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SKANDINAVISK STYRKE

Veidekke har forsterket sitt nærvær i Skandinavia i 2002. Det øker
vår slagkraft og fleksibilitet, skaper nye arenaer for vår kompetanse
og styrker vår videre utvikling.
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SKANDINAVISK
STYRKE

Slagkraft. Veidekke er nå til
stede i vekstsentrene i alle de
tre skandinaviske markedene.
Dermed har vi bygget en slag-
kraft som gjør oss interessan-
te for alle typer større prosjekt
i alle tre land. Veiprosjektet på
E4 nord for Stockholm er et
godt eksempel på dette.

Kunnskap. Veidekke har på
flere områder bygget ekspertise
som er etterspurt og gir mulig-
heter i hele det skandinaviske
markedet. Et eksempel på dette
er vår sterke kompetanse knyt-
tet til kjøpesentre. Kontrakten
på de to store kjøpesentrene i
Danmark – Lyngby og Rødovre
– er eksempler på potensialet i
vår spisskompetanse.
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2002 – Et skandinavisk gjennombrudd

Veidekke skrev i 2002 et nytt kapittel i sin skandinaviske historie. Gjennom våre oppkjøp i Skåne har vi 
nå et solid fotfeste i alle de store vekstregionene: Stor-Oslo, Stockholm/Mälardalen, Göteborgsområdet
og København/Malmö. Mye er felles mellom landene i Skandinavia, men det finnes også lokale sær-
trekk. Vi gir stor grad av frihet til våre lokale selskaper. De kjenner markedet, kundene og mulighetene.
Samtidig legger vi stor vekt på at vår samlede kunnskap og erfaring skal komme alle prosjekter og
kunder til gode. Smidighet er derfor sentralt i vår skandinaviske strategi.

Sterkere nærvær i Skandinavias vekstregioner er en av tre strategiske prioriteter i Veidekke. De to andre
er bedre lønnsomhet og en sterkere finansiell posisjon. Også her har 2002 brakt oss i riktig retning.
Resultat før skatt økte fra 135 mill. kroner til 220 mill. kroner. Vår avkastning på egenkapitalen gikk opp
fra 6,6 til 10,5 prosent. Vi er fortsatt et stykke fra målet, men vi har bygget styrke til å forberede nye
kapitler i vår skandinaviske historie.

Veidekke er et ledende skandinavisk entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Selskapet er i dag
det ledende i Norge og er fjerde størst i Danmark. I Sverige etablerer Veidekke et stadig sterkere
nærvær i områdene rundt Stockholm og Göteborg og i Skåne.

Utvikling. Skandinavias store
vekstregioner – Stor-Oslo,
Stockholm/Mälardalen,
Göteborgsområdet og
København/Malmö – utgjør
over halvparten av bygg- og
anleggsmarkedet i Skandinavia.
Ved å være til stede her er
Veidekke posisjonert for videre
utvikling, også i forhold til
offentlig sektors økende
behov.

Fleksibilitet. Vårt styrkede nærvær
i Skandinavia gjør oss i stand til å
flytte kapasitet og kompetanse dit
veksten og behovet til enhver tid er
størst. Dermed gir vi oss selv flek-
sibilitet og handlekraft til å tilpasse
oss nye betingelser og utnytte nye
muligheter.
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Nøkkeltall

Resultat før skattekostnad
mill. kr

1. kvartal:   8. mai
2. kvartal: 28. august
3. kvartal:   6. november

• Ordinær generalforsamling   
avholdes den 8. mai. 

• Aksjene noteres eksklusive 
utbytte den 9. mai. 

• Utbytte utbetales 
aksjonærene den 27. mai.

Investor Relations, 
telefon: 21 05 77 22.

Internett: www.veidekke.no

Årsrapporten finnes på
www.veidekke.no/investorinfo

Ordrereserve
Entreprenørvirksomheten
mill. kr

Driftsinntekter
mill. kr

FINANSIELL KALENDER 2003
Offentliggjøring av delårsresultater

2002 2001 2000 1999 1998

DRIFT *
Driftsinntekter 11 254,1 10 561,8 8 005,0 6 486,8 5 645,0
Driftsresultat 315,8 243,0 263,9 328,3 287,8
Resultat før skattekostnad 220,2 135,3 185,0 295,3 282,3
Ordinært årsresultat 1) 142,1 88,0 127,6 203,3 201,4
Ordrereserve entreprenørvirksomheten 7 545 7 177 5 833 3 210 2 682

RENTABILITET
Driftsmargin (%) 2) 2,8 2,3 3,3 5,1 5,1
Resultatmargin (%) 3) 2,0 1,3 2,3 4,6 5,0
Totalkapitalrentabilitet (%) 4) 5,5 3,8 5,3 11,5 11,7
Rentabilitet på arbeidende kapital (%) 5) 11,5 7,3 10,2 24,5 26,8
Egenkapitalrentabilitet (%) 6) 10,5 6,6 10,8 20,4 23,1

KAPITALFORHOLD *
Totalkapital 5 222,0 6 307,4 6 427,0 3 565,5 3 213,4
Samlet egenkapital 7) 1 354,9 1 348,7 1 320,6 1 050,0 944,0
Egenkapitalandel (%) 8) 25,9 21,4 20,5 29,4 29,4
Investeringer 376,7 451,0 1 634,8 526,0 589,7

LIKVIDITET
Likviditet pr. 31. desember * 448,2 474,4 832,0 278,4 369,1
Likviditetsgrad 1 9) 1,06 1,18 1,24 1,05 0,96
Likviditetsgrad 2 10) 0,72 0,73 0,87 0,68 0,60
Netto rentebærende posisjon 11) -433,8 -1 346,6 -1 319,2 -206,8 -32,4

AKSJEN**
Børskurs pr. 31. desember 51,00 51,00 57,00 74,50 45,00
Resultat pr. aksje (kr.) 12) 4,58 2,58 4,79 8,41 8,10
Børskurs/resultat (P/E) 11,1 19,8 11,9 8,7 5,4
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 13) 17,93 20,26 20,18 19,15 16,78
Børskurs/kontantstrøm 2,8 2,5 2,8 3,8 2,6
Utbytte pr. aksje (kr.) 3,50 2,00 2,00 2,75 2,50
Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 27,1 26,9 25,2 22,8 22,8

PERSONALFORHOLD
Gjennomsnittlig antall ansatte i Norden 6 449 6 353 5 021 4 175 4 077
Fravær (%) *** 6,9 6,4 6,1 5,2 4,9
Fravær timelønnede (%) *** 8,8 8,5 7,9 6,7 6,1
Fraværsskader pr. million arbeidede timer (H-verdi)*** 9,0 12,3 11,8 9,4 11,9
Lønninger og sosiale kostnader * 2 537 2 437 1 950 1 556 1 375

* Beløp i mill. kroner
** Det ble foretatt en splitt i Veidekke-aksjen i 2000 (1:2). Tidligere tall er korrigert.
*** Gjelder Norge
For definisjoner, se side 42

Finansiell informasjon om Veidekke finnes også på 
www.huginonline.no/VEI
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Dette er Veidekke

Veidekke er en ledende skandinavisk aktør med
aktiviteter fordelt på tre hovedområder: entreprenør,
eiendom og industri. Entreprenørdelen omfatter
bygge- og anleggsvirksomhet, rehabilitering og spe-
sialiserte anleggsoppdrag. Eiendom omfatter utvik-
ling av boliger og næringsbygg i egen regi. Industri 
dekker asfalt-, pukk- og grusvirksomhet samt 
gjenvinning.

Mål

Veidekke har en klar overordnet ambisjon: Vi skal videreutvikle vår posisjon som en av de

ledende aktørene i Skandinavia innen entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. I tillegg

har vi satt hovedmål for områdene økonomi og HMS (helse, miljø og sikkerhet):

• Vi skal oppnå en avkastning på egenkapitalen på 20%, noe som tilsier en 

resultatmargin på 4% 

• Sykefraværet skal være mindre enn 5%

• For fraværsskader er det langsiktige målet å oppnå et skadefritt Veidekke, 

med delmål om H-verdi mindre enn 5 innen utgangen av 2003

• Veidekke skal i handling bidra til en bærekraftig utvikling

Visjon

Vi skal bygge en bedre fremtid for menneskers livsutfoldelse.

Forretningsidé

Vi skaper verdier gjennom å utvikle, produsere og ivareta byggverk sammen med kunder

som stimulerer til videre utvikling.

Kundeløfte

Vi skal være samskapende, nyskapende og verdiskapende.

Verdigrunnlag

Fire særtrekk skal kjennetegne alle ansatte i Veidekke: profesjonell, redelig, entusiastisk og

grensesprengende.

