1 899 mill. kroner (1 594 mill. kroner).

Resultat før skatt var 61,0 mill. kroner (32,6 mill. kroner). I resultatet ligger en

gevinst på 35 mill. kroner for salget av 8,5 % av aksjene i Ramirent Oyj. I 2003 ble

eierandelen i Ramirent regnskapsført som et felleskontrollert selskap, og en resul-

tatandel på ca. 15 mill. kroner ble inntektsført etter egenkapitalmetoden. Som følge

av fusjonen mellom Ramirent Oyj og Altima AB i januar 2004, ble Veidekkes eieran-

del i selskapet redusert til ca. 16,5 % og eierandelen regnskapsføres etter dette

etter kostmetoden.

Kolo Veidekke a.s, som driver produksjon av asfalt, pukk/grus og drift og vedlikehold

av veier, omsatte for 1 519 mill. kroner i 2004 (1 209 mill. kroner). Markedet for

asfalt bedret seg i 2004. Dette førte til økte volumer for Kolo Veidekke, men ytterli-

gere press på prisene førte til et resultat på nivå med 2003. 

Markedsandelene innen området drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier er

økende og i tråd med de forventninger som ble lagt til grunn for satsingen. 

Veidekke Gjenvinning hadde en omsetning på 380 mill. kroner (330 mill. kroner).

Virksomheten oppnådde heller ikke i 2004 resultater som forventet, men deler av

aktivitetene har vist forbedring. Dette gir håp om bedre resultater for 2005. 

Selskapets eierandeler i Ramirent Oyj ble i fjerde kvartal redusert fra ca. 16,5 % til

ca. 8,5 % Dette gav en gevinst på 35 mill. kroner. I januar 2005 solgte Veidekke

også de siste aksjene i Ramirent. Dermed er selskapets engasjement i maskinut-

leie avsluttet. NSS Group, der Veidekke har en eierandel på 30 %, har levert et svakt

resultat også i 2004.

Øvrig virksomhet

Veidekkes datterselskap Noremco omsatte i 2004 for 138 mill. kroner (100 mill. kro-

ner) i Øst-Afrika. Selskapets ordreportefølje består i hovedsak av middels store pro-

sjekter, og virksomheten viser god lønnsomhet.

Veidekkes internasjonale aktiviteter presenteres under “Annet/Eliminering”.

ORGANISASJONS- OG KOMPETANSEUTVIKLING

Selskapet hadde pr. 31. desember 5 455 ansatte i Skandinavia. Av disse var 3 592

håndverkere og produksjonsarbeidere og 1 863 administrativt og teknisk personell. 

I 2004 hadde Veidekke 182 personer på lærlingkontrakt innenfor bygg, anlegg og

asfalt. Lærlingordningen er høyt prioritert i Veidekke, og det gode arbeidet med å

opprettholde et høyt antall lærlinger ble videreført også i 2004. Dette er den viktig-

ste kanalen for rekruttering av fagarbeidere til våre produksjonsmiljøer. Det vises til

eget avsnitt i styreberetningen, der Veidekkes bidrag til rekruttering til entreprenør-

næringen er nærmere omtalt.

Rundt ni prosent av selskapets ansatte er kvinner. I ledende stillinger finnes kvinne-

ne hovedsakelig på mellomlederledersjiktet. Vi har for eksempel mange kvinner i

stillinger som prosjektledere og anleggsledere og i stabslederfunksjoner. Det å få

økt andelen kvinner innenfor de ulike fagområdene er en stor utfordring, ikke bare

for Veidekke, men for hele bygg- og anleggsnæringen, som tradisjonelt er en meget

mannsdominert næring. Styret legger vekt på at det i Veidekke arbeides aktivt for å

styrke rekrutteringen av kvinner til selskapet. Dette gjøres blant annet ved å være

aktive overfor så vel videregående skoler som høyskoler i alle de skandinaviske 

landene. Gjennom økt tilfang av kvinner til de ulike delene av konsernet håper vi å

kunne finne flere aktuelle kandidater også til lederstillinger.
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

H-verdien (antall fraværsskader pr. én million arbeidede timer) for virksomheten i

Norge ble 5,2 i 2004 mot 6,9 i 2003. H-verdien for Veidekke i Norge er i løpet av de

tre siste årene mer enn halvert. Dette betyr at sannsynligheten for å skade seg på

jobb i Veidekke også er mer enn halvert, noe styret finner meget tilfredsstillende.

Dette understøttes av at H2-verdien (antall skader pr. én million arbeidede timer

som medfører medisinsk behandling eller konsultasjon) over de siste tre år er redu-

sert fra 24,1 til 14,1. Med en H-verdi på nivå 5 har vi nådd et viktig delmål på veien

mot et skadefritt Veidekke. H-verdien for vår skandinaviske virksomhet ble 10,8 i

2004 mot 12,1 i 2003. 

Sykefraværet for våre håndverkere i virksomheten i Norge ble 6,4 % i 2004, mot

8,4 % i 2003. Sykefraværet viser en tydelig nedadgående trend. Dette gjelder så vel

korttidsfravær som langtidsfravær. For alle ansatte i Norge ble sykefraværet 4,9 % i

2004 mot 6,3 % i 2003. Veidekke jobber målbevisst med å forebygge muskel- og

skjelettskader og for å hjelpe langtidssykmeldte tilbake i arbeid. I vår øvrige skandi-

naviske virksomhet er sykefraværet for håndverkerne også nedadgående. I 2004

ble sykefraværet for våre håndverkere 3,8 % i Danmark og 4,4 % i Sverige. 

YTRE MILJØ

I Veidekke er miljøhensyn en utfordring gjennom hele prosjektets livssyklus; fra

planlegging, prosjektering og produksjon via forvaltning, drift og vedlikehold til

riving, sortering og gjenvinning. Vi skal ha oversikt og kontroll på potensiell miljøri-

siko tilknyttet vår virksomhet. Hensynet til ytre miljø er innarbeidet i enhetenes sty-

ringssystemer. Påvirkningen av det ytre miljø er primært knyttet til energibruk,

avfall, materialer og bruk av naturressurser.

Veidekke arbeider kontinuerlig med å minimere avfall til deponi gjennom avfallsre-

duksjon og kildesortering. Dette gjøres gjennom internt samspill og erfaringsover-

føringer internt i bedriften og gjennom samspill med leverandører, underentrepre-

nører, myndigheter og andre aktører i bransjen. 

Veidekkes energiforbruk i Norge var i 2004 på 250 GWh. Fordelingen mellom de

ulike energikildene er 16 % gass, 63 % olje og 21 % elektrisitet. Kolo Veidekke er

den mest energikrevende enheten i bedriften. Styret viser også til nærmere beskri-

velse på sidene 50 og 51 i årsrapporten.

STYRINGSSYSTEMER OG SAMFUNNSANSVAR

Veidekke er en sterkt desentralisert organisasjon med stor grad av lokal tilhørighet,

bl.a. for å ivareta kundenes behov og å sikre gjennomføringsevne og verdiskaping

på de ulike prosjektene. Virksomheten er sammensatt av nær 1.000 løpende pro-

sjekter til enhver tid med normal varighet fra tre til 15 måneder. Et hovedmål med

konsernets styringssystemer er å sikre kontroll og oversikt i forhold til denne struk-

turen. Dette skjer gjennom grundig og systematisk rapportering fra hvert prosjekt

gjennom linjen frem til konsernledelsen og styret. Rapporteringen skjer ti ganger i

året og omhandler både finansielle og ikke-finansielle forhold. Lønnsomhet og risi-

ko knyttet til hvert enkelt prosjekt er sentrale finansielle parametere. 

Veidekke eies i hovedsak av finansielle investorer, slik at uavhengighet fra eiere ikke

er en problemstilling. Et unntak er OBOS Forretningsbygg som eier 30,4 % av

aksjene. I forhold til OBOS sikres uavhengighet ved at eierrepresentasjon og pro-

sjektsamarbeid aldri håndteres av de samme personene. Ansatte som gruppe eier

15,5 % av aksjene, men siden ingen enkelt ansatt har over 0,3 % eierpost, er uav-

hengighet ikke noe problem.

Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i Veidekkes verdier: profesjonell, rede-

lig, entusiastisk og grensesprengende. Selskapet setter fokus på mennesket som

bruker av byggverkene. Dette gjenspeiles i Veidekkes visjon: “Vi skal bygge en

bedre fremtid for menneskers livsutfoldelse”. For en entreprenørvirksomhet som

Veidekke vil miljøarbeid alltid være sentralt, både i forhold til HMS, avfallshåndtering

og annen miljøpåvirkning. Miljøarbeidet er omtalt i et eget avsnitt i styrets beretning

og på side 50-51 i årsrapporten.

Samfunnsansvar innebærer også at Veidekke skal ha en høy etisk standard. Det er

utarbeidet retningslinjer som implementeres i hele organisasjonen for å bevisst-

gjøre og sikre etterlevelse av de fastsatte normene.
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Veidekke sikrer de ansattes medinnflytelse gjennom godt samarbeid med de tillits-

valgte. Det velges tillitsvalgte i hvert distrikt og på hvert prosjekt. I Norge møtes

representanter for de tillitsvalgte til en årlig hovedtillitsmannskonferanse. I tillegg er

det etablert et europeisk samarbeidsutvalg, ESU, som er et rådgivende forum

sammensatt av representanter for ledelse og tillitsvalgte i de land Veidekke har virk-

somhet. Utvalget møtes to ganger i året.

Gjennom NHO er Veidekke engasjert i Ungt Entreprenørskap, som er et tiltak rettet

mot skoleverket for å stimulere interessen for nyskaping og real- og naturfagene.

Nært knyttet til dette er Veidekkes engasjement overfor skoleverket gjennom part-

nerskapsavtaler, som er med på å styrke kjennskapen til næringslivet og spesielt

entreprenørbransjen hos elevene på et tidlig alderstrinn.

Veidekke bidrar til også yrkesutdanning og rekruttering innen entreprenørnæringen

gjennom å være en av landets største lærlingbedrifter. Når det gjelder rekruttering

av lærlinger både til Veidekke og til næringen generelt, er prosjektet “Skole på byg-

geplass” en viktig bidragsyter. Gjennom dette tiltaket samarbeider Veidekke med

byggenæringen, Aetat og skoleverket om å gi et alternativt tilbud om fagutdannelse

nær knyttet til praktisk opplæring på byggeplass. I tillegg utøves det en betydelig

videreutvikling av alle ansatte i hele konsernet. 

AKSJONÆR- OG BØRSFORHOLD

Antall aksjonærer var ved årsskiftet 4 677 (3 751). De største aksjonærene var

OBOS Forretningsbygg (30,4 %), Folketrygdfondet (13,5 %) og Storebrand

Livsforsikring (6,8 %).

I november 2004 ble det gjennomført aksjeemisjoner rettet mot henholdsvis alle

ansatte og nøkkelmedarbeiderne i selskapet. 1 000 000 aksjer ble reservert til emi-

sjonene. Mer enn 1 200 ansatte benyttet seg av tilbudene som ble overtegnet med 

40 %. Veidekke fikk denne gang over 350 nye aksjonærer blant sine ansatte. Til sam-

men har 2 047 ansatte nå en eierandel på 15,5 %, inklusive aksjer eid av Stiftelsen

Veidekkeansattes aksjekjøp.