Fordeling av driftsinntekter 

1 Norge 69%
2 Danmark 18%
3 Sverige 11%
4 Øvrig 2%

1

2

3
4
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Befestet posisjonen som skandinavisk selskap

• Norge Omsetning 7.796 mill. kroner
• Danmark Omsetning 1.972 mill. kroner
• Sverige Omsetning 1.220 mill. kroner

Resultat før skatt på 220 mill. kroner

Resultat pr. aksje økte fra kr. 2,58 til kr. 4,58  

Finansiell posisjon betydelig styrket

• Netto rentebærende gjeld redusert fra 1.347 mill. kroner til 434 mill. kroner 
• Egenkapitalandelen økt fra 21,4% til 25,9% 

Styrket ordrereserve

• 7,5 milliarder kroner ved årsskiftet mot 7,2 milliarder kroner ett år tidligere

Økt konsentrasjon om kjernevirksomheten

• Solgt forretningsområdet værbeskyttelse og utleievirksomheten, Bautas 

Styrket posisjon i Sveriges tre vekstområder

• Kjøp av virksomhet i Skåne
• Vunnet stor veikontrakt nord for Stockholm
• God drift i Göteborg

Iverksatt avvikling av internasjonal prosjektvirksomhet

Hovedtrekk 2002
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Prioritet 2003

Aktivitetsnivået innen bygg og anlegg er fortsatt
høyt i de skandinaviske land, men tendensen var
nedadgående mot slutten av fjoråret og markedet
er preget av usikkerhet. 

Veidekke har et godt utgangspunkt for å møte disse utfordringene gjennom

• en solid og kvalitativt god ordrereserve

• en motivert organisasjon med fokus på prosjekt, drift og inntjening

• en meget sterk finansiell posisjon

• en begrenset risikoeksponering innen eiendomsvirksomheten

Vår overordnede målsetning er å videreutvikle Veidekke som en ledende skandinavisk

entreprenør og eiendomsutvikler. De økonomiske målene er en egenkapitalavkastning på

minst 15 prosent i 2003 med et langsiktig mål på 20 prosent, samt en egenkapitalandel 

på minimum 25 prosent.

Hovedelementene i strategien for 2003 er

• Lønnsomhet foran vekst

• Fortsatt fokus på drift og prosjektgjennomføring

• Opprettholde marginkrav på nye prosjekter

• Kontrollert risiko og kostnadskontroll i alle enheter

• Forsiktig kapitalbruk

• Kunde- og partnertenkning i alle ledd av organisasjonen

Basis for Veidekkes verdiskaping er de mer enn tusen prosjektene som til enhver tid er

under produksjon. Det er prosjekter som enten er utviklet i samspill med kunden, eller det

er prosjekter som er vunnet i anbudskonkurranse. I dette inngår også Veidekkes mange

egne eiendomsutviklingsprosjekter.

Den viktigste utfordringen i virksomheten er å sikre at kunden og Veidekke har felles mål

for prosjektene, er enige om gjennomføringsløsninger og har felles forventninger til det 

ferdige prosjekt. Gjennom dette får kunden ønsket produkt, og Veidekke får gjennomført 

et prosjekt man kan være stolt av, både i kvalitet og lønnsomhet. 
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Konsernsjefen har ordet

Når vi i Veidekke så sterkt vektlegger å være en skandinavisk entreprenør og eien-
domsutvikler, er det fordi vi mener det gjør oss til en bedre leverandør for våre
kunder. Både fordi vi får et bredere faglig fundament, og fordi vår kompetanse kan
komme til anvendelse der kunden trenger den. I så måte bidrar vårt siste oppkjøp i
Skåne til at Veidekke nå er godt posisjonert i alle Skandinavias vekstmarkeder. 

Selv om det er usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen fremover, føler vi
at året 2002 ga et godt bidrag til å styrke våre muligheter for videre utvikling. Totalt
sett oppnådde Veidekke et tilfredsstillende resultat, men kanskje viktigst er det for
konsernet å kunne møte et mer krevende marked med en fortsatt sterk ordre-
reserve og en betydelig redusert gjeld.

Langt på vei har vi fått gjennomført våre prioriteringer for 2002, men vi har fortsatt
utfordringer å ta tak i. Andre steder i denne beretningen gir vi en nærmere beskri-
velse av oppnådde resultater for de ulike divisjoner, så jeg vil bare benytte anled-
ningen til å berømme entreprenørvirksomheten i Norge for dens betydelige resul-
tatfremgang, og samtidig også berømme både Veidekke Eiendom og Veidekke
Industri for å ha møtt resultatforventningene i et trangere marked. I Sverige har vi
ikke nådd det ønskede resultat, selv om virksomheten i Göteborg, isolert sett, går
meget bra. Også i Danmark har vi, på grunn av forsinket oppstart og noen feilprio-
riteringer, hatt svikt i volum og dermed for høye kostnader. 

Økt lønnsomhet og en mer offensiv utbyttepolitikk 

Etter flere år med kraftig vekst er økt lønnsomhet oppgave nummer én i tiden
fremover. Det er en utfordring i et noe svakere marked, men ikke desto mindre en
nødvendighet. Veidekke har tradisjon for å være en av de mest lønnsomme blant
de større entreprenørene, og med bakgrunn i de resultatene våre konkurrenter har
oppnådd de siste to årene, er lønnsomhet et tydelig krav også fra deres eiere. Så
med en gjennomgående sterk ordrereserve i nesten hele konsernet, samt en bety-
delig redusert gjeld, ser vi mange muligheter fremover.

Det er med bakgrunn i disse ambisjonene for vår videre utvikling, at styret anbefa-
ler å legge opp til en mer offensiv utbyttepolitikk. Redusert gjeld, god kontant-
strøm og en videre vekst som primært skal være organisk, gir et mindre kapitalbe-
hov som resultat. For 2002 anbefaler styret at det utbetales et utbytte på kr. 3,50,
mens det fremover legges opp til et utbytteforhold på minst 50 prosent. Dette
håper vi i administrasjonen vil øke interessen for Veidekkeaksjen, og dermed inter-
essen for Veidekke som investeringsobjekt.

Skandinavia – et marked med tydelige vekstområder

Veidekke har i dag landsdekkende virksomhet i Norge og Danmark, mens vi i Sverige
har konsentrert oss om utvikling rundt byene Stockholm, Göteborg og Malmö. Det
er først og fremst fordi regionene rundt disse byene har vært de absolutt sterkeste
vekstområdene for entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling i Sverige. Vi
mener nå å ha det nødvendige markedsmessige grunnlaget for å utvikle Veidekke
til en av de ledende i Skandinavia og forhåpentligvis, til den mest lønnsomme.

SKANDINAVISK 
STYRKE
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Konsernsjefen har ordet

Konkurransetilsynet

Både i 2002 og ved begynnelsen av dette året har det vært negative medieoppslag
knyttet til mistanker om brudd på konkurranseloven mellom aktørene innen asfalt-
og anleggsvirksomheten i Norge. Dette er en sak vi i Veidekke tar meget alvorlig.
Vi har gjennom hele prosessen tilstrebet et best mulig samarbeid, både med
Konkurransetilsynet og senere med Økokrim, for å bidra til en raskest mulig avkla-
ring. Så langt har vi begrenset kunnskap om hvilke konkrete forhold som eventuelt
måtte omfatte Veidekke, men nå som sakene ligger hos Økokrim, vil vi kunne få
økt innsyn i det materialet Konkurransetilsynet har oversendt. Vi vil i den videre
prosess legge stor vekt på å gjøre oss kjent med saken, for deretter å følge opp på
best mulig måte. 

I Veidekke aksepteres ikke brudd på gjeldende lover og regler. Derfor har vi
gjennom mange år arbeidet med etikk og verdigrunnlag for å skape holdninger og
adferd i tråd med våre verdier og gjeldende lover og regler. Vi har også iverksatt
arbeid med gjennomgang av et oppdatert program for forståelse av konkurranse-
loven for alle virksomhetene i konsernet. 

Vi vil ikke forskuttere mulige konsekvenser av anmeldelsene og vår oppfølging av
disse. I en så stor og desentralisert virksomhet som Veidekke, er det vanskelig å
hevde at det ikke kan ha blitt begått noen feil. Dersom det skulle bli avdekket kri-
tikkverdige forhold, vil vi selvfølgelig rydde opp i dette.

Utsikter

Det å spå om fremtiden er alltid vanskelig, og kanskje spesielt i disse tider. For det
skandinaviske entreprenør- og eiendomsmarkedet er det grunn til å anta at vi vil
møte en viss nedgang, men dog fra et høyt nivå. Det svake markedet for nærings-
eiendom vil nok prege situasjonen enda en tid, men forhåpentligvis vil det offentli-
ges behov både innen bygg og anlegg kompensere for mye av dette. Det knytter
seg også stor spenning til utviklingen på boligmarkedet i hele Skandinavia. I et sva-
kere boligmarked blir utfordringen å velge ut de riktige prosjektene, og å sikre en
lavest mulig risiko knyttet til utviklingen. Dette er en balansegang vi mener Veidekke
hittil har maktet å håndtere på en god måte, og med nåværende portefølje bør vi
kunne opprettholde en god kontroll også i tiden fremover.

Veidekkes ordrereserve på 7,5 milliarder kroner ved inngangen til 2003 er sterk og
har også en ønsket kvalitet. Sammen med den betydelig forbedrede gjeldsituasjo-
nen vi nå har, mener jeg vi står sterkt i et noe trangere marked. 

Terje R. Venold
Konsernsjef

“Veidekke har den
ønskede posisjon 
i alle de tre 
skandinaviske land”

“Det markedsmes-
sige grunnlaget er
til stede for videre
utvikling”



PÅ VEI I SVERIGE
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SLAGKRAFT Strekningen ved Uppsala har lenge vært en fryktet 
flaskehals for veifarende på E4 nord for Stockholm. Nå er arbeidet i
gang med den 78 km lange nye motorveien som skal lede trafikken
utenom byen. 34 av disse kilometerne skal bygges av Veidekke i et
50/50 samarbeidsprosjekt med Vägverket Produktion. Prosjektet betyr
et solid gjennombrudd for Veidekke i Sverige og er et bevis på den 
slagkraft selskapet nå har bygget i Skandinavia.

E4 ved Uppsala er det største veiprosjektet Veidekke noen
gang har gjennomført. Kontrakten betyr at selskapet har
tatt et stort skritt opp blant de store entreprenørene i
Stockholmsregionen. Det har gitt Veidekke Stockholm AB
en vesentlig større synlighet, ikke minst gjennom den
store offentlige interessen som er knyttet til prosjektet.
Da anleggsarbeidet offisielt ble satt i gang i september
2002, var det Sveriges daværende næringsminister Björn
Rosengren som tok det første spadetaket. 

Samlet kontraktssum for prosjektet er på 1,3 milliarder
svenske kroner. Veidekkes andel av dette, 650 millioner, er
fordelt med halvparten hver på Veidekke Stockholm AB og
Veidekke Entreprenør AS i Norge. Gjennom en partnering-
avtale blir både byggherre og entreprenør oppmuntret til 
å finne rimelige og effektive løsninger, samtidig som 
kvaliteten sikres. En eventuell besparelse vil tilfalle begge
parter. For Veidekke i Stockholm gir prosjektet en mulighet
til å bygge opp anleggsdelen av virksomheten i et langsik-
tig perspektiv. Planen er at veien skal åpnes for trafikk 
15. oktober 2007. Det vil bli en merkedag både for trafi-
kantene, lokalbefolkningen i Uppsala og for Veidekke.
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BYGGET PÅ ÅPENHET OG TILLIT

Partnering er en ny kontraktsform som blir stadig mer
brukt i Danmark, og der Hoffmann er i fremste rekke.
Hensikten er at alle involverte skal dele felles mål. Dette
sikres gjennom incitamentsavtaler der partene deler både
risikoen ved overskridelser og gevinsten dersom prosjek-
tet kommer i mål under budsjett. Erfaringen med denne
type avtaler er svært god, og Hoffmann arbeider nå
bevisst med å bygge kunnskap om partnering både i den
danske virksomheten og i hele Veidekkes organisasjon.

Utvidelsen av Rødovre Centrum skal være ferdig i oktober
2004. Da vil butikkarealet være økt med 20.000 kvadrat-
meter og parkeringsarealet med 50.000 kvadratmeter.
Kontraktssummen er på 352 millioner danske kroner.
Hoffmann utfører også renovering av det store kjøpesen-
teret i Lyngby ved København. Både her og i Rødovre har
Hoffmann glede av kunnskapen som er bygget i Norge,
der Veidekke har stått for 80 prosent av alle kjøpesenter-
utbygginger. Ikke minst verdifull er innsikten i hva som
skaper en god opplevelse både for de som handler og de
som driver butikker.

KUNNSKAP Rødovre Centrum ved København er et av Danmarks 
største kjøpesentre. Nå skal det bli enda større og mer attraktivt. 
Da Hoffmann A/S, Veidekkes virksomhet i Danmark, ble valgt som
entreprenør for utvidelsen, var det ikke minst fordi tilbudet var basert 
på en ny type kontrakt som fremmer full åpenhet og tillit mellom bygg-
herre, entreprenør, arkitekt og rådgivende ingeniør. En annen viktig 
faktor var Veidekkes erfaring og kompetanse knyttet til bygging og 
utvikling av kjøpesentre. 
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Det nye bygget er utformet for aktivt å støtte det man i
dag vet om hva som fremmer god læring. Når de første
elevene tropper opp til skolestart høsten 2004, vil de møte
en annerledes skolebygning, med mer rom for prosjektar-
beid og kreativitet og mindre rom for tavleundervisning i
tradisjonelle klasser. Et eksempel er formingsrommet, der
ytterveggen kan åpnes slik at undervisningen kan flyttes
utendørs når været tillater det.

Bak løsningen ligger en lang diskusjon om hva slags skole
man ønsket. Veidekke var med på å legge premissene for
denne diskusjonen gjennom å arrangere en samling for
flere skolebyggherrer i Vestfold lenge før konkurransen
om Oserød var aktuell. Der ble det lagt vekt på å åpne pro-

sessen, tenke helhet i tverrfaglige grupper og holde fast
på elevenes ståsted. I andre møter med den politiske og
administrative ledelse i kommunene ble tilhørende tverr-
faglige konkurranseformer fremmet. Slik ble det etablert
en ny standard i Vestfold for hvordan gode prosesser og
løsninger kan skapes også i offentlig sektor. Jo mer kom-
pliserte prosjekter, desto større gevinster ved samspill-
modeller.

Offentlig sektor har store uløste behov i hele Skandinavia.
Gjennom fokus på nyskaping og nær dialog med opp-
dragsgiver har Veidekke en klar ambisjon om ytterligere å
styrke sin posisjon på dette vekstområdet.

UTVIKLING Skolebygg blir ikke lenger hva de har vært – heldigvis. 
En statisk og autoritær utforming avløses nå av fleksibilitet, åpenhet og
deltakelse. Oserød skole på Nøtterøy blir tilrettelagt på denne måten
under planlegging og bygging. Skolen er et eksempel på hvordan man
kan skape nye og bedre løsninger ved å sette brukeren – i dette tilfellet 
eleven – først.
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Veidekke leverte i 2002 et vesentlig sterkere
resultat enn året før. Dette skyldes i hovedsak
bedre lønnsomhet i produksjonen. 

Samtidig ble selskapets finansielle posisjon betydelig styrket
gjennom salget av områdene værbeskyttelse og maskinut-
leie. Dermed skjerpet også selskapet sitt fokus på kjernevirk-
somheten.

HOVEDTREKK

Konsernets samlede resultat før skatt for 2002 endte på
220,2 mill. kroner, mot 135,3 mill. kroner i 2001. Samlet
omsetning for 2002 var 11.254 mill. kroner, mot 10.562 mill.
kroner i 2001. Dette gir en vekst på 8,5%, iberegnet bortfal-
let av omsetningen fra den solgte maskinutleievirksomheten
Bautas for de siste tre måneder av året. Ordrereserven hol-
der fortsatt et høyt nivå, og økte fra 7.177 mill. kroner ved
inngangen til 2002 til 7.545 mill. kroner pr. 31. desember
2002.

Et sentralt mål for 2002 har vært å bedre resultatet for hele
konsernet. Det har vært nedlagt mye arbeid i å øke margine-
ne gjennom tettere oppfølging av hvert prosjekt og bedre
utnyttelse av samlede ressurser. Dette har gitt gode resulta-
ter, ikke minst innenfor entreprenørvirksomheten i Norge,
som har en betydelig resultatforbedring. Sammenliknet med
andre skandinaviske aktører er konsernets resultat tilfredsstil-
lende, selv om vår målsetning var høyere.

Et annet viktig mål i 2002 har vært å styrke kapitalstrukturen.
Dette er oppnådd gjennom dempede investeringer og salg av
virksomhet som ligger utenfor konsernets kjerneområder
entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. Salget av virk-
somhetsområdene maskinutleie og værbeskyttelse har gitt en
kapitalfrigjøring på ca. 800 mill. kroner. Konsernet hadde ved
årsskiftet en netto rentebærende gjeld på 434 mill. kroner
sammenlignet med 1.347 mill. kroner ved forrige årsskifte.

Forholdet mellom netto rentebærende gjeld og egenkapital
(gearing) er 32% (100% i 2001), mens egenkapitalandelen
utgjorde 25,9% (21,4%). Selskapet har således en god finan-
siell stilling, og ligger innenfor de oppsatte mål på området,
som er en egenkapitalandel på 25% og en gearing på maksi-
malt 70% beregnet ved årsskiftene.