Kursen på Veidekkeaksjen varierte i 2004 mellom kr. 58,00 og kr. 101,00.

DISPONERING AV RESULTAT

For morselskapet, Veidekke ASA, var årsresultatet 272,2 mill. kroner (-12,6 mill. kro-

ner). Styret vil på selskapets generalforsamling den 27. april 2005 foreslå følgende

disponering av årsresultatet:

Mill. kroner

Avsatt til utbytte 171,7

Overført annen egenkapital 100,5

Årsresultat 272,2

Morselskapets fri egenkapital er på 755,0 mill. kroner.

Styret viser for øvrig til selskapets utbyttepolitikk, som er beskrevet i årsrapporten

under Aksjonærinformasjon.

NYE REGNSKAPSPRINSIPPER ETTER IFRS

Veidekke vil fra og med 1. kvartal 2005 utarbeide og presentere regnskapet etter

International Financial Reporting Standards (IFRS). Åpningsbalansen for regnskapet

etter de nye reglene vil være pr. 1. januar 2004.

De mest vesentlige effektene for Veidekke av de nye regnskapsreglene knytter seg

til regnskapsføringen av goodwill, pensjonsforpliktelser og periodisering av kostna-

der i asfaltvirksomheten gjennom året. Goodwill skal etter de nye regnskapsstan-

dardene ikke avskrives, men testes minst én gang pr. år for eventuelle nedskriv-

ningsbehov. Goodwillavskrivningene utgjorde 58 mill. kroner i 2004. 

Endret regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene vil redusere egenkapitalen pr. 

1. januar 2004 med ca. 160 mill. kroner. 

Innen asfaltvirksomheten har reparasjon og vedlikehold av maskinparken samt

avskrivninger til nå blitt kostnadsført over driftsperioden mai til oktober. Fra 2005 vil

disse kostnadene bli lineært periodisert over årets 12 måneder. Dette medfører

større fluktuasjoner av resultatet gjennom året.
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Åpningsbalansen etter IFRS vil bli offentliggjort sam-

men med regnskapsavleggelsen pr. 1. kvartal 2005.

MARKEDSUTSIKTER

Bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia er preget av

optimisme. Mulighetene for fortsatt lavt rentenivå og

noe lysere utsikter for arbeidsmarkedene, kombinert

med at husholdningenes disponible inntekter har

vokst, bidrar til større boligetterspørsel, og vi ser ten-

denser til at bedriftene øker sine investeringer.

I Norge er aktiviteten økende innen alle markedsseg-

menter. Boligbyggingen er på et høyt nivå, og anslags-

vis 28 000 boliger blir igangsatt i år. Det ventes en

lavere vekst i boligprisene. Også innen yrkesbygg er

aktiviteten økende, særlig for den private delen av

yrkesbygg, mens aktiviteten innen offentlige yrkes-

bygg er høy og konstant. Innen anlegg er aktiviteten

økende. 

I Danmark er den økonomiske oppgangen kommet i

gang, drevet av økende eksport og større innenlandsk

etterspørsel. Aktiviteten innen bygg og anlegg ventes

å øke i 2005. Boligbyggingen er økende, og det er spe-

sielt private eierboliger som bidrar til veksten.

Aktiviteten innen yrkesbygg ligger fortsatt noe etter.

På anleggssektoren ventes investeringene å holde

seg konstant. Investeringen i veibygging vil øke, mens

investeringene innen energianlegg vil avta.

Også i Sverige fortsetter veksten som følge av betyde-

lig økt eksport. Det er også her særlig boligbyggingen

som bidrar til veksten, mens investeringene i nye

yrkesbygg er på et lavt nivå. Anlegg er preget av flere

store prosjekter som ventes å komme til utførelse i de

kommende årene. Veksten er størst i Stockholm og

Skåne, mens aktiviteten er noe lavere i Vest-Sverige.

UTSIKTER FOR VEIDEKKE

Utsiktene for et økende bygg- og anleggsmarked i

Skandinavia er positive. Det ventes et fortsatt lavt ren-

tenivå. Bedrede konjunkturer fører ofte til økte kostna-

der, noe man i alle deler av konsernet har et spesielt

fokus på. Veidekke har i dag en god ordresituasjon i

alle deler av virksomheten, og vi vil i tiden fremover

være selektive i valg av prosjekter og opprettholde

fokus på kostnadsutviklingen.

Göte Dahlin
Styreleder

Martin Mæland

Kari Gjesteby

Nils Jarle Solevåg

Ole T. Krogsgaard

Ove Ågedal

Steinar Krogstad

Hilde Merete Aasheim

Peder Chr. Løvenskiold

Terje R. Venold
Konsernsjef

Oslo, 17. februar 2005

VEIDEKKE ASA 

Styret
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VEIDEKKE KONSERN

(Beløp i mill. kroner) Note 2004 2003 2002

Driftsinntekter 1, 2, 30, 31 12 933,8 11 460,7 11 254,1

Underentreprenører -5 698,8 -5 026,9 -4 415,7

Materialkostnader -3 194,2 -2 755,1 -2 778,3

Lønnskostnader 3, 4, 21, 29 -2 713,4 -2 535,0 -2 537,4

Andre driftskostnader -760,1 -668,4 -845,7

Avskrivninger goodwill 7, 8, 9 -57,8 -83,1 -75,7

Andre avskrivninger 9 -186,7 -201,7 -285,5

Sum driftskostnader -12 611,0 -11 270,2 -10 938,3

Driftsresultat 322,8 190,5 315,8

Resultat tilknyttede selskap 11 28,4 23,3 3,0

Finansinntekter/Finanskostnader 5 -9,2 -45,7 -98,6

Resultat før skattekostnad 342,0 168,1 220,2

Skattekostnad 20 -83,6 -50,5 -78,1

Årsresultat 258,4 117,6 142,1

Herav minoriteter 23,1 15,2 18,2

Resultat pr. aksje (kr.)* 6 8,51 3,75 4,58

* Det foreligger ingen utvanningseffekt

Resultatregnskap
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VEIDEKKE KONSERN

(Beløp i mill. kroner) Note 2004 2003 2002

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill 7, 8, 9 305,1 424,5 448,2

Eiendommer 9 541,0 355,6 336,9

Maskiner o.l. 9 615,6 579,0 588,9

Investering i tilknyttede selskap 11 237,4 491,9 549,6

Fordringer mv. 12, 21 357,5 201,2 203,0

Sum anleggsmidler 2 056,6 2 052,2 2 126,6

Omløpsmidler

107,2 259,5 246,8

552,0 577,3

219,5 187,3 170,5

2 285,3 1 884,2 1 547,9

Andre fordringer 118,7 104,2 104,7

Likvide midler 17 430,9 593,0 448,2

Sum omløpsmidler 3 726,9 3 580,2 3 095,4

Sum eiendeler 5 783,5 5 632,4 5 222,0

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital 19 71,5 69,0 68,3

Annen egenkapital 1 362,2 1 266,9 1 170,9

Minoritetsinteresser 144,3 122,7 115,7

Sum egenkapital 18 1 578,0 1 458,6 1 354,9

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 21 88,3 77,8 54,7

Utsatt skatt 20 26,7 11,1 54,2

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 22 326,0 714,7 755,3

Annen langsiktig gjeld 11,5 79,2 77,7

Sum langsiktig gjeld 452,5 882,8 941,9

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 23 297,0 168,6 185,2

Leverandørgjeld 24 2 496,9 2 069,9 1 690,5

Skyldige offentlige avgifter 25 378,8 417,0 422,7

Betalbar skatt og utbytte 26 226,7 174,2 186,1

Annen kortsiktig gjeld 27 353,6 461,3 440,7

Sum kortsiktig gjeld 3 753,0 3 291,0 2 925,2

Sum egenkapital og gjeld 28, 31 5 783,5 5 632,4 5 222,0

Balanse
Pr. 31. desember
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VEIDEKKE KONSERN

(Beløp i mill. kroner) Note 32 2004 2003 2002

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad 342,0 168,1 220,2

Betalt skatt -90,6 -95,0 -104,7

Avskrivninger 244,5 284,8 361,2

Gevinst ved salg av varige driftsmidler og aksjer -79,9 -16,8 -67,9

Pensjoner, forskjell kostnad/betalt 6,8 16,4 -18,2

Tilført fra årets virksomhet 422,8 357,5 390,6

Endring nærings- og boligprosjekter -32,5 12,6 205,6

Endring kundefordringer -401,1 -333,5 339,6

Endring andre omløpsmidler -46,7 -10,7 71,0

Endring leverandørgjeld 427,0 436,2 -189,2

Endring annen driftsgjeld -147,6 11,8 -33,8

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 221,9 473,9 783,8

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler -263,6 -266,3 -310,8

Salg av varige driftsmidler 43,2 89,6 933,0

Kjøp av selskap - -49,5 -43,3

Salg av aksjer 171,2 - -

Andre investeringer -11,7 51,4 -555,9

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -60,9 -174,8 23,0

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak langsiktig gjeld 7,9 24,4 2,6

Nedbetaling langsiktig gjeld -403,9 -66,6 -690,0

Opptak kortsiktig gjeld 129,5 2,4 186,3

Nedbetaling kortsiktig gjeld -1,1 -21,5 -284,9

Emisjon 66,0 13,2 11,5

Tilgang/avgang minoritet -9,5 0,2 -

Betalt utbytte -112,0 -106,4 -58,5

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -323,1 -154,3 -833,0

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) -162,1 144,8 -26,2

Likvide midler pr. 1. januar 593,0 448.2 474,4

Likvide midler pr. 31. desember 430,9 593,0 448,2

Kontantstrømoppstilling
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KONSOLIDERING
Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet, datterselskap og felleskontrollert virksomhet,
og viser konsernets resultat og økonomiske stilling som en enhet.

Datterselskap
Datterselskap er selskap hvor Veidekke har bestemmende innflytelse. Datterselskapenes
resultatregnskap og balanse tas inn i konsernregnskapet i sin helhet. Minoritets-
interessenes andel av årsresultat og egenkapital er vist som egne poster i regnskapet. 

Ved kjøp av datterselskap anvendes oppkjøpsmetoden. Ved oppkjøpsmetoden elimineres
kostpris på aksjene mot bokført egenkapital i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Mer-
/mindreverdier ved oppkjøpet tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet.
Merverdi utover hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres
som goodwill. Merverdier og goodwill avskrives over resultatregnskapet.

Felleskontrollert virksomhet
Veidekke driver en del virksomhet sammen med andre bedrifter, såkalt felleskontrollert
virksomhet (joint venture). Dette gjelder både innen entreprenør-, asfalt- og eiendomsvirk-
somhet. For felleskontrollert virksomhet anvender Veidekke bruttometoden (proporsjonal
konsolidering), unntatt for finansielle investeringer innen eiendomsvirksomhet hvor egen-
kapitalmetoden benyttes. Bruttometoden innebærer at man tar inn sin andel av virksom-
hetens regnskap, og at hver linje i resultatregnskap og balanse innarbeides. Ved kjøp av
felleskontrollert virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Alle interne transaksjoner
mellom den felleskontrollerte enheten og andre enheter i Veidekke elimineres.