På denne bakgrunn har styret vedtatt å foreslå endringer i
selskapets utbyttepolitikk. Tradisjonelt har Veidekke hatt en
utbyttegrad i området 30% til 40%. Styret ønsker nå å øke
denne til minimum 50% og vil derfor anbefale et utbytte på
kr. 3,50 for 2002.

I 2002 fikk selskapet et endelig gjennombrudd i Sverige. 
I Stockholm vant Veidekke, sammen med Vägverket
Produktion, en kontrakt på 1.350 mill. svenske kroner på byg-
ging av 34 km motorvei ved Uppsala nord for Stockholm.
Arbeidet vil strekke seg over fem år. Gjennom samarbeidet
med både Vägverket Produktion og Veidekkes norske ressur-
ser gir dette et passende volum for virksomheten i Stock-
holm, samtidig som risikoeksponeringen blir begrenset. 
I tredje kvartal foretok man et oppkjøp av virksomhetene til
Lennart Knutsson i Skåne. Dermed har Veidekke en gunstig
markedsposisjon i alle de tre viktigste vekstområdene i
Sverige og styrker sin posisjon som skandinavisk entreprenør
og eiendomsutvikler. Samlet sett er imidlertid resultatene for
Sverige fortsatt preget av oppstartkostnader og svak inntje-
ning i Stockholm.

Resultatene for den samlede eiendomsvirksomheten endte i
tråd med forventningene, selv om aktiviteten falt mot slutten
av året. Dette henger sammen med den generelt svakere
økonomiske utvikling nasjonalt og internasjonalt. Aktiviteten
innen næringseiendom var meget svak i alle tre skandinavis-
ke markeder gjennom hele 2002, og i andre halvår gikk også
salget av boliger tilbake. Prisene på boliger har imidlertid

Christian Bruusgaard

Styreleder
Advokat og partner i
Thommesen Krefting
Greve Lund AS

Ole T. Krogsgaard

Direktør
OTK Holding A/S

ET SENTRALT MÅL
FOR 2002 HAR
VÆRT Å BEDRE
RESULTATET FOR
HELE KONSERNET
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holdt seg stabile gjennom året. Veidekkes største eiendomsutviklingsprosjekt for
tiden er prosjektet Sjølyststranda i Oslo, Norges Varemesses tidligere eiendom på
Skøyen. Her planlegger Veidekke og OBOS sammen å bygge ca. 470 boliger samt
ca. 40.000 kvadratmeter næringseiendom. 

Arbeidet med vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda har, istedenfor å gi et prosjekt-
bidrag, belastet regnskapet med i alt 35 mill. kroner. Det gjaldt en avsetning for
utestående fordringer på kontraktsfestede oppstartsarbeider og omstrukturerings-
kostnader i tredje kvartal 2002. Dette er hovedårsaken til det svært negative resul-
tatet i Divisjon Spesialprosjekt for året. Veidekke har besluttet å avstå fra å inngå
nye kontrakter på store prosjekter utenfor Norden. 

Konkurransetilsynet har igangsatt granskning av de store asfalt- og anleggsentre-
prenørene knyttet til mistanke om brudd på konkurranseloven. I juni 2002 over-
sendte Konkurransetilsynet saken knyttet til asfaltvirksomheten til Økokrim for
videre etterforskning. Konkurransetilsynets granskning av saken knyttet til anleggs-
virksomheten er ennå ikke avsluttet. Styret tar avstand fra et hvert brudd på kon-
kurranseloven og ser det som beklagelig at myndighetene bruker så lang tid på
behandling av saken.

Markeds- og konkurranseforhold

Den økonomiske aktiviteten i alle skandinaviske land ble noe svekket i 2002.
Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia har likevel holdt seg forholds-
vis høy gjennom hele 2002. I alle tre land er eiendomsmarkedet for næringsbygg
meget svakt. Boligsalget var ganske bra i første halvår, men falt noe i siste halvår. 

Noe av bortfallet i privat sektor er blitt kompensert av en relativt høy aktivitet i bygg
og anlegg innen offentlig sektor. For å utnytte dette må selskapet vise fleksibilitet
og evne til effektiv anvendelse av konsernets totale kompetanse og kapasitet. 
I løpet av 2002 har interessen og oppmerksomheten økt rundt Offentlig-Privat-
Samarbeid (OPS). Staten, fylkene og kommunene vurderer samarbeid omkring
utvikling, finansiering, bygging, drift og vedlikehold av så vel bygg som samferd-
selsprosjekter. Veidekke har utviklet spisskompetanse på dette feltet, og ser dette
som et interessant markedsområde i alle de tre skandinaviske land i årene fremover.

Håkon Langballe

Direktør
Norsk Hydro ASA

Peder Chr. Løvenskiold

Adm. direktør
Anthon B. Nilsen AS

Martin Mæland

Konsernsjef
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%
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I 2002 ble det besluttet at Statens vegvesens produksjons-
virksomhet skulle etableres som eget statsselskap. Dette
åpner for konkurranse om et marked på over 5 milliarder kro-
ner innen asfaltering, nybygging, drift og vedlikehold av riks-
og fylkesveier. Selv om dette markedsområdet får en ny og
sterk aktør, vil dette også gi oss nye muligheter. Tilsvarende
skille mellom drift og forvaltning er gjort i Finland, og delvis i
Sverige, med positive erfaringer. 

Konkurransebildet er ikke vesentlig endret i 2002, men
gjennomgående har de fleste større aktører levert betydelig
svekkede resultater gjennom året. De fleste melder om en
god ordresituasjon, men variasjonene er store. 

Endringer i organisasjonen

Gjennom året har administrasjonen og styret arbeidet med en
omstrukturering av konsernets juridiske og operative struktur.
Målet er å oppnå større likhet i behandling av divisjonene, kla-
rere beslutningsveier og en mer enhetlig konsernstruktur.
Viktige ledd i arbeidet i konsernet har vært å organisere divi-
sjonene som egne aksjeselskap, optimalisere kapitalstruktur
og avkastningskrav, redusere antall juridiske enheter, fastleg-
ge felles retningslinjer og policy, tilpasse stabsorganisering og
redusere kostnader.

Endringene får virkning fra 1. januar 2003.

ØKONOMISK UTVIKLING

Veidekke hadde i 2002 en samlet omsetning på 11.254 mill.
kroner (10.562 mill. kroner). Konsernets driftsresultat etter
avskrivninger (EBIT) var 315,8 mill. kroner (243,0 mill. kroner).
Totale avskrivninger var 361,2 mill. kroner, herav 285,5 mill.
kroner i ordinære avskrivninger og 75,7 mill. kroner i sam-
lede goodwillavskrivninger.

Konsernets resultat før skatt var 220,2 mill. kroner (135,3 mill.
kroner). Resultat etter skattekostnad og minoritetsandeler var

123,9 mill. kroner (69,3 mill. kroner). Resultat pr. aksje var kr.
4,58 (kr. 2,58). Kontantstrøm pr. aksje var kr. 17,93 (kr. 20,26)
og avkastning på egenkapitalen var 10,5% (6,6%).

KAPITALFORHOLD

Arbeidet med å få redusert selskapets gjeld har hatt høy prio-
ritet gjennom året. Salg av maskinutleieselskapet Bautas og
værbeskyttelsesvirksomheten, ble gjennomført i året og bidro
til en netto kapitalfrigjøring på 800 mill. kroner. 

Investeringer i 2002 var 377 mill. kroner (451 mill. kroner). Av
dette var 65,9 mill. kroner kjøp av selskap. Investeringen i vår
33% eierpost i Ramirent Oyj er bokført til 216 mill. kroner.
Kapitalbindingen i eiendomsutviklingsprosjekter er på 1.143
mill. kroner (1.204 mill. kroner), hvorav investeringen i vår
50% eierandel på Sjølyststranda utgjør 233,4 mill. kroner.
Risikoeksponeringen knyttet til våre eiendomsutviklingspro-
sjekter vurderes som akseptabel.

Salg av varige driftsmidler var 925,0 mill. kroner (208,2 mill.
kroner). Netto kontantstrøm fra driften var 783,8 mill. kroner
(232,2 mill. kroner).

Netto rentebærende gjeld var 434 mill. kroner (1.347 mill. kro-
ner). Konsernets totale eiendeler er redusert gjennom året og
utgjør 5.222 mill. kroner (6.307 mill. kroner). Samlet egenkapi-
tal var 1.355 mill. kroner (1.349 mill. kroner), som tilsvarer en
egenkapitalandel på 25,9% (21,4%). 

Ved årsskiftet hadde Veidekke kommiterte, ubenyttede låne-
rammer på 1.164 mill. kroner (875 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
2002 er utarbeidet i samsvar med dette. 

Hilde Aasheim

Divisjonssjef
Elkem ASA

Jan R. Kopstad

Konserntillitsvalgt
Ansattes representant

Kristian Omsland

Adm. direktør
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VIRKSOMHETSOMRÅDENE

Entreprenør Norge

Divisjonen, som driver Veidekkes aktivitet innen regional bygg- og anleggsvirksom-
het i Norge, viste en betydelig resultatforbedring.

I 2002 oppnådde divisjonen en omsetning på 4.718 mill. kroner som var på samme
nivå som året før (4.841 mill. kroner). Resultat før skatt ble 131,0 mill. kroner 
(-6,1 mill. kroner). Resultatmarginen ble 2,8% (-0,1%).

Gjennom 2002 har divisjonen fokusert på bedre drift og lønnsomhet generelt, og
ved systematisk forbedringsarbeid har man oppnådd bedring i resultater i så godt
som alle regioner og distrikter. Totalt sett for divisjonen har dette gitt en betydelig
bedring av resultatet sammenlignet med fjoråret. 

Divisjonen har inngått en rekke viktige byggekontrakter gjennom året både innen
offentlig og privat sektor. Et avtagende marked for næringsbygg i Oslo-området er 
i hovedsak blitt kompensert gjennom økt aktivitet innen offentlig sektor, samt en
relativt god utvikling i flere av de øvrige regioner.

Ved utgangen av året var ordrereserven 3.548 mill. kroner, sammenlignet med
4.089 mill. kroner ett år tidligere. 

Entreprenør Danmark

Selskapet Hoffmann A/S driver konsernets entreprenørvirksomhet i Danmark. 

I 2002 ble omsetningen i Danmark stort sett uforandret på 1.971 mill. kroner (2.094
mill. kroner). Resultat før skatt ble 9,3 mill. kroner (24,3 mill. kroner). Dette er påvir-
ket av et negativt resultat på 10 mill. kroner fra aktiviteter innen tekniske installasjo-
ner og en avsetning på 5 mill. kroner. Som følge av dette ble resultatmarginen
0,5% (1,2%). 

Resultat pr. aksje
kr.

Steinar Krogstad

Tømrer
Ansattes representant

Ove Ågedal

Prosjektutvikler
Ansattes representant

Göte Dahlin

Direktør
Vararepresentant
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%
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Virksomheten tekniske installasjoner er nå begrenset til el-

installasjoner og er integrert i byggregionene. Avsetningen på

5 mill. kroner er foretatt i forbindelse med at det etter utløpet

av regnskapsåret skjedde et uhell på Ballerup Sykkelarena

som ble oppført i hovedentreprise i 2002. To taksperrer falt

sammen og forårsaket materielle skader. Endelig fastlegging

av årsak og juridisk ansvarsfordeling skjer først når resulta-

tene fra en uavhengig granskning foreligger. 

Det skandinaviske samarbeidet har i 2002 omfattet oppføring

av et kontorbygg til 250 mill. kroner i Ørestaden ved

København for det norske forsikringsselskapet KLP. I første

halvår ble Hoffmann tildelt en kontrakt til 250 mill. kroner av

norske Steen & Strøm vedrørende utbygging av Danmarks

mest besøkte kjøpesenter, Lyngby Storcenter.

Oppføring av kjøpesentre er et satsingsområde for Hoffmann.

Ved årsskiftet inngikk selskapet kontrakt på utvidelse av

Rødovre Center til en verdi på ca. 350 mill. kroner.

Ved årsskiftet var ordrereserven 1.763 mill. kroner sammen-

lignet med 1.345 mill. kroner året før. Det er en økning på

31%.

Entreprenør Sverige

Divisjonens virksomhet omfatter datterselskapene Veidekke

Construction AB (Vecon) i Göteborg, Veidekke Stockholm AB

og selskapene i Veidekke Skåne.

Vecon, som ble etablert i 1998, vokser planmessig og leverer

resultater som er på nivå med konsernets økonomiske mål-

setning. Virksomheten i Veidekke Stockholm AB, som hadde

sitt første driftsår i 2001, har ikke oppnådd resultater som for-

ventet. Avvikene skyldes nedjustering av sluttprognosene på

flere prosjekter som var kontrahert i etableringsfasen. Store

tilbudskostnader i forbindelse med kontrahering av flere stør-

re prosjekter har også bidratt negativt. Ordrereserven er imid-

lertid tilfredsstillende og hele omsetningen for 2003 er nå sik-

ret. Også for den nylig innkjøpte virksomheten i Skåne er for-

utsetningene for videre positiv utvikling i 2003 gode.

Total omsetning i Sverige ble 768 mill. kroner (361 mill. kro-

ner) og resultatet ble -19,2 mill. kroner (-8,7 mill. kroner).

Samlet ordrereserve for entreprenørvirksomheten i Sverige

var pr. 31. desember 2002 på 1.076 mill. kroner. I tillegg kom-

mer en ordrereserve på 313 mill. kroner som norske

Spesialprosjekt har i Sverige. Dette, sammen med Veidekkes

styrkede posisjon i det svenske markedet, gir et godt grunn-

lag for bedret lønnsomhet i 2003. Hovedutfordringene er økt

lønnsomhet på prosjektene i Stockholmsvirksomheten og

kontrollert vekst i Skåne. 

Spesialprosjekt

Divisjonens virksomhet omfattet store og krevende anleggs-

og industriprosjekter i Skandinavia samt internasjonal virk-

somhet.

Divisjonen hadde en omsetning på 1.202 mill. kroner (732

mill. kroner). Resultat før skatt ble -52,2 mill. kroner (-27,1

mill. kroner). Det negative resultatet skyldes i hovedsak ned-

skrivninger på Veidekkes andel av vannkraftprosjektet

Bujagali i Uganda og avsetninger knyttet til arbeidet med

omstrukturering av divisjonen på totalt 35 mill. kroner, samt

bortfall av det volum og den inntjening som Bujagali ville gitt.

Anleggsmarkedet i Norge fikk ikke den utvikling Veidekke

hadde lagt til grunn, men har tross alt hatt en viss vekst.

Landbaserte olje- og gassprosjekter har gitt noen nye opp-

drag, og divisjonen har flere store anbud inne til avklaring.

Veidekke deltok i konkurransen om det første store OPS-pro-

sjektet for en ny riksvei i Sør-Trøndelag. Det har vært nedlagt

store ressurser i anbudsarbeidet, og dette er investeringer

som har gitt viktig kompetanse for videre utvikling av OPS-

prosjekter i Veidekke.

Ved årsskiftet hadde divisjonen en ordrereserve på 1.158 mill.

kroner (1.107 mill. kroner). Av dette utgjorde den svenske

virksomheten 313 mill. kroner (93 mill. kroner).

Fra og med 1. januar 2003 inngår divisjonen som en enhet i

Veidekke Entreprenør AS og blir en del av den samlede nor-

ske entreprenørvirksomheten. Enheten vil, i tillegg til aktivite-

ten i Norge, fortsatt delta i skandinaviske anleggsprosjekter.

Disse prosjektene skal fortrinnsvis utføres i arbeidsfellesskap

med lokale avdelinger. Enhetens utsikter for 2003 vurderes

som gode.

Eiendom

Divisjonens virksomhet omfatter utvikling og salg av bolig- og

næringsprosjekter i egen regi i Norge, Sverige og Danmark.

Omsetningen i 2002 var 1.033 mill. kroner (857 mill. kroner).

Resultat før skatt ble 75,6 mill. kroner (110,0 mill. kroner). 

Markedet har utviklet seg negativt gjennom hele 2002.

Spesielt gjelder dette markedet for utleie av næringsbygg. I

Oslo og Stockholm har både leiepriser og etterspørsel falt
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betydelig. Vi har forsatt lav ledighet i eksisterende portefølje, men det svake mar-

kedet har ført til at det ikke er igangsatt bygging av nye prosjekter.

Boligprisene i Skandinavia har holdt seg relativt stabile gjennom året. Salget av nye

boliger er imidlertid bremset betydelig opp. Dette medfører at antallet usolgte fer-

digstilte boliger øker både hos oss og hos konkurrentene.

Det er fortsatt problematisk og tidkrevende å få godkjent nye reguleringsplaner. En

ytterligere komplikasjon i Norge er at kommunene i økende grad ønsker å belaste

utbyggingsprosjektene med kostnader til skoler, barnehager etc. Dette gjør at sta-

dig flere prosjekter blir ulønnsomme.

Vårt største prosjekt er Sjølyststranda på Skøyen i Oslo. Sammen med OBOS over-

tok vi prosjektet den 1. august 2002. Reguleringsplanen er nå godkjent, og mar-

kedsføringen av de første 104 boliger av i alt ca. 470 er startet. Ved tilstrekkelig for-

håndssalg vil bygging starte i løpet av første halvår i 2003. Kontordelen av prosjek-

tet vil trolig ikke komme i gang i 2003 på grunn av svak etterspørsel. 

Ved utgangen av året hadde Veidekke 570 (680) boliger under bygging i egen regi.