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

• virksomheten ligger innenfor deltakerens virksomhetsområder
• kontrollen av virksomheten utøves av deltakerne i fellesskap

Felleskontrollert virksomhet utgjør en del av Veidekkes virksomhet, og man deltar aktivt i
driften av disse enhetene. Felles kontroll innebærer at ingen deltaker alene har bestem-
mende innflytelse, og at viktige beslutninger tas i fellesskap. Felleskontrollert virksomhet
drives både i arbeidsfellesskap (AF), ansvarlige selskap (ANS) og aksjeselskap. AF og ANS
innarbeides i selskapsregnskapet, men aksjeselskap konsolideres i konsernregnskapet.

Tilknyttede selskap
Tilknyttede selskap er foretak hvor Veidekke har betydelig innflytelse (eier normalt mer enn
20 % av aksjene), men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. For til-
knyttede selskap og felleskontrollerte finansielle investeringer innen eiendomsvirksomhet
anvender Veidekke egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden
vurderes investeringen til andelen av egenkapitalen i selskapet, og andelen av resultatet
inntektsføres (resultat etter skattekostnad). Resultatandelen og investeringen vises på
egne linjer i resultatregnskap og balanse. På kjøpstidspunktet vurderes investeringen til
anskaffelseskost, dvs. inklusive mer/mindreverdi ved kjøpet. Resultatandelen fratrukket
utdelinger tillegges investeringen i balansen. Ved beregning av resultatandelen tas det
hensyn til avskrivninger av merverdi ved kjøp og interngevinster.

Omregning av utenlandske selskap
Balanseposter i utenlandske selskap blir omregnet til kursen på balansedagen, mens
resultatposter omregnes til gjennomsnittskurser for året. Merverdi ved oppkjøp omregnes
til historisk kurs. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske datterselskap føres mot
egenkapitalen, mens omregningsdifferanser vedrørende utenlandske arbeidsfellesskap
o.l. føres over resultatregnskapet.

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

INNTEKTSFØRING

Prosjekter
Veidekkes virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter)
med varighet fra noen måneder til tre - fire år. Faktureringen skjer månedlig med betaling
pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet, men det forekommer også
avvikende betalingsplaner.

For prosjekter foretas det løpende inntektsføring i takt med utførelsen av arbeidet, basert
på forventet sluttresultat. Dette innebærer at man resultatfører opparbeidet andel av for-
ventet sluttresultat, basert på fullføringsgrad (prosent av fullførelse). Fullføringsgrad er lik
påløpte kostnader dividert med totalt estimerte kostnader. For prosjekter som ventes å gi
tap, er hele tapet resultatført. Det er foretatt avsetning for garantiarbeid og annen usikker-
het. Garantitiden er normalt tre til fem år. Tilleggskrav inntektsføres når de er sikre.

Næringsprosjekter
Næringsprosjekter gjelder utvikling og oppføring av næringsbygg i egen regi for salg.
Veidekke erverver tomter og eiendommer som utvikles og oppføres som næringsbygg. I
tillegg skaffer man langsiktige leietakere. Ferdige bygg selges når man oppnår en aksep-
tabel pris. Dette kan innebære at man beholder byggene en tid før de selges, med utleie
i mellomtiden. Nedlagte kostnader på tomter, bygg under oppførelse og ferdige bygg
balanseføres under Næringsprosjekter. Næringsbygg i egen regi inntektsføres når de sel-
ges, dvs. ved overlevering av bygget.

Boligprosjekter
Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Et boligprosjekt består av
mange enheter, og salget foregår før, under, eller etter oppføringen av boligene. For bolig-
prosjekter i egen regi foretas det inntektsføring i takt med salget og oppføringen av boli-
gene, basert på forventet sluttresultat på prosjektet. Det foretas ikke inntektsføring før en
vesentlig del av boligene på prosjektet er solgt. Det gjøres avsetning for usikkerhet, garan-
tiarbeid o.l. For prosjekter som ventes å gi tap, er hele tapet resultatført. Nedlagte kostna-
der på ikke inntektsførte enheter og tomter for utbygging er oppført i balansen under
Boligprosjekter.

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

Regnskapsprinsipper
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Pensjoner
Veidekke har både ytelsesbaserte og tilskuddsbaserte pensjonsordninger for sine ansatte.
Ved ytelsesordninger kostnadsføres de ansattes pensjonsrettigheter etter hvert som de
opptjenes, og netto av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen. Det
foretas en årlig aktuarberegning av pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. I
beregningen er det tatt hensyn til forventet lønnsvekst, basert på en lineær opptjening.
Pensjonsmidler består av premiefond og andel av forsikringsselskapets fond (premie-
reserve). Pensjonskostnader består av nåverdien av årets opptjening pluss renter på for-
pliktelsene med fradrag for avkastning på pensjonsmidlene.

Det oppstår årlig avvik mellom estimert og faktisk avkastning på pensjonsmidlene og
mellom estimerte og faktiske pensjonsforpliktelser. Dette skyldes avvik  og endringer i de
økonomiske forutsetningene. 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.

Ved tilskuddsordninger kostnadsføres tilskuddene etter hvert som de betales. Det oppfø-
res for disse ordningene ingen forpliktelser i balansen.

Skatter
Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er fast-
satt på grunnlag av årets skattemessige resultat. 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 finans-
regnskap og skatteregnskap. Utsatt skatt er beregnet i nominelle beløp.

Avskrivninger
Avskrivninger er basert på driftsmidlenes økonomiske levetid.

Utviklingskostnader
Kostnader vedrørende forskning og teknologiutvikling er kostnadsført.

Fordringer og gjeld
Fordringer og gjeld som knytter seg til produksjonen, klassifiseres som omløpsmidler og
kortsiktig gjeld. Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. som er opptatt for å finansiere anleggs-
midler (investeringer), klassifiseres som langsiktig gjeld, mens lån som opptas for å finan-
siere driftskapitalen (omløpsmidler), klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og
gjeld med forfall utover ett år er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger.

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er oppført til balansedagens kurs.

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

INNFØRING AV IFRS REGNSKAPSSTANDARDER

Veidekke vil rapportere i henhold til IFRS fra og med 1. kvartal 2005. Endelig åpningsbalan-
se presenteres sammen med regnskapet for 1. kvartal 2005. Nedenfor gis en beskrivelse
av de viktigste konsekvensene.

Avskrivning av goodwill
Etter IFRS skal goodwill ikke lenger avskrives men verdivurderes og testes for nedskriv-
ning minst en gang pr. år. Avskrivningene av goodwill utgjorde 58 mill. kroner i 2004. 

Pensjoner
Ved overgangen til IFRS åpningsbalansen kan akkumulerte, ikke resultatførte estimatavvik
føres direkte mot egenkapitalen. Årlig pensjonskostnad reduseres ved at man slipper å
amortisere estimatavviket som er ført mot egenkapitalen.

Estimatavvik pr. 1. januar 2004 var på ca. 225 mill. kroner. Ved overgangen til IFRS øker
pensjonsforpliktelsen med dette beløpet, mens egenkapitalen reduseres med ca. 160 mill.
kroner hensyntatt utsatt skatt på 75 mill. kroner. Årlige pensjonskostnader reduseres med
ca. 12 mill. kroner.

Felleskontrollert virksomhet
Etter norsk regnskapsskikk ble felleskontrollert virksomhet innen entreprenør- og industri-
virksomhet konsolidert etter bruttometoden, dog med unntak for finansielle investeringer
innen eiendom hvor egenkapitalmetoden ble benyttet.

Etter IFRS vil felleskontrollert virksomhet bli konsolidert etter egenkapitalmetoden.
Unntaket fra dette er arbeidsfellesskap (se nedenfor). Endringen vil gi noen mindre juste-
ringer av konsernets nøkkeltall. Virksomhetene som endrer konsolideringsform hadde i
2004 en omsetning på ca. 100 mill. kroner, balansesum på ca. 100 mill. kroner og netto
rentebærende gjeld på ca. 10 mill. kroner. Konsernets egenkapital og årsresultat påvirkes
ikke av endringen.

Arbeidsfellesskap
Arbeidsfellesskap med andre entreprenører regnskapsføres etter bruttometoden da det
ikke er en juridisk enhet. Dette er samme praksis som under norsk regnskapsskikk.

Utbytte
Etter IFRS skal utbytte regnskapsføres først når det er vedtatt av generalforsamlingen. For
Veidekke medfører dette en tidsforskyvning av regnskapsføringen fra årsskiftet til annet
kvartal. Avsatt utbytte var pr. 31. desember 2003 ca. 96 mill. kroner og pr. 31. desember
2004 ca. 171 mill. kroner.

Emisjon
Veidekke har de siste tre årene gjennomført rettede emisjoner mot de ansatte. Etter IFRS
skal rabatt ved slike emisjoner belastes resultatregnskapet. Beregnet rabatt for emisjonen
i 2004 var på ca. 13 mill. kroner.

Sesongsvingninger asfalt
Innen asfaltvirksomheten har reparasjon og vedlikehold av maskinparken samt avskriv-
ninger til nå blitt kostnadsført over driftsperioden fra mai til oktober. Etter IFRS vil disse
kostnadene bli periodisert over årets 12 måneder.



VIRKSOMHETSOMRÅDER

Entreprenør Norge Entreprenør Danmark Entreprenør Sverige

Resultatregnskap 2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Driftsinntekter 6 623,9 5 786,2 5 721,1 2 414,9 2 346,0 1 970,8 1 187,1 1 113,6 768,2 
Driftskostnader -6 313,1 -5 559,2 -5 538,0 -2 407,1 -2 304,9 -1 934,9 -1 217,4 -1 148,5 -780,6
Avskrivninger goodwill -20,3 -40,9 -31,3 -8,7 -8,7 -8,7 -0,5 -4,6 -1,2 
Andre avskrivninger -52,2 -47,4 -58,0 -10,1 -16,8 -17,1 -3,6 -11,7 -4,1
Driftsresultat 238,3 138,7 93,8 -11,0 15,6 10,1 -34,4 -51,2 -17,7
Resultatandel i tilknyttede selskap - - 0,2 0,6 1,3 0,8 - - -
Netto finansposter 27,3 39,8 28,4 -0,9 2,4 -1,6 0,8 -2,8 -1,5
Resultat før skattekostnad 265,6 178,5 122,4 -11,3 19,3 9,3 -33,6 -54,0 -19,2

Balanse pr. 31. desember

Anleggsmidler 471,6 505,4 491,9 188,8 199,6 205,0 29,8 28,1 37,7
Omløpsmidler 1 032,8 1 033,3 930,8 502,0 603,1 580,4 146,3 153,6 113,5
Likvide midler 1 244,1 806,1 747,8 97,9 147,4 76,1 70,3 0,9 39,1
Sum eiendeler 2 748,5 2 344,8 2 170,5 788,7 950,1 861,5 246,4 182,6 190,3
Egenkapital 312,7 374,6 310,6 142,4 148,9 108,9 -7,5 -50,4 -28,8
Langsiktig gjeld 152,1 219,0 316,9 104,6 230,2 284,3 10,3 9,0 17,3
Kortsiktig gjeld 2 283,7 1 751,2 1 543,0 541,7 571,0 468,3 243,6 224,0 201,8
Sum egenkapital og gjeld 2 748,5 2 344,8 2 170,5 788,7 950,1 861,5 246,4 182,6 190,3
Brutto investeringer 97,5 115,3 69,6 10,5 15,5 17,7 5,9 2,9 40,4