Av disse er 450 solgt (460). Selskapet hadde 40 (0) usolgte ferdigstilte boliger ved

årsskiftet.

Industri

Divisjonen omfatter forretningsområdene asfalt/råvarer (Kolo Veidekke a.s) og gjen-

vinning (Veidekke Gjenvinning AS). I de tre første månedene av 2002 var i tillegg

værbeskyttelse en del av virksomheten, og frem til utgangen av tredje kvartal

omfattet virksomheten også utleieselskapet Bautas.

Divisjonen hadde en omsetning i 2002 på 2.044 mill. kroner (2.416 mill. kroner).

Resultat før skatt ble 85,0 mill. kroner (61,0 mill. kroner). Resultatet inkluderer en

salgsgevinst på 30 mill. kroner fra salget av Bautas.

Kolo Veidekke a.s, som driver produksjon av asfalt, pukk og grus, omsatte for 1.076

mill. kroner i 2002 (1.108 mill. kroner). På tross av at asfaltvolumet i Norge var det

laveste på mange år, har selskapet gjennom god drift oppnådd et godt resultat.

Veidekke Gjenvinning AS hadde en omsetning på 299 mill. kroner (241 mill. kroner). 

I løpet av 2002 har selskapet utvidet sin virksomhet innen næringsavfall både i

Rogaland og Vestfold. 

Utleievirksomheten, Bautas, hadde en omsetning på 654 mill. kroner i de ni første

månedene av 2002 (767 mill. kroner i hele 2001). Med virkning fra 30. september

2002 ble selskapet solgt til det finske børsnoterte selskapet Ramirent Oyj.

Veidekke har en aksjepost på 33% i Ramirent Oyj.

Konsernets aktivitet innenfor værbeskyttelse (Nordic Shelter Solutions) ble solgt til

et finsk selskap, NSS Group Oy, pr. 31. mars 2002. Veidekke har 30% av aksjene i

NSS Group Oy.

Gjenomsnittlig antall ansatte 
i Norden
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ORGANISASJONS- OG KOMPETANSEUTVIKLING

I 2002 hadde selskapet i gjennomsnitt 6.449 ansatte (6.353) i

Norden. Av disse var 4.127 (4.129 ) håndverkere og produk-

sjonsarbeidere og 2.322 (2.224) administrativt og teknisk per-

sonell. I 2002 hadde Veidekke 144 personer (150) på lærling-

kontrakt i Norge innenfor bygg, anlegg og asfalt. 

Av selskapets ansatte er ca. 11% kvinner. Det å få økt kvinne-

andelen er en av bygg- og anleggsnæringens større utford-

ringer. Det er derfor gledelig å se at flere kvinner søker seg til

utdannelsesinstitusjoner som er relevante for næringen. For

Veidekkes del arbeider vi aktivt for å rekruttere kvinner, og

gjennom økt tilfang av kandidater håper vi å kunne finne flere

aktuelle kandidater også til lederstillinger.

Prosjektet “Skole på byggeplass” viser seg fortsatt å være

en viktig bidragsyter til vår rekruttering av fagarbeidere.

Veidekke samarbeider her med byggenæringen, Aetat og 

skoleverket om å gi et alternativt tilbud om fagutdannelse

nær knyttet til opplæring på byggeplass. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

I Norge gikk H-verdien, dvs. antall fraværsskader pr. million

arbeidede timer, videre ned i fjerde kvartal. For året 2002 ble

H-verdien 9 mot 12 i 2001. Entreprenørregionene Øst og

Nord-Vest har vist meget god fremgang gjennom år 2002. I

vår øvrige skandinaviske virksomhet er H-verdien høyere enn

i Norge. Spesielt gjelder dette vår danske virksomhet. Denne

virksomheten vil få ekstra fokus fremover og de igangsatte

tiltak skal vurderes fortløpende.

Sykefraværet i Norge er igjen økende. Blant våre håndverkere

steg sykefraværet fra 8,5% 2001 til 8,8% 2002. Sykefraværet

for alle ansatte i 2002 var 6,9% mot 6,4% året før. Økningen

har vært størst innenfor tradisjonelle byggfag og har vært

spesielt stor i det sentrale Østlandsområdet. I vår øvrige

skandinaviske virksomhet er sykefraværet tilnærmet uendret

og ligger på et svært lavt nivå.

YTRE MILJØ

For Veidekke er miljøhensyn en sentral utfordring gjennom

hele prosjektets livssyklus; fra planlegging, prosjektering og

produksjon via forvaltning, drift og vedlikehold til riving, sorte-

ring og gjenvinning. Selskapet skal bidra til en bærekraftig

utvikling ved at miljøarbeid er en integrert del i den daglige

virksomheten. Dette omfatter begrensing og håndtering av

forurensning og avfall som selskapet selv genererer og tiltak

for å gjenvinne avfallsressursene. Hensynet til miljø er innar-

beidet i selskapets kvalitetssystem. 

Styret viser i denne sammenheng til nærmere beskrivelse på

sidene 64 og 65 i årsrapporten.

EIERSTYRING OG SAMFUNNSANSVAR

Veidekke er en sterkt desentralisert organisasjon med stor

grad av lokal tilhørighet, bl.a. for å ivareta kundenes behov

samt å sikre gjennomføringsevne og verdiskaping på de ulike

prosjektene. Virksomheten er sammensatt av over tusen

løpende prosjekter til enhver tid med normal varighet fra tre

til 15 måneder. Et hovedmål med konsernets styringssyste-

mer er å sikre kontroll og oversikt i forhold til denne struktu-

ren. Dette skjer gjennom en grundig og systematisk rapporte-

ring 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

risiko knyttet til hvert enkelt prosjekt er sentrale finansielle

parametere.

Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i Veidekkes verdi-

er: profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.

Selskapet setter fokus på mennesket som bruker av byggver-

kene. Dette gjenspeiles i Veidekkes visjon: “Vi skal bygge en

bedre fremtid for menneskers livsutfoldelse”. Som entrepre-

nørvirksomhet vil miljøarbeid alltid være sentralt i selskapet,

både i forhold til HMS, avfallshåndtering og annen miljø-

påvirkning.

Veidekke er med på å ivareta de ansattes interesser også

gjennom godt samarbeid med de tillitsvalgte. Det velges

tillitsvalgte på hvert prosjekt. I Norge møtes representanter

for de tillitsvalgte til en årlig hovedtillitsmannskonferanse. 

Veidekke bidrar til yrkesutdannelse i bransjen. I Norge skjer

dette bl.a. gjennom prosjektet “Skole på byggeplass” og ved

å være en av landets største lærlingbedrifter. Også i Danmark

og Sverige er lærlingordningen høyt prioritert. I tillegg utøves

det en betydelig intern opplæring i hele konsernet. 

AKSJONÆR- OG BØRSFORHOLD

Veidekke eies i hovedsak av finansielle investorer, slik at uav-

hengighet fra eiere ikke er en problemstilling. Et unntak er

OBOS som ved årskiftet eide 17,1% av aksjene. Ansatte

som gruppe eide 16,3% av aksjene. I forhold til OBOS sikres

uavhengighet ved at eierrepresentasjon og prosjektsamarbeid

aldri håndteres av de samme personene. I forhold til ansatte

har ingen enkelt ansatt over 0,3% eierpost og uavhengighet

er derfor uproblematisk.
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Årsberetning

Antall aksjonærer var ved årsskiftet 3.651 (3.737). De største

aksjonærene var foruten OBOS Forretningsbygg (17,1%),

Folketrygdfondet (13,9%), Color Group (8,2%) og Storebrand

Liv (7,1%). Det legges stor vekt på at de ansatte er med som

aksjonærer. Til sammen har 1.734 ansatte aksjer i selskapet

(16,3%). Kursen på Veidekkeaksjen varierte gjennom 2002

mellom kr. 43,00 og kr. 68,50.

DISPONERING AV RESULTAT

For morselskapet, Veidekke ASA, ble årsresultatet 81,6 mill.

kroner (-35,7 mill. kroner). Styret vil på selskapets general-

forsamling den 8. mai 2003 foreslå følgende disponering av

årsresultatet:

Mill. kroner

Utbytte 95,6

Annen egenkapital -14,0

Årsresultat 81,6

Morselskapets frie egenkapital er på 788,1 mill. kroner (711,8

mill. kroner).

UTSIKTER

Utsiktene for de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene i

2003 er preget av betydelig usikkerhet. Etterspørselen synes

foreløpig svekket i boligmarkedet, og i kontormarkedet er

nybyggvirksomheten vesentlig redusert i alle de skandinavis-

ke land. Økende arbeidsledighet og lavere vekst i eksport-

markedene bidrar til en avventende holdning i husholdning-

ene og store deler av næringslivet.