Eiendom Industri Annet/Eliminering

Resultatregnskap 2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Driftsinntekter 1 115,0 856,4 1 033,4 1 898,5 1 593,7 2 043,7 -305,6 -235,2 -283,1
Driftskostnader -1 001,6 -757,3 -900,2 -1 715,6 -1 407,2 -1 673,7 288,3 191,7 250,3
Avskrivninger goodwill -1,8 -1,9 -1,9 -26,5 -27,0 -32,6 - - -
Andre avskrivninger -5,2 -5,3 -6,1 -102,0 -97,6 -177,8 -13,6 -22,9 -22,4
Driftsresultat 106,4 91,9 125,2 54,4 61,9 159,6 -30,9 -66,4 -55,2
Resultatandel i tilknyttede selskap 35,2 4,6 -2,6 -7,3 17,4 4,6 -0,1 - -
Netto finansposter -39,2 -50,4 -47,0 13,9 -46,7 -79,2 -11,1 12,0 2,3
Resultat før skattekostnad 102,4 46,1 75,6 61,0 32,6 85,0 -42,1 -54,4 -52,9

Balanse pr. 31. desember

Anleggsmidler 454,7 322,9 394,5 774,8 894,8 831,1 136,9 101,4 166,4
Omløpsmidler 1 334,4 1 142,4 1 038,6 311,7 328,3 242,8 -31,2 -273,5 -258,9
Likvide midler - - - - - - -981,4 -361,4 -414,8
Sum eiendeler 1 789,1 1 465,3 1 433,1 1 086,5 1 223,1 1 073,9 -875,7 -533,5 -507,3
Egenkapital 540,2 479,8 446,4 195,7 163,5 373,8 394,5 342,2 144,0
Langsiktig gjeld 732,2 508,5 517,9 588,4 783,9 418,0 -1 135,1 -861,5 -612,5
Kortsiktig gjeld 516,7 477,0 468,8 302,4 275,7 282,1 -135,1 -14,2 -38,8
Sum egenkapital og gjeld 1 789,1 1 465,3 1 433,1 1 086,5 1 223,1 1 073,9 -875,7 -533,5 -507,3
Brutto investeringer 11,2 4,3 1,2 134,3 181,8 243,8 4,2 6,8 4,0

69

Veidekke Årsrapport 2004

Noter
(Beløp i tabellene i mill. kroner)

Note 1
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Konsern

Resultatregnskap 2004 2003 2002

Driftsinntekter 12 933,8 11 460,7 11 254,1
Driftskostnader -12 366,5 -10 985,4 -10 577,1
Avskrivninger goodwill -57,8 -83,1 -75,7
Andre avskrivninger -186,7 -201,7 -285,5
Driftsresultat 322,8 190,5 315,8
Resultatandel i tilknyttede selskap 28,4 23,3 3,0
Netto finansposter -9,2 -45,7 -98,6
Resultat før skattekostnad 342,0 168,1 220,2

Balanse pr. 31. desember

Anleggsmidler 2 056,6 2 052,2 2 126,6
Omløpsmidler 3 296,0 2 987,2 2 647,2
Likvide midler 430,9 593,0 448,2
Sum eiendeler 5 783,5 5 632,4 5 222,0
Egenkapital 1 578,0 1 458,6 1 354,9
Langsiktig gjeld 452,5 889,1 941,9
Kortsiktig gjeld 3 753,0 3 284,7 2 925,2
Sum egenkapital og gjeld 5 783,5 5 632,4 5 222,0
Brutto investeringer 263,6 326,6 376,7

Kriterier for inndeling i virksomhetsområder

Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder som har forskjellig risiko og inn-

tjening. Inndelingen er den samme som benyttes for interne styrings- og rapporterings-

formål.

Presentasjonen av virksomhetsområdene

Resultateffekten av prosjektenes kontantstrøm utgjør for Veidekke en betydelig andel av

netto finansposter. Av denne grunn gir resultat før skattekostnad et riktigere bilde av virk-

somhetsområdenes inntjening enn driftsresultatet. 

I tillegg til driftsresultat er derfor finansposter og resultat før skattekostnad presentert.

Av denne grunn er det også vist fullstendige balanser for virksomhetsområdene.

Fordeling av ikke direkte henførbare poster

Ikke direkte henførbare kostnader er fordelt i forhold til driftsinntekter. Egenkapital, likvi-

de midler og rentebærende gjeld er fordelt i forhold til totalkapitalen.

Ikke fordelte poster

Enkelte konsernkostnader er ikke fordelt på virksomhetsområdene. Det samme gjelder

en del finansposter. Ikke fordelte poster er vist under ”Annet/Eliminering”.

Transaksjoner mellom virksomhetsområder

Det er relativt lite salg mellom virksomhetsområdene, men en del oppdrag utføres i sam-

arbeid mellom enhetene. Omsetning mellom Entreprenørvirksomheten og Eiendom

utgjør 230,1 mill. kroner (113,6 mill. kroner) i Norge og 65,3 mill. kroner (62,7 mill. kroner)

i Sverige, mens omsetningen mellom Industri og Entreprenør Norge utgjør 76,2 mill. kro-

ner (50,2 mill. kroner). Internt salg og samarbeid foregår på forretningsmessige vilkår.

Fordeling av driftsinntekter etter geografiske markeder

Av konsernets samlede driftsinntekter gjelder 4 177 mill. kroner (3 981 mill. kroner i 2003

og 3 458 mill. kroner i 2002) virksomhet utenfor Norge. Utenlandsvirksomheten utgjør

således 32 % (35 % i 2003 og 31 % i 2002) av konsernets samlede driftsinntekter.
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Entreprenør Norge Entreprenør Danmark Entreprenør Sverige

Driftsinntekter 2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Norge 6 415,0 5 655,5 5 525,1 - - - 19,6 12,8 -

Skandinavia for øvrig 201,1 123,6 190,5 2 414,9 2 346,0 1 970,8 1 167,5 1 100,8 768,2

Afrika - - - - - - - - -

Øvrig utland 7,8 7,1 5,5 - - - - - -

Sum 6 623,9 5 786,2 5 721,1 2 414,9 2 346,0 1 970,8 1 187,1 1 113,6 768,2

Eiendom Industri Annet/Eliminering

2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Norge 946,5 632,3 926,0 1 877,7 1 571,8 1 884,0 -502,1 -393,0 -538,9

Skandinavia for øvrig 168,5 224,1 107,4 20,8 21,9 154,9

Afrika - - - - - - 196,5 157,8 255,8

Øvrig utland - - - - - 4,8 - - -

Sum 1 115,0 856,4 1 033,4 1 898,5 1 593,7 2 043,7 -305,6 -235,2 -283,1

Konsern

2004 2003 2002

Norge 8 756,7 7 479,4 7 796,2

Skandinavia for øvrig 3 972,8 3 816,4 3 191,8

Afrika 196,5 157,8 255,8

Øvrig utland 7,8 7,1 10,3

Sum 12 933,8 11 460,7 11 254,1

Entreprenør Norge Entreprenør Danmark Entreprenør Sverige

Ordrereserve 2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Totalt 5 843 5 384 4 515 2 107 1 832 1 865 1 125 810 1 076

Herav til utførelse innen 12 måneder 4 955 4 405 3 717 1 655 1 549 1 608 842 683 748

Internasjonal Konsern

Ordrereserve 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Totalt 102 94 89 9 177 8 120 7 545

Herav til utførelse innen 12 måneder 102 88 43 7 554 6 725 6 116

Investert kapital

Investert kapital pr. 31. desember 2004 defineres som totalkapital med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri langsiktig gjeld.

31.12.2004 31.12.2003
Norge 587 396
Danmark 214 359
Sverige 52 99
Eiendom 1 567 1 225
Industri 765 934
Annet -984 -669
Konsern 2 201 2 344
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GEVINST SALG ANLEGGSMIDLER

2004 2003 2002

Eiendommer 7,6 -0,5 1,3

Maskiner o.l. 12,8 29,2 31,4

Virksomhet 1,9 -11,9 35,2

Sum salgsgevinster 22,3 16,8 67,9

Gevinst ved salg av anleggsmidler o.l. inngår i driftsinntekter.
Salg av virksomhet i 2003 gjelder stålvirksomheten i selskapet Byggsmederna AB i
Skåne, mens det for 2002 gjelder Bautas og Værbeskyttelse.

ANTALL ANSATTE

Gjennomsnittlig antall ansatte 2004 2003 2002

Skandinavia 5 096 5 623 6 449

Afrika 885 761 578

Totalt 5 981 6 387 7 027

Ansatte pr. 31. desember 2004 2003 2002

Skandinavia 5 455 5 309 5 909

Afrika 907 821 518

Totalt 6362 6 130 6 427

AKSJER TIL ANSATTE

2004 2003 2002

Salg av aksjer til ansatte (antall) - - 249 000

Emisjon til ansatte (antall) 1 000 000 300 000 270 000

Rabatt til ansatte ved emisjon 12,6 2,4 1,1

Tilskudd til stiftelsen - - 0,2

Veidekke har de tre siste årene foretatt rettede emisjoner mot de ansatte. Ved emisjo-
nene er det gitt rabatt, som ikke er belastet resultatregnskapet. Veidekke har en stiftelse
som kjøper Veidekkeaksjer i markedet og selger dem videre til de ansatte. Veidekke gir
tilskudd til stiftelsen, som belastes resultatregnskapet.

I tillegg har Veidekke pr. 2004 gitt lån til konsernledelsen og nøkkelmedarbeidere på
102,9 mill. kroner i forbindelse med kjøp av Veidekkeaksjer (om lag 300 personer).
Lånene er for tiden rentefrie og løpetiden på lånene er fra tre til ti år. 

FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

2004 2003 2002

Renteinntekter 43,9 192,9 161,3

Andre finansinntekter 84,2 51,2 46,3

Finansinntekter 128,1 244,1 207,7

Rentekostnader -97,0 -236,6 -271,6

Andre finanskostnader -40,3 -53,2 -34,7

Finanskostnader -137,3 -289,8 -306,2

Finansinntekter/finanskostnader -9,2 -45,7 -98,6

Gevinsten ved salg av aksjene i Ramirent Oyj inngår i finanspostene med 43,6 mill.
kroner.

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6 RESULTAT PR. AKSJE

2004 2003 2002

Resultat pr. aksje 8,51 3,75 4,58

Årsresultat 258,4 117,6 142,1

Minoritetsandel 23,1 15,2 18,2

Resultat etter minoritet 235,3 102,4 123,9

Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.) 27,7 27,3 27,1

Antall pr. 31. desember (mill.) 28,6 27,6 27,3
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GOODWILL 2004

Årets av-/ Balanseført verdi 
Virksomhetskjøp nedskrivninger pr. 31.12.04

Hoffmann 8,7 67,6

Litra Grus 5,4 40,6

Br. Reme 4,6 34,3

Block Berge Bygg 5,0 31,9

Kynningsrud Fundamentering 3,6 20,1

Wilhelmsen & Sønner 4,0 16,2

UFO Stadt 1,9 13,6

HG Asfalt 3,2 11,3

Selmer Bostäder 1,8 10,8

Dokken 2,5 10,0

Burud Pukk & Grus 1,1 7,5

Gjenvinning Rogaland 0,8 5,3

Nedrebø Maskin 0,9 4,9

Kongsvinger Asfalt 1,2 4,2

Veidekke Skåne 0,5 2,0

Annen virksomhet 12,6 24,8

Totalt 57,8 305,1

Goodwill knyttet til investeringene i Trafikk & Anlegg as og Unibygg as er i 2004 ned-
skrevet med 8,9 mill. kroner.

GOODWILL, EIENDOMMER OG MASKINER O.L.

Anskafffelseskost 01.01. Tilgang Avgang Akkum. avskrivning Bokført verdi 31.12. Årets avskrivning Avskrivningssats i %

Goodwill * 725,8 - 65,5 355,2 305,1 57,8 8-20 % 

Eiendommer ** 450,1 212,0 11,5 109,6 541,0 15,4 2-5 % 

Maskiner o.l. 1 655,1 223,1 51,2 1 211,3 615,6 171,3 10-25 % 

Sum 2 831,0 435,1 128,3 1 676,1 1 461,7 244,5

* Avgang goodwill knytter seg i all vesentlighet til endret regnskapsmessig behandling av eierandelene i selskapene Seby as og Br. Reme as. (Se note 7).

** I 2004 er det reklassifisert næringseiendommer for ca. 171 mill. kroner fra omløpsmidler. Av dette beløpet er ca. 115 mill. kroner relatert til eiendommen 
Marabou Sundbyberg i Stockholm.  

Note 8

Note 9

ENDRET REGNSKAPSFØRING AV DATTERSELSKAP

Veidekke endret i 2004 (pr. 1. januar) regnskapsføringen av minoriteten i datterselska-
pene Br. Reme as (15 %) og Seby as (30 %). Ved kjøpet av selskapene hadde Veidekke
planer om å kjøpe resten av aksjene i løpet av tre år. Selskapene har derfor blitt behand-
let som heleid datterselskap, dvs. som kjøp på kreditt. Dette innebærer at 100 % av
goodwill er oppført i konsernets balanse, mens restkjøpesummen er ført som gjeld. Det
er ikke ført noen minoritet i selskapene.

Den forutsetningen som lå til grunn ved kjøpet av selskapene er nå endret, idet
Veidekke for tiden ikke har noen planer om å kjøpe ut minoriteten. Veidekke regnskaps-
fører derfor nå minoriteten i selskapene. Endringen er behandlet som en estimaten-
dring.

Reme Seby Totalt

Goodwill pr. 31.12.03 79,2 15,1 94,3

Langsiktig gjeld pr. 31.12.03 -40,3 -20,1 -60,4

Resultatført 2004 - 5,0 5,0

Goodwill pr. 01.01.04 38,9 - 38,9

Reklassifisering egenkapital 14,2 9,5 23,7

Reduserte avskrivninger i 2004 4,9 12,5 17,4

Minoritetens andel av resultatet i 2004 4,3 4,3 8,6

Endringen i regnskapsføringen har fått følgende konsekvenser: 
• Restkjøpesummen (langsiktig gjeld) på 60,4 mill. kroner er ført mot goodwill.
• For mye avskrevet goodwill i Seby på 5,0 mill. kroner er resultatført i 2004 (tilbakeført).
• Reklassifisering av egenkapitalen mellom majoritet og minoritet på 23,7 mill. kroner.
• Avskrivninger av goodwill er i 2004 redusert med 17,4 mill. kroner i forhold til 2003.
• Minoritetens andel av årsresultatet er i 2004 økt med 8,6 mill. kroner i forhold til 2003.

Note 7
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INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAP 

Verdi i balansen 
Selskap Sted Eierandel Resultat Andel egenkapital Merverdi pr. 31.12.04

Sjølyststranda Oslo 50 % 19,8 67,9 67,9

Øvrige prosjekter i Norge 17,5 88,2 88,2

Øvrige prosjekter i Sverige -2,0 66,0 24,7

Sum eiendomsutvikling 35,3 222,1 0 222,1

NSS Group Oy Helsingfors 30 % -7,3 12,4 0 12,4

Sum industrivirksomhet -7,3 12,4 0 12,4

Prosjekter i Danmark 0,4 2,6 2,6 

OPS-prosjekt (offentlig privat samarbeid) 50 % - 0,3 0,3 

Totalt 28,4 237,4 0 237,4

Note 11

Investeringer og salg (salgssum)

2004 2003 2002 2001

Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg

Goodwill - - 85,2 25,3 56,2 116,4 54,0 -

Eiendommer 212,0 14,7 29,7 15,4 36,8 23,6 14,9 72,9 

Maskiner o.l. 223,1 27,4 211,7 65,5 283,7 785,0 382,1 135,3 

Sum 435,1 42,0 326,6 106,2 376,7 925,0 451,0 208,2

KJØP AV VIRKSOMHET 

Veidekke har i 2004 ikke foretatt oppkjøp av selskap eller virksomhet.

Note 10
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BOLIGPROSJEKTER

Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Under denne posten er
det balanseført nedlagte kostnader vedrørende tomter for utbygging og boliger under
oppføring.

Boligprosjekter 2004 2003 2002

Tomter for utbygging 367,2 219,8 206,4 

Prosjekter under utførelse 198,1 332,2 370,9 

Balanseført totalt 565,3 552,0 577,3 

Boligprosjekter  Tomter for Under
pr. 31.12.2004 Sted utbygging utbygging Totalt

Konowsgt. / Baglerbyen Oslo 38,0 9,8 47,9 

Startbo Carl Berner Oslo - 44,7 44,7 

Persaunet Trondheim 39,0 - 39,0 

Sentralbadet Trondheim 30,0 8,6 38,6 

Fønix Damsgaard Bergen 14,1 11,5 25,7 

Rådhushaven Drammen 16,2 5,0 21,1 

Skjoldnes Bergen 16,8 3,5 20,3 

Øvrige prosjekter i Norge Norge 134,4 67,0 201,4 

Sum prosjekter i Norge 288,6 150,0 438,6 

Täby Kyrkby Stockholm 23,2 1,4 24,6 

Øvrige prosjekter i Sverige Sverige - 46,7 46,7 

Sum prosjekter i Sverige 23,2 48,1 71,3 

Sum prosjekter i Danmark Danmark 55,4 - 55,4 

Balanseført totalt 367,2 221,3 565,3 

LANGSIKTIGE FORDRINGER MV.

2004 2003 2002

Aksjer Ramirent Oyj 122,9 - -

Lån til ansatte 118,5 84,3 89,7

Netto pensjonsmidler 48,7 46,8 42,4

Lån til kunder 14,9 36,2 25,1

Andre aksjer 21,3 20,9 18,6

Utsatt skattefordel - - 12,5

Andre fordringer 31,2 13,0 14,7

Langsiktige fordringer mv. 357,5 201,2 203

Aksjeposten i Ramirent regnskapsføres etter kostmetoden og er solgt i januar 2005.

NÆRINGSPROSJEKTER

Næringsprosjekter gjelder utvikling og oppføring av næringsbygg i egen regi for salg.
Under denne posten er det balanseført nedlagte kostnader vedrørende tomter, bygg
under oppførelse og ferdige næringsbygg for salg.

Næringsprosjekter Tomter for Under Ferdige
pr. 31.12.2004 Sted utbygging utbygging bygg Totalt

Røa Skole Oslo 20,0 47,0 - 67,0 

Øvrige prosjekter i Norge Norge 18,7 4,4 1,3 24,4 

Øvrige prosjekter i Danmark Danmark 15,8 - - 15,8 

Balanseført totalt 54,5 51,4 1,3 107,2

2004 2003 2002

Gevinst salg næringsprosjekter 2,4 - 27,7

Note 12

Note 13

Note 14
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AVSTEMMING EGENKAPITAL

2004 2003 2002

Majoritet Minoritet Totalt Totalt Totalt

Egenkapital pr. 1. januar 1 335,9 122,7 1 458,6 1 354,9 1 348,7

Emisjon 66,0 - 66,0 13,2 11,5

Årsresultat 235,3 23,1 258,4 117,6 142,1

Utbytte -171,7 -15,4 -187,1 -107,2 -100,2

Endring minoritet - -9,5 -9,5 0,2 -6,2

Valutaomregning -8,1 -0,3 -8,4 79,9 -41,0

Reklassifisering -23,7 23,7 -  - -

Egenkapital pr. 31. desember 1 433,7 144,3 1 578,0 1 458,6 1 354,9

Reklassifiseringen gjelder endret regnskapsføring av minoriteten i datterselskapene 
Br. Reme as og Seby as (se note 7). Minoritetsinteressene pr. 31. desember 2004
gjelder hovedsakelig datterselskapene Kolo Veidekke as, Br. Reme as og Seby as. 

KUNDEFORDRINGER

For prosjektene (byggeoppdragene) foretas det normalt månedlig fakturering med beta-
ling pr. 30 dager. Faktureringen er normalt i takt med fremdriften på prosjektene, men
det forekommer også avvikende betalingsplaner. Ved periodeslutt foretas det pr. pro-
sjekt periodisering av både inntekter og kostnader. Inntektsperiodiseringen føres som
kundefordringer og som forskudd fra kunder (gjeldspost), mens kostnadsperiodisering-
ene føres som leverandørgjeld.

Under posten "Utført, ikke fakturert" føres opptjent, ikke fakturert inntekt. Dette omfat-
ter også opptjent, ikke fakturert inntekt på boligprosjekter i egen regi. Under posten
"Fakturert, ikke utført" føres fakturert inntekt som ikke er opptjent. Dersom dette belø-
pet på et prosjekt er større enn bokførte kundefordringer på prosjektet, føres det over-
skytende som forskudd fra kunder (gjeldspost). Man viser således pr. prosjekt netto
enten en fordring på kunden eller en gjeld til kunden.

2004 2003 2002

Bokførte kundefordringer 1 829,9 1 826,9 1 646,2

Delkredereavsetning -41,4 -34,5 -38,0

Innestående kunder 136,2 151,4 149,9

Utført, ikke fakturert 922,7 507,7 363,3

Fakturert, ikke utført -562,1 -567,3 -573,5

Kundefordringer 2 285,3 1 884,2 1 547,9

LIKVIDE MIDLER

Konsernets likvide midler består av bankinnskudd. Konsernet har ingen kortsiktige plas-
seringer.

Note 16

Note 17

Note 18DRIFTSBEHOLDNINGER

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

Note 15
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Aksjer eid av ledende personer pr. 31. desember 2004

Styret Antall aksjer 

Göte Dahlin 1) 10 000

Kari Gjesteby 1 500

Steinar Krogstad 2 493

Peder Chr. Løvenskiold 2) 54 400

Nils Solevåg 624

Ove Ågedal 4725

Aksjer eid av styret 73 742

Konsernsjef

Terje R. Venold 2) 79 373

Medlemmer av konsernledelsen

Dag Andresen 48 005

Torkel Backelin 80 979

Eigil Flaathen 59 170

Arne Giske 23 600

Kai Krüger Henriksen 20 812

Leif E. Johansen 50 825

Mats Mared 7 250

Torben Bjørk Nielsen 7 250

Aksjer eid av konsernledelsen 297 891

Totalt 451 006

1) Styreleder
2) Inklusive aksjer eid av nærstående personer og selskap

ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. 