Vekstanslagene for bygg- og anleggsmarkedene i de skandi-

naviske land er som følge av dette blitt nedjustert. Nivået er

fortsatt høyt, men det ventes nå nullvekst eller en viss ned-

gang fra i fjor til i år. En økning av offentlig bygg- og anleggs-

virksomhet vil kunne bidra til å redusere nedgangen. De regio-

nale variasjoner er betydelige, og nedgangen i igangsetting av

boliger og visse typer næringsbygg har vært størst i storby-

regionene, hvor også oppgangen de siste årene har vært ster-

kest.

De grunnleggende vekstforutsetninger i de skandinaviske

land vurderes fortsatt som gode. Dersom de internasjonale

forholdene ikke forverres dramatisk, kan det ligge an til en

gradvis økende BNP-vekst i annen halvdel av 2003, med en

etterfølgende utflating av ledigheten. Et redusert rentenivå vil

også bidra til å stimulere investeringsaktiviteten.

Veidekkes strategi vil også i 2003 legge vekt på konsentra-

sjon om kjernevirksomheten, kostnadsreduksjoner og fokus

på drift og god prosjektgjennomføring. Med dagens krevende

markedssituasjon vil vi være ekstra aktpågivende og nøye

følge utviklingen innenfor alle markedsområdene for om nød-

vendig å kunne iverksette korrigerende tiltak. Med selskapets

gode finansielle stilling, en sterk ordrereserve og en motivert

organisasjon ser vi allikevel grunnlag for å bedre resultatene

ytterligere.

Oslo, 26. februar 2003

Christian Bruusgaard
Styreleder

Martin Mæland

Håkon LangballeJan Kopstad Steinar Krogstad

Peder Chr. Løvenskiold Kristian Omsland

Ove Ågedal Hilde Aasheim Terje R. Venold
Konsernsjef

Ole T. Krogsgaard
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Resultatregnskap

KONSERN  Note 2002 2001 2000

(Beløp i mill. kroner)

Driftsinntekter 1, 2, 28, 29 11 254,1 10 561,8 8 005,0

Underentreprenører -4 415,7 -4 099,5 -3 005,2
Materialkostnader -2 778,3 -2 452,4 -1 864,2
Lønnskostnader 3, 4, 19, 27 -2 537,4 -2 437,0 -1 949,9
Andre driftskostnader -845,7 -854,8 -533,9
Avskrivninger goodwill 6, 7 -75,7 -78,9 -69,1
Nedskrivninger goodwill - -35,0 -
Andre avskrivninger 7 -285,5 -361,2 -318,8
Sum driftskostnader -10 938,3 -10 318,8 -7 741,1

Driftsresultat 315,8 243,0 263,9

Resultat tilknyttede selskap 9 3,0 - -

Finansinntekter/kostnader 5 -98,6 -107,7 -78,9

Resultat før skattekostnad 220,2 135,3 185,0

Skattekostnad 18 -78,1 -47,3 -57,4

Årsresultat 142,1 88,0 127,6

Herav minoriteter 18,2 18,7 7,0

Resultat pr. aksje (kr) 4,58 2,58 4,79
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Balanse

KONSERN

Pr. 31. desember Note 2002 2001 2000

(Beløp i mill. kroner)

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill 6, 7 448,2 584,1 646,4
Eiendommer 7 336,9 339,1 383,7
Maskiner o.l. 7 588,9 1 338,2 1 411,0
Investering i tilknyttede selskap 9 549,6 - -
Fordringer mv. 10, 19 203,0 207,9 213,3
Sum anleggsmidler 2 126,6 2 469,3 2 654,4

Omløpsmidler

Næringsprosjekter 11 246,8 427,2 450,4
Boligprosjekter 12 577,3 776,8 503,2
Driftsbeholdninger 13 170,5 252,7 192,3
Kundefordringer 14 1 547,9 1 829,4 1 721,6
Andre fordringer 104,7 77,6 73,1
Likvide midler 15 448,2 474,4 832,0
Sum omløpsmidler 3 095,4 3 838,1 3 772,6

Sum eiendeler 5 222,0 6 307,4 6 427,0

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital 17 68,3 67,6 66,5
Annen egenkapital 1 170,9 1 172,1 1 167,4
Minoritetsinteresser 115,7 109,0 86,7
Sum egenkapital 16 1 354,9 1 348,7 1 320,6

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 19 54,7 70,1 65,4
Utsatt skatt 18 54,2 136,8 183,8
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 20 755,3 1 403,4 1 739,0
Annen langsiktig gjeld 77,7 93,4 82,5
Sum langsiktig gjeld 941,9 1 703,7 2 070,7

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 21 185,2 442,3 439,0
Leverandørgjeld 22 1 690,5 1 813,2 1 773,9
Skyldige offentlige avgifter 23 422,7 471,3 428,8
Betalbar skatt og utbytte 24 186,1 146,0 125,7
Annen kortsiktig gjeld 25 440,7 382,2 268,3
Sum kortsiktig gjeld 2 925,2 3 255,0 3 035,7

Sum egenkapital og gjeld 26, 29 5 222,0 6 307,4 6 427,0
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Kontantstrømoppstilling

KONSERN Note 30 2002 2001 2000

(Beløp i mill. kroner)

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad 220,2 135,3 185,0
Betalt skatt -104,7 -93,5 -80,9
Avskrivninger 361,2 475,1 387,9
Gevinst ved salg av varige driftsmidler -67,9 -81,6 -43,4
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -18,2 23,1 -3,0
Andre forskjeller resultat/betaling - - -2,1
Tilført fra årets virksomhet 390,6 458,4 443,5

Endring nærings- og boligprosjekter 205,6 -250,4 -234,6
Endring kundefordringer 339,6 -105,9 -26,7
Endring andre omløpsmidler 71,0 -58,6 19,5
Endring leverandørgjeld -189,2 34,7 111,0
Endring annen driftsgjeld -33,8 154,0 -13,6
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 783,8 232,2 299,1

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler -310,8 -412,2 -635,8
Salg av varige driftsmidler 933,0 215,7 140,3
Kjøp av selskap -43,3 -21,3 -468,9
Andre investeringer -555,9 5,8 -17,4
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) 23,0 -212,0 -981,8

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak langsiktig gjeld 2,6 45,5 1 057,3
Nedbetaling langsiktig gjeld -690,0 -387,9 -13,8
Opptak kortsiktig gjeld 186,3 106,6 118,4
Nedbetaling kortsiktig gjeld -284,9 -109,6 -61,8
Emisjon 11,5 18,8 191,2
Tilgang minoritet - 4,2 7,9
Betalt utbytte -58,5 -55,4 -62,9
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -833,0 -377,8 1 236,3

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) -26,2 -357,6 553,6

Likvide midler pr. 1. januar 474,4 832,0 278,4
Likvide midler pr. 31. desember 448,2 474,4 832,0
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Regnskapsprinsipper

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. Minoritetsinteressenes 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 gjel-
der innen entreprenør-, asfalt- og eiendomsvirksomhet. For felleskontrollert virksomhet anvender Veidekke bruttometoden
(proporsjonal konsolidering), unntatt for finansielle investeringer innen eiendomsvirksomhet der egenkapitalmetoden benyttes.
Bruttometoden innebærer at man tar inn sin andel av virksomhetens regnskap, og at hver linje i resultatregnskap og balanse
innarbeides. Ved kjøp av felleskontrollert virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Alle interne transaksjoner mellom den felles-
kontrollerte 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 bestemmende 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 tilknyttede selskap og felleskontrollerte finansielle investeringer innen eien-
domsvirksomhet anvender Veidekke egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden vurderes investering-
en til andelen av egenkapitalen i selskapet, og andelen av resultatet inntektsføres (resultat etter skattekostnad). Resultat-
andelen og investeringen vises på egne linjer i resultatregnskap og balanse. På kjøpstidspunktet vurderes investeringen til
anskaffelseskost, dvs. inkludert 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 gjennom-
snittskurser for året. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske datterselskap føres mot egenkapitalen, mens omreg-
ningsdifferanser 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 intern-
gevinster. 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 inne-
bærer at man resultatfører opparbeidet andel av forventet 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 usikkerhet. Garantitiden er normalt tre år. Tilleggskrav
inntektsføres når de er sikre.
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Regnskapsprinsipper

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 akseptabel 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 selges, 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 boligprosjekter i egen regi foretas det inntektsføring i takt med salget og oppfø-
ringen av boligene, basert på forventet sluttresultat på prosjektet. Det foretas ikke inntektsføring før minst 30% av boligene i
prosjektet er solgt og oppført. Det gjøres avsetning for usikkerhet, garantiarbeid o.l. For prosjekter som ventes å gi tap, er hele
tapet resultatført. Nedlagte kostnader 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.

ANDRE PRINSIPPER

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 forsikrings-
selskapets fond (premiereserve). Pensjonskostnader består av nåverdien av årets opptjening pluss renter på forpliktelsene
med fradrag for avkastning på pensjonsmidlene.