Største aksjonærer i Veidekke ASA 
pr. 31. desember 2004 Antall aksjer % Eierandel 

OBOS Forretningsbygg 8 687 288 30,4

Folketrygdfondet 3 859 800 13,5

Storebrand Livsforsikring 1 950 821 6,8

Oslo Pensjonsforsikring 1 320 000 4,6

Odin Norge 1 005 700 3,5

JPMorgan Chase Bank 656 546 2,3

MP Pensjon 600 800 2,1

Erik Must A/S 508 300 1,8

Firstnordic Fondene 293 750 1,0

Space AS 249 800 0,9

Avanse Fondsforvaltning 164 267 0,6

Vital Forsikring 151 612 0,5

UBS AG 131 100 0,5

Mellon Bank AS 117 951 0,4

Sum 19 697 735 68,9

Ansatte 

(inkl. Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp 1,2 %) 4 442 409 15,5

Andre 4 468 810 15,6

Totalt 28 608 954 100

Totalt antall aksjonærer er 4 677. Aksjenes pålydende er kr 2,50. Gjennomsnittlig antall
utestående aksjer var 27 658 134.

Note 19
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Note 20 SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT

Skattekostnad 2004 2003 2002

Betalbar skatt 67,7 86,8 101,5

Endring utsatt skatt 15,9 -36,3 -23,4

Sum 83,6 50,5 78,1

Skattekostnad 2004 2003 2002

28 % av resultat før skattekostnad 95,8 28,0 % 47,1 28,0 % 61,7 28,0 %

Faktisk skattekostnad 83,6 24,4 % 50,5 30,0 % 78,1 35,5 %

Avvik 12,2 3,6 % -3,4 -2,0 % -16,4 -7,5 %

Avvik skattekostnad

Ikke fradragsberettigede kostnader -4,0 -2,6 -2,7

Avskrivninger konserngoodwill -7,5 -10,4 -11,3

Resultat tilknyttede selskap 8,0 6,5 0,8

Skattefrie aksjegevinster 14,0

Andre poster 1,7 3,1 -3,2

Sum 12,2 -3,4 -16,4

Utsatt skatt 2004 2003 2002

Kortsiktige poster 458,0 375,5 127,7

Meravskrivninger 8,5 10,2 65,4

Gevinst- og tapskonto 23,8 25,1 45,9

Andre langsiktige poster -394,8 -371,1 -45,3

Grunnlag utsatt skatt (midlertidige forskjeller) 95,5 39,7 193,7

Utsatt skatt (28 %) 26,7 11,1 54,2
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PENSJONER

Morselskapet og enkelte datterselskap har ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte, som er dekket i livsforsikringsselskap. I tillegg har de fleste selskapene i Norge avta-
lefestet pensjon (AFP). Datterselskapet Hoffmann A/S i Danmark har en tilskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. De ytelsesbaserte pensjonsordningene omfatter 2 660 
aktive ansatte og 730 pensjonister.

2004 2003 2002

Veidekke Konsern Konsern Konsern 
Pensjonskostnader Veidekke ASA Entreprenør AS Kolo Veidekke as Andre selskap Totalt Totalt Totalt

Årets opptjening (nåverdi) -7,3 -36,2 -8,7 -38,9 -91,1 -81,5 -65,2

Renter på forpliktelsene -6,8 -18,8 -6,7 -4,1 -36,4 -33,6 -33,4

Avkastning på midlene 7,2 14,1 5,3 3,0 29,6 25,7 -30,9

Resultatført estimatavvik 0,2 -9,7 -2,1 -1,0 -12,6 -14,5 -3,2

Pensjonskostnader -6,7 -50,6 -12,2 -41,0 -110,5 -103,9 -70,9

Oppført i balansen

Pensjonsmidler 114,3 243,4 89,5 51,7 498,9 432,4 402,0

Pensjonsforpliktelser (nåverdi) -131,2 -384,9 -132,3 -84,6 -733,0 -689,2 -488,8

Netto midler/forpliktelser - 16,9 -141,5 -42,8 -32,9 -234,1 -256,8 -86,8

Ikke resultatført estimatavvik -11,3 158,6 36,7 10,5 194,5 225,8 74,5

Balanseført netto midler/forpliktelser -28,2 17,1 -6,1 -22,4 -39,6 -31,0 -12,3

Av netto pensjonsmidler/forpliktelser pr. 2004 på -39,6 mill. kroner er 48,7 mill. kroner oppført under langsiktige fordringer mv., mens 88,3 mill. kroner er oppført under langsiktig
gjeld. Pensjonsforpliktelser og årets opptjening er inklusive arbeidsgiveravgift.

Økonomiske forutsetninger 2004 2003 2002

Avkastning på pensjonsmidler 6,5 6,5 8,0

Diskonteringsrente 5,5 5,5 7,0

Årlig lønnsvekst 3,0 3,0 3,3

Årlig G-regulering 3,0 3,0 3,3

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,5 2,5 2,5

Note 21
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LANGSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER O.L.

Langsiktig gjeld 2004 2003 2002

Langsiktig trekk på kommittert låneramme 253,8 350,8 325

Andre lån 72,2 363,9 430,3

Gjeld til kredittinstitusjoner 326,0 714,7 755,3

Veidekke har en kommittert låneramme på 1 350 mill. kroner i Nordea. Lånerammen i
Nordea løper frem til 2. april 2006. I lånerammen, som er basert på negativ pantsettel-
seserklæring, er det satt krav til Veidekkes finansielle nøkkeltall (covenants), samt
begrensninger på garantier og sikkerhetsstillelser, salg av vesentlige eiendeler uten
samtykke og egenregieksponering i nærings- og boligprosjekter. Veidekke møter alle
krav som er satt i låneavtalen, og har en tilfredsstillende finansiell handlefrihet. 

Ved årsskiftet hadde Veidekke inngått langsiktige rentebindingsavtaler på 400 mill. 
kroner, hvilket utgjør ca. 50 % av konsernets netto rentebærende gjeld i 2004.
Gjennomsnittlig rente på disse avtalene er 5,75 % (inkl. margin) og gjenværende løpe-
tid er 3,5 år.

Forfalls-/nedbetalingsstruktur 2005 2006 2007 2008 Etter 2008
Reduksjon av kommittert 
låneramme på 1 350 mill. kroner 1 350,0 
Andre lån 10,9 9,8 8,6 8,1 34,7 
Sum 10,9 1 359,8 8,6 8,1 34,7

Nøkkeltall 2004 2003 2002
Ubenyttede kommitterte lånerammer 1 096,2 959,2 1 163,8
Veid effektiv lånerente 5,1 % 6,0 % 6,9 %

Note 22 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER O.L.

Kortsiktig gjeld 2004 2003 2002

Kassekreditt 4,3 5,4 24,5

Gjeldsbrevlån og byggelån 
tilknyttet eiendomsutvikling 280,6 161,3 160,4

Andre lån 12,0 1,9 0,3

Gjeld til kredittinstitusjoner 296,9 168,6 185,2

Forfalls-/nedbetalingsstruktur 2005 2006 2007 2008 Etter 2008
Kassekreditt 0,8 0,6 0,6 0,8 1,5 
Gjeldsbrevlån og byggelån 
tilknyttet eiendomsutvikling 189,8 89,5 1,3 
Andre lån 12,0 

Sum 202,6 90,1 1,9 0,8 1,5

4         LEVERANDØRGJELD

I leverandørgjeld inngår også periodiserte kostnader og avsetning for garantiarbeid o.l.

5        SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

Skyldige offentlige avgifter består av skyldig merverdiavgift, skattetrekk, folketrygd-

avgift, feriepenger o.l.

BETALBAR SKATT OG UTBYTTE

2004 2003 2002

Betalbar skatt 55,1 77,6 90,5 
Avsatt utbytte 171,7 96,6 95,6 

Betalbar skatt og utbytte 226,8 174,2 186,1

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

2004 2003 2002

Forskudd fra kunder 231,7 361,4 319,6 
Annen gjeld 121,8 99,9 121,1 

Annen kortsiktig gjeld 353,5 461,3 440,7 

Note 24

Note 25

Note 26

Note 27

Note 23
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YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

Godtgjørelse til konsernets revisorer i 2004 er 6,4 mill. kroner for revisjon, 2,1 mill. kro-
ner for revisjonsrelatert bistand, 0,7 mill. kroner for skatterelatert bistand og 0,4 mill.
kroner for øvrig bistand.

Godtgjørelse til styret er 1,15 mill. kroner. 

Godtgjørelse til konsernsjef 2004 2003

Lønn 2,2 2,0 

Bonus 0 0,1 

Bil/rentefordel/telefon 0,3 0,3 

Sum innberettet 2,5 2,4 

Pensjonspremie 1,5 0,6 

For konsernledelsen er det etablert en bonusordning forankret i budsjett for operative
ledere og stabsledere med maksimal uttelling på hhv. 25 % og 20 % av årslønn. Det er
ingen aksjeopsjonsordninger.

For konsernsjefen er det en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. I tillegg er han ved
oppsigelse sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen godtgjørelse som kon-
sernsjefen mottar fra eventuell ny arbeidsgiver, går til tilsvarende avkorting i lønnsgaran-
tien. Konsernsjefen har i 2004 fått avtale om mulig førtidspensjon fra fylte 60 år.
Kostnadene knyttet til inngåelse av avtalen er belastet regnskapet med 4,6 mill. kroner
i 2004. Forventet årlig kostnad for avtalen er ca. 0,5 mill. kroner.

Note 29

PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG SOLIDARANSVAR 

Pantstillelser 2004 2003 2002

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 280,6 185,8 169,9

Bokført verdi av pantsatte eiendommer 307,1 200,5 215,6

Garantiansvar 2004 2003 2002

Garantier overfor tilknyttede selskap 58,3 20,0 1,7

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og garantistillelser.
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.

For konsernledelsens øvrige medlemmer er det en gjensidig oppsigelsestid på seks
måneder. Ved oppsigelse er de sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen godt-
gjørelse som disse mottar fra eventuelle nye arbeidsgivere, går til tilsvarende avkorting
i lønnsgarantien. 

Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til konsernsjefen og medlemmer av kon-
sernledelsen på i alt 10,0 mill. kroner pr. 31. desember 2004. Dette er fordelt på kon-
sernsjef Terje R. Venold (2,8 mill. kroner), og følgende medlemmer av konsernledelsen:
Dag Andresen (1,0 mill. kroner), Torkel Backelin (2,1 mill. kroner), Eigil Flaathen (1,0 mill.
kroner), Arne Giske (1,1 mill. kroner), Kai Krüger Henriksen (0,8 mill. kroner), Leif E.
Johansen (0,8 mill. kroner) og  Torben Bjørk Nielsen (0,4 mill. kroner). Lånene er dels
rentefrie og er sikret med pant i aksjene. Rentefordelen er innberettet.

I tillegg har konsernsjefen et ordinært lån på 2,0 mill. kroner med rente lik den til enhver
tid gjeldende normrente. Lånet er sikret med tilfredsstillende pant. 

PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE

Resultatført på prosjekter under utførelse 2004 2003 2002

Akkumulerte inntekter 8 668 7 129 5 505 

Akkumulert bidrag 549 520 413 

Tapsprosjekter under utførelse * 2004 2003 2002

Gjenværende omsetning 196 52 22

* Forventet tap på disse prosjektene er resultatført.

USIKKERHET OG BETINGEDE UTFALL

Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet idet man baserer seg på
estimater og vurderinger. For igangværende prosjekter er det usikkerhet når det gjelder
fremdrift, tvister, garantiarbeid, sluttprognose og lignende. Det endelige resultatet for
et prosjekt kan derfor avvike fra det forventede. 

Det forekommer også tvister som avgjøres i voldgift eller rettssak. Veidekke er pr. 2004
ikke involvert i noen større tvistesaker eller annen usikkerhet som vil påvirke fremtidig
resultat i vesentlig grad.

Note 31

Note 28

Note 30
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TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE 

OBOS og Veidekke har et eiendomsutviklingsprosjekt sammen på Skøyen i Oslo. Dette
drives gjennom selskapet Sjølyststranda AS, hvor hver av deltakerne eier 50 % av
aksjene. Sjølyststranda AS kjøpte i 2002 eiendommen til Norges Varemesse, og utbyg-
ging ble igangsatt i 2003. Samlet vil det bli bygget ca. 580 boliger i egen regi for salg.

Veidekke Skåne AB har i 2004 utført byggeoppdrag på ca. 25,2 mill. kroner for et svensk
datterselskap av OBOS. Kontrakten er inngått på konkurransemessige vilkår.

Gjennom datterselskapet Br. Reme as har Veidekke i 2004 utført byggeoppdrag på sam-
let 20,1 mill. kroner for selskaper eid av minoritetsaksjonærene i Br. Reme as.
Kontraktene er inngått på konkurransemessige vilkår. 

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med SIL -Tribuna as på ca. 153,2 mill. 
kroner om utbygging av Fosshaugane Stadion i Sogndal. Kontrakten er en forhandlet
totalentreprise inngått på konkurransemessige vilkår. To av Veidekke Entreprenørs
ansatte i Distrikt Sogn og Fjordane hadde både ved kontraktsinngåelsen høsten 2004
og ved regnskapsavleggelsen styreverv i Sogndal Fotball.

Veidekke ASA og familien Lorck har inngått avtale om innløsing av deres aksjepost på
20 % i Kolo Veidekke as. Innløsningen gjennomføres med regnskapsmessig virkning pr.
1. januar 2005. Veidekke vil betale 120 mill. kroner for aksjeposten.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kjøp av selskap

Veidekke har i 2004 ikke foretatt oppkjøp av selskap.

2004 2003 2002

Likvide midler 3,2 21,2

Andre omløpsmidler 8,4 78,0

Anleggsmidler 60,3 65,9

Gjeld til kredittinstitusjoner -5,1 -15,8

Driftsgjeld -5,4 -79,8

Betalbar/utsatt skatt -5,9 12,4

Langsiktig gjeld -2,8 -23,6

Kostpris ved kjøpene 52,7 58,3

Kreditt ved kjøpene 0 0

Overtatt likvide midler -3,2 -21,2

Netto kontantutlegg 0 49,5 37,1

Goodwill, eiendommer og maskiner o.l.

Kjøp 2004 2003 2002

Regnskapsført * 326,6 376,7

Kjøp av datterselskap -60,3 -65,9

Kontantutlegg 0 266,3 310,8

* Se note 9 – Goodwill, eiendommer og maskiner og lignende.

Note 32 Note 33
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VEIDEKKE ASA

(Beløp i mill. kroner) Note 2004 2003

Driftsinntekter 20,5 19,4

Underentreprenører -17,5 -23,7

Materialkostnader -5,9 -24,7

Lønnskostnader 21, A -40,8 -36,5

Andre driftskostnader B 14,6 11,1

Andre avskrivninger D -7,4 -16,6

Sum driftskostnader -57,0 -90,4

Driftsresultat -36,5 -71,0

C 313,6 -1,5

Resultat før skattekostnad 277,1 -72,5

Skattekostnad H -4,9 59,9

Årsresultat 272,2 -12,6

Resultatdisponering

Utbytte 171,7 96,6

Annen egenkapital 100,5 -109,2

Sum 272,2 -12,6

Resultatregnskap

Finansinntekter/Finanskostnader



Veidekke Årsrapport 2004

84

VEIDEKKE ASA

(Beløp i mill. kroner) Note 2004 2003

EIENDELER

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel H 40,6 45,8

Eiendommer D 32,3 29,1

Maskiner o.l. D 5,2 9,6

Aksjer i datterselskap E 859,8 875,8

Aksjer i tilknyttede selskap F 130,5 244,0

Langsiktige fordringer konsernselskap 237,4 236,9

Fordringer mv. 219,9 100,8

Sum anleggsmidler 1 525,7 1 542,0

Omløpsmidler

Næringsprosjekter 2,2 8,3

Boligprosjekter - 2,2

Kundefordringer 0,7 5,0

Kortsiktige fordringer konsernselskap 322,9 121,5

Andre fordringer 22,8 17,1

Sum omløpsmidler 348,6 154,1

Sum eiendeler 1 874,3 1 696,1

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital 71,5 69,0

Overkursfond 304,8 241,3

Fond for vurderingsforskjeller 4,3 4,3

Annen egenkapital 795,7 695,1

Sum egenkapita G 1 176,3 1 009,7

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 21 28,2 27,5

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 4,4 -

Sum langsiktig gjeld 32,6 27,5

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 446,9 355,5

Leverandørgjeld 24 34,8 21,8

Kortsiktig gjeld konsernselskap 3,7 180,8

Skyldige offentlige avgifter 25 4,3 4,2

Skyldig utbytte 171,7 96,6

Annen kortsiktig gjeld 4,0 -

Sum kortsiktig gjeld 665,4 658,9

Sum egenkapital og gjeld 1 874,3 1 696,1

Balanse
Pr. 31. desember



85

Veidekke Årsrapport 2004

VEIDEKKE ASA

(Beløp i mill. kroner) Note 32 2004 2003

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad 277,1 -72,5

Avskrivninger 7,9 16,6

Pensjoner, forskjell kostnad/betalt 0,7 36,0

Tilført fra årets virksomhet 285,7 -19,9

Endring nærings- og boligprosjekter 8,3 1,1

Endring kundefordringer 4,3 -39,4

Endring andre omløpsmidler -207,1 114,6

Endring leverandørgjeld 13,0 11,0

Endring annen driftsgjeld -172,1 149,3

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) -67,9 216,7

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler -10,8 -2,8

Salg av varige driftsmidler 3,6 -

Overdragelse av virksomhet - -215,9

Andre investeringer 9,9 -140,9

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) 2,7 -359,6

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak langsiktig gjeld 4,4 -

Nedbetaling langsiktig gjeld - -335,0

Opptak kortsiktig gjeld 91,4 350,8

Emisjon 66,0 13,2

Betalt utbytte -96,6 -95,6

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) 65,2 -66,6

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) - -209,5

Likvide midler pr. 1. januar - 209,9

Likvide midler pr. 31. desember - -

Kontantstrømoppstilling
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ANTALL ANSATTE

2004 2003

Gjennomsnittlig antall ansatte 39 33

Antall ansatte pr. 31. desember 39 33

GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Godtgjørelse til revisor i 2004 er 0,7 mill. kroner for revisjon og  0,6 mill. kroner for
revisjonsrelatert bistand.

FINANSINNTEKTER/KOSTNADER

I finansinntekter inngår utbytte og konsernbidrag fra datterselskap med 312,3 mill. kro-
ner (69,2 mill. kroner).

Noter Veidekke ASA

Note A

Note B

Note C

Note D GOODWILL, EIENDOMMER OG MASKINER O.L

Anskaffelseskost 01.01. Tilgang Avgang Akkum. avskr. 31.12. Bokført verdi Årets avskr. Avskr.sats i %

Eiendommer 46,4 9,2 4,1 19,2 32,3 1,9 2-5

Maskiner o.l. 78,5 1,6 0,1 74,8 5,2 6,0 10-25

Sum 124,9 10,8 4,2 94,0 37,5 7,9

AKSJER I DATTERSELSKAP

Selskap Sted Eierandel % Verdi i balansen*

Veidekke Entreprenør AS Oslo 100 260,5

Hoffmann A/S København 100 241,4

Kolo Veidekke as Oslo 80 190,1

Veidekke Entreprenad AB Lund 100 82,3

Veidekke Eiendom AS Oslo 100 21,9

Veidekke Gjenvinning AS Oslo 100 17,0

Vecon AB Göteborg 68 13,3

Noremco AS Oslo 100 12,6

Bergheim Terrasser AS Trondheim 100 9,7

Veidekke Skui AS Bærum 100 5,0

Andre selskap 6,0

Totalt 859,8

* Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2004 (kostmetoden).

Note E

Regnskapsprinsippene på side 67 og 68 og en del av notene for konsernet gjelder
også for morselskapet.
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SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT

Skattekostnad 2004 2003

Betalbar skatt -0,3 -3,6

Endring utsatt skatt 5,1 -56,3

Sum 4,8 -59,9

Skattekostnad 2004 2003

28 % av resultat før skattekostnad 77,6 -20,3

Faktisk skattekostnad 4,8 -59,9

Avvik 72,8 39,6

Avvik skattekostnad

Skattefritt utbytte 17,0 26,5

Skattefrie aksjegevinster 11,3 8,3

Andre poster * 44,5 4,8

Sum 72,8 39,6

Utsatt skatt 2004 2003

Midlertidige forskjeller

Kortsiktige poster -187,4 -229,6

Gevinst- og tapskonto 73,6 99,2

Andre langsiktige poster -31,2 -33,2

Grunnlag utsatt skatt -145,0 -163,6

Utsatt skattefordel (28%) 40,6 45,8

* Andre poster i 2004 gjelder overføringen av entreprenørvirksomheten i Norge til 
Veidekke Entreprenør AS i 2003.

Note F

Note G

Note HAKSJER I  TILKNYTTEDE SELSKAP

Selskap Sted Eierandel % Verdi i balansen*

Ramirent Oyj Helsingfors 8,5 107,7

NSS Group Oy Helsingfors 30 22,1

Allfarveg as Oslo 50 0,3

Andre selskap 0,4

Totalt 130,5

* Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2004 (kostmetoden).

AVSTEMMING EGENKAPITAL

2004 2003

Egenkapital 1. januar 1 009,7 1.010,6

Kontinuitetsdifferanse* - 95,1

Emisjon 66,0 13,2

Årsresultat 272,2 -12,6

Utbytte -171,6 -96,6

Egenkapital 31. desember 1 176,3 1 009,7

* Kontinuitetsdifferansen gjelder overføringen av entreprenørvirksomheten i Norge til
Veidekke Entreprenør AS.

Oslo, 17. februar 2005
VEIDEKKE ASA 

Styret

Göte Dahlin
Styreleder

Martin Mæland

Kari Gjesteby

Nils Jarle Solevåg

Ole T. Krogsgaard

Ove Ågedal

Steinar Krogstad

Hilde Merete Aasheim

Peder Chr. Løvenskiold

Terje R. Venold
Konsernsjef
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KONSERN
Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 01

VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 41

Region Øst
Distrikt Oslo
Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 41

Distrikt Follo/Indre Østfold
Postboks 55, 1431 Ås
Langbakken 16 
Telefon: 64 97 47 00
Telefaks: 64 97 47 01

Distrikt Østfold
Postboks 103, 1713 Grålum
Tuneveien 87
Telefon: 69 97 27 00
Telefaks: 69 97 27 01

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

Seby AS
Vestvollveien 6, 
2019 Skedsmokorset
Telefon: 64 83 87 00
Telefaks: 64 83 87 01

Murus AS
Postboks 4683 Nydalen, 0401 Oslo
Sandakerveien 110
Telefon: 23 05 90 80
Telefaks: 23 05 90 81

Byggfornyelse 
Postboks 4203 Nydalen, 0401 Oslo
Fernanda Nissensgate 3
Telefon: 23 05 90 00
Telefaks: 23 05 90 50

Region Syd
Distrikt Buskerud 
Gråterudveien 45, 3036 Drammen
Telefon: 32 26 00 00
Telefaks: 32 26 00 30

Avdeling Ringerike
Nedre Kilemoen, 3516 Hønefoss
Telefon: 32 17 90 30
Telefaks: 32 17 90 31

Avdeling Hallingdal
Postboks 143, 3551 Gol
Telefon: 32 07 49 44
Telefaks: 32 07 56 15

A/S Valdresbygg
Bygdinvegen 152, 2900 Fagernes
Telefon: 61 36 22 90
Telefaks: 61 36 25 99

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

Distrikt Telemark
Postboks 166, 3901 Porsgrunn
Dokkveien 10
Telefon: 35 93 11 11
Telefaks: 35 93 11 12

Norske Stålbygg AS
Postboks 1083, 3204 Sandefjord
Gneisveien 8
Telefon: 33 29 19 00
Telefaks: 33 29 19 01

Br. Reme A/S
Serviceboks 423, 4604 Kristiansand
Gravane 20
Telefon: 38 12 58 00
Telefaks: 38 12 58 01

Block Berge Bygg A/S
Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 78 99 00
Telefaks: 51 78 99 01

Region Nord/Vest
Distrikt Bergen
Postboks 6005 Postterminalen,
5892 Bergen
Møllendalsbakken 9
Telefon: 55 38 70 00
Telefaks: 55 38 70 01

Distrikt Sogn og Fjordane
Postboks 63, 6851 Sogndal
Kaupanger Industriområde
Telefon: 57 67 90 10
Telefaks: 57 67 90 11

Avdeling Sandane
Postboks 185, 6821 Sandane
Telefon: 57 86 62 55
Telefaks: 57 86 59 80

Distrikt Haugesund
Postboks 2073, 5504 Haugesund
Karmsundgaten 51
Telefon: 52 80 60 00
Telefaks: 52 80 60 01

Distrikt Trondheim
Postboks 6100 Sluppen, 
7435 Trondheim
Vegamot 8
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 90

Region Anlegg
Distrikt Oslo 1
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 28

Distrikt Oslo 2
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 28

Distrikt Østfold/Dykkerteknikk
Postboks 68, 1720 Greåker
Greåkerveien 27
Telefon: 69 10 27 00
Telefaks: 69 10 27 01

Distrikt Nord
Avdeling Fauske
Postboks 14, 8201 Fauske
Sjøgata 56
Telefon: 75 64 10 50
Telefaks: 75 64 10 51

Avdeling Harstad
Postboks 513, 9485 Harstad
Klubbholmen 11
Telefon: 77 00 23 00
Telefaks: 77 00 23 01

Avdeling Tromsø
Postboks 2502, 9266 Tromsø
Søren Zakariassensgt. 14
Telefon: 77 69 80 50
Telefaks: 77 69 80 51

Trafikk & Anlegg AS
Røraskogen 16, 3739 Skien
Telefon: 35 91 59 20
Telefaks: 35 91 59 30

Spesialprosjekt
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 26

Maskinavdeling Skui
Postboks 380, 1301 Sandvika
Ringeriksveien 201 C
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 69 88

V-Teknikk
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 32

Kynningsrud Fundamentering AS
Postboks 13, 1662 Rolvsøy
Vallehellene 3
Telefon: 69 30 97 00
Telefaks: 69 30 97 01

HOFFMANN A/S
Hovedkontor
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 43 29 90 00
Telefaks: +45 43 43 34 22

Region Vest, Brabrand
Edwin Rahrs Vej 88, 
DK-8220 Brabrand
Telefon: +45 87 47 47 47
Telefaks: +45 87 47 47 87

Region Vest, Fredericia
Nørre Allé 13, DK-7000 Fredericia
Telefon: +45 76 20 37 77
Telefaks: +45 76 20 37 76

Region Byg Øst
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 43 29 90 00
Telefaks: +45 43 43 34 48

Region Byg Øst, Næstved
Fiskerhusvej 38, DK-4700 Næstved
Telefon: +45 55 75 75 75 
Telefax: +45 55 75 75 55

Region Anlæg 
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 43 29 90 00
Telefaks: +45 43 43 34 22

Region Bolig
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 43 29 90 00
Telefaks: +45 43 29 93 03

VEIDEKKE ENTREPRENAD AB
Veidekke Bygg Stockholm AB
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7
Telefon: +46 8 635 6100
Telefaks: +46 8 635 6198

Veidekke Anläggning Öst AB
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7
Telefon: +46 8 635 6100
Fax: +46 8 635 6198

Veidekke Construction AB
(VECON)
Box 6273, S-400 60 Göteborg
Norra Gubberogatan 32
Telefon: +46 31 707 1950
Telefaks: +46 31 846 861

Veidekke Skåne AB
Råbyvägen 1, S-224 57 Lund
Telefon: +46 46 199 400
Telefaks: +46 46 145 381

VEIDEKKE EIENDOM AS
Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 11

Veidekke Eiendom AS
Postboks 300, 3101 Tønsberg
St. Olavsg. 1
Telefon: 33 30 79 79
Telefaks: 33 30 79 77

Veidekke Eiendom AS
Postboks 6005 Postterminalen,
5892 Bergen
Møllendalsbakken 9
Telefon: 55 38 70 00
Telefaks: 55 38 70 01

Veidekke Eiendom AS
Postboks 6100 Sluppen, 
7435 Trondheim
Vegamot 8
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 90

Veidekke Eiendom AS
Postboks 2502, 9266 Tromsø
Søren Zakariassensgt. 14
Telefon: 77 69 80 50
Telefaks: 77 69 80 51

Veidekke Eiendom AS
Postboks 55, 1431 Ås
Langbakken 16
Telefon: 64 97 47 00
Telefaks: 64 97 47 01

Veidekke Bostad AB
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7
Telefon: +46 8 635 6100
Telefaks: +46 8 635 6199

Dansk Ejendomsselskab A/S
Nørre Allé 13, DK-7000 Fredericia
Telefon: +45 76 20 37 77
Telefaks: +45 76 20 37 76

Hoffmann Ejendomme  A/S
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 43 29 90 00
Telefaks: +45 43 43 34 22

VEIDEKKE INDUSTRI
Divisjonsledelse
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 51

Kolo Veidekke a.s
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 50
Telefaks: 21 05 50 51

Region Nord-Vest
Postboks 8042 Spjelkavik, 
6022 Ålesund
Bingsa Industriområde
Telefon: 70 17 54 00
Telefaks: 70 17 54 10

Distrikt Finnmark
Raipasveien, 9517 Alta
Telefon: 78 44 97 00
Telefaks: 78 44 97 01

Distrikt Nordland/Troms
Sigerfjord, 8400 Sortland
Telefon: 76 11 16 80
Telefaks: 76 11 16 90

Distrikt Møre
Postboks 8042 Spjelkavik, 
6022 Ålesund
Bingsa Industriområde
Telefon: 70 17 54 00
Telefaks: 70 17 54 10

Distrikt Rogaland/Sogn og
Fjordane
Postboks 8042 Spjelkavik, 
6022 Ålesund
Bingsa Industriområde
Telefon: 70 17 54 00
Telefaks: 70 17 54 10

Asfaltverket Mo AS
Postboks 345, 8601 Mo i Rana
Telefon: 75 12 76 70
Telefaks: 75 12 76 80

Region  Midt
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 50
Telefaks: 21 05 50 51

Distrikt Trøndelag
Postboks 6100 Sluppen, 
7435 Trondheim
Vegamot 8
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 95

Region Østland
Postboks 124, 2051 Jessheim
Industriveien 14
Telefon: 63 94 78 50
Telefaks: 63 94 78 51

Distrikt Østland Syd
Postboks 65, 1431 Ås
Langbakken 16
Telefon: 64 97 47 30
Telefaks: 64 97 47 01

Distrikt Oslo-Akershus-Buskerud
Hvamsvingen 20, 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 19 00
Telefaks: 64 83 19 01

Distrikt Indre Østland
Sveumsvegen 29, 2834 Hunndalen
Telefon: 61 10 80 40
Telefaks: 61 10 80 41

Distrikt Glåmdalen - Østerdalen
Postboks 1234, 2201 Kongsvinger
Mårveien 14
Telefon: 62 82 88 50
Telefaks: 62 82 88 60

Kaldaktiviteter
Arnkvernvegen 271, 2320 Furnes
Telefon: 62 51 92 15
Telefaks: 62 53 45 65

Region Råvarer
Postboks 2054 Stubberød, 
3255 Larvik
Telefon: 33 13 58 58
Telefaks: 33 13 58 59

VEIDEKKE GJENVINNING AS
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 21

BA Gjenvinning AS
Postboks 55 Mortensrud, 1215 Oslo
Telefon: 23 19 16 90
Telefaks: 23 19 16 98

Carl C. Fon Container AS
Østerøyveien 31, 3236 Sandefjord
Telefon: 33 48 74 50
Telefaks: 33 48 74 60

Dokken AS
Postboks 237, 3470 Slemmestad
Almdalsveien 6
Telefon: 66 79 45 00
Telefaks: 66 79 50 26

FF-Resi AS
Småhaugv. 80, 4362 Vigrestad
Telefon: 51 79 11 90
Telefaks: 51 79 11 99

Kay Arne Humlekjær AS
Dr. Nilsens v. 7, 1653 Sellebakk
Telefon: 69 34 51 79
Telefaks: 69 34 45 91

Svensk Kross & Återvinning i
Uppland AB
Nydalsvägen 6, S-192 77 Sollentuna
Telefon: +46 8 626 9030
Telefaks: +46 8 626 9035

Trondheim Biobrensel AS
Bjørkmyr, 7036 Trondheim
Telefon: 73 57 15 42
Telefaks: 73 57 15 43

Veidekke Bioenergi AS
Postboks 273 Økern, 0511 Oslo
Haraldrudveien 20
Telefon: 23 26 78 50
Telefaks: 22 63 08 69

Veidekke Gjenvinning 
Rogaland A/S
Bøveien 6, 4365 Nærbø
Telefon: 51 43 53 98
Telefaks: 51 43 58 02

Veidekke Gjenvinning Vestfold A/S
Hvittingfossveien 182, 
3080 Holmestrand
Telefon: 33 06 60 60
Telefaks: 33 06 60 70

Wilhelmsen & Sønner A/S
Postboks 273 Økern, 0511 Oslo
Haraldrudveien 20
Telefon: 23 26 78 50
Telefaks: 22 63 08 69

Ultimat AS
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 21

Østlandet Gjenvinning AS
Vangsveien 143, 2317 Hamar
Telefon: 62 55 33 55
Telefaks: 62 55 33 56

NOREMCO CONSTRUCTION AS
Postboks 519 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4
Telefon: 21 05 50 60
Telefaks: 21 05 50 61

Tanzania
P.O. Box 23287, Oyster Bay
Dar es Salaam, Tanzania
Telefon: +255 22 260 0540
Telefaks: +255 22 260 2813

Adresser



Kontorbygget Oslo Atrium er arbeidsplass for ca. 1000 mennesker.
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