Ved tilskuddsordninger kostnadsføres tilskuddene etter hvert som de betales. Det oppføres for disse ordningene ingen 
forpliktelser i balansen.

Skatter

Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på grunnlag av årets skatte-
messige 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 finansregnskap
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 kredittinstitu-
sjoner o.l. som er opptatt for å finansiere anleggsmidler (investeringer), klassifiseres som langsiktig gjeld, mens lån som opp-
tas for å finansiere 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.

ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP

Veidekke har med virkning fra 1. januar 2002 inndelt sine investeringer i felleskontrollerte virksomheter i eiendomsvirksom-
heten i to kategorier: operasjonelle investeringer og finansielle investeringer. Med virkning fra samme dato er de investeringer
som er av finansiell karakter, innarbeidet i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Investeringer av operasjonell karakter er inn-
arbeidet etter bruttometoden, som tidligere. Endringen av regnskapsprinsippene har ikke vesentlig effekt for tidligere år, og
sammenligningstallene er derfor ikke omarbeidet.
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Noter Konsern
(Beløp i tabellene i mill. kroner)

1. Virksomhetsområder

Entreprenør Norge                  Entreprenør Danmark                    Entreprenør Sverige

Resultatregnskap 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Driftsinntekter 4 717,9 4 840,8 4 187,3 1 970,8 2 094,2 525,3 768,2 361,2 166,3 
Driftskostnader -4 572,7 -4 788,7 -4 066,6 -1 934,9 -2 034,0 -502,3 -780,6 -371,9 -167,9 
Avskrivninger -54,8 -90,0 -36,4 -25,8 -34,0 -9,6 -5,3 - - 
Driftsresultat 90,4 -37,9 84,3 10,1 26,2 13,4 -17,7 -10,7 -1,6 
Resultat tilknyttede selskap 0,2 - - 0,8 - - - - - 
Netto finansposter 40,4 31,8 13,2 -1,6 -1,9 0,5 -1,5 2,0 - 
Resultat før skattekostnad 131,0 -6,1 97,5 9,3 24,3 13,9 -19,2 -8,7 -1,6 

BALANSE pr. 31. desember

Anleggsmidler 364,7 448,4 540,0 205,0 225,4 252,4 37,7 2,7 1,2
Omløpsmidler 632,6 919,5 771,7 580,4 597,1 541,2 113,5 43,5 29,9
Likvide midler 747,8 435,0 279,9 76,1 112,5 258,3 39,1 84,5 68,0
Sum eiendeler 1 745,1 1 802,9 1 591,6 861,5 935,0 1 051,9 190,3 130,7 99,1
Egenkapital 293,3 140,1 134,7 108,9 132,7 108,1 -28,8 20,2 22,0
Langsiktig gjeld 107,5 107,6 126,9 284,3 304,7 341,4 17,3 7,4 2,8
Kortsiktig gjeld 1 344,3 1 555,2 1 330,0 468,3 497,6 602,4 201,8 103,1 74,3
Sum EK og gjeld 1 745,1 1 802,9 1 591,6 861,5 935,0 1 051,9 190,3 130,7 99,1
Brutto investeringer 23,7 42,1 249,2 17,7 29,2 261,3 40,4 - -

Spesialprosjekt Eiendom Industri

Resultatregnskap 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Driftsinntekter 1 201,8 732,4 947,1 1 033,4 856,5 186,1 2 043,7 2 416,0 2 268,3
Driftskostnader -1 189,2 -681,7 -874,9 -900,2 -702,0 -122,0 -1 673,7 -1 984,0 -1 863,2
Avskrivninger -45,7 -60,5 -58,0 -8,0 -8,5 -7,8 -210,4 -277,5 -264,4
Driftsresultat -33,1 -9,8 14,2 125,2 146,0 56,3 159,6 154,5 140,7
Resultat tilknyttede selskap - - - -2,6 - - 4,6 - -
Netto finansposter -19,1 -17,3 -11,1 -47,0 -36,0 -26,0 -79,2 -93,5 -90,5
Resultat før skattekostnad -52,2 -27,1 3,1 75,6 110,0 30,3 85,0 61,0 50,2

BALANSE pr. 31. desember

Anleggsmidler 175,0 129,7 152,0 394,5 81,7 122,8 831,1 1 442,3 1 436,7
Omløpsmidler 393,0 140,9 244,6 1 038,6 1 486,4 947,1 242,8 509,0 490,8
Likvide midler - - - - - - - - -
Sum eiendeler 568,0 270,6 396,6 1 433,1 1 568,1 1 069,9 1 073,9 1 951,3 1 927,5
Egenkapital 25,5 7,5 29,7 446,4 324,3 267,4 373,8 412,1 375,6
Langsiktig gjeld 284,5 122,2 245,3 517,9 532,7 259,2 418,0 1 163,2 1 145,8
Kortsiktig gjeld 258,0 140,9 121,6 468,8 711,1 543,3 282,1 376,0 406,1
Sum EK og gjeld 568,0 270,6 396,6 1 433,1 1 568,1 1 069,9 1 073,9 1 951,3 1 927,5
Brutto investeringer 45,9 38,4 167,4 1,2 1,2 27,8 243,8 340,1 929,1

Annet/Eliminering Konsern

Resultatregnskap 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Driftsinntekter -481,7 -739,3 -275,4 11 254,1 10 561,8 8 005,0
Driftskostnader 474,2 718,6 243,7 -10 577,1 -9 843,7 -7 353,2
Avskrivninger -11,2 -4,6 -11,7 -361,2 -475,1 -387,9
Driftsresultat -18,7 -25,3 -43,4 315,8 243,0 263,9
Resultat tilknyttede selskap - - - 3,0 - -
Netto finansposter 9,4 7,2 35,0 -98,6 -107,7 -78,9
Resultat før skattekostnad -9,3 -18,1 -8,4 220,2 135,3 185,0

BALANSE pr. 31. desember

Anleggsmidler 118,6 139,1 149,3 2 126,6 2 469,3 2 654,4
Omløpsmidler -353,7 -332,7 -84,7 2 647,2 3 363,7 2 940,6
Likvide midler -414,8 -157,6 225,8 448,2 474,4 832,0
Sum eiendeler -649,9 -351,2 290,4 5 222,0 6 307,4 6 427,0
Egenkapital 135,8 311,8 383,1 1 354,9 1 348,7 1 320,6
Langsiktig gjeld -687,6 -534,1 -50,7 941,9 1 703,7 2 070,7
Kortsiktig gjeld -98,1 -128,9 -42,0 2 925,2 3 255,0 3 035,7
Sum EK og gjeld -649,9 -351,2 290,4 5 222,0 6 307,4 6 427,0
Brutto investeringer 4,0 - - 376,7 451,0 1 634,8
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Kriterier for inndeling i virksomhetsområder

Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder som
har forskjellig risiko og inntjening. Inndelingen er den samme
som benyttes for interne styrings- og rapporteringsformål. 

Presentasjonen av virksomhetsområder

Resultateffekten av prosjektenes kontantstrøm utgjør for
Veidekke en betydelig andel av netto finansposter. Av denne
grunn gir resultat før skattekostnad et riktigere bilde av virk-
somhetsområdenes inntjening enn driftsresultatet. I tillegg til
driftsresultat er derfor finansposter og resultat før skattekost-
nad 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 drifts-
inntekter. Egenkapital, likvide midler og rentebærende gjeld
er fordelt i forhold til totalkapitalen.

Ikke fordelte poster

Enkelte konsernkostnader er ikke fordelt på virksomhetsom-
rådene. 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 samarbeid mellom enhetene. Internt
salg og samarbeid foregår på forretningsmessige vilkår.

Fordeling av driftsinntekter etter geografiske markeder

Av konsernets samlede driftsinntekter gjelder 3.458 mill. kro-
ner (3.382 mill. i 2001 og 1.481 mill. i 2000) virksomhet uten-
for Norge. Utenlandsvirksomheten utgjør således 31% (32%
i 2001 og 19% i 2000) av konsernets samlede driftsinntekter.

Entreprenør Norge Entreprenør Danmark Entreprenør Sverige Spesialprosjekt

2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Norge 4 717,9 4 840,8 4 187,3 - - - - - - 812,7 384,3 628,5
Øvrig Norden - - - 1 970,8 2 094,2 525,3 768,2 361,2 166,3 190,5 170,1 75,6
Afrika - - - - - - - - - 193,1 172,1 236,5
Øvrig utland - - - - - - - - - 5,5 5,9 6,5
Sum 4 717,9 4 840,8 4 187,3 1 970,8 2 094,2 525,3 768,2 361,2 166,3 1 201,8 732,4 947,1

Eiendom Industri Annet/Eliminering Konsern

2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Norge 926,0 813,3 174,9 1 884,0 1 943,2 1 823,3 -544,4 -802,1 -290,1 7 796,2 7 179,5 6 523,9
Øvrig Norden 107,4 43,2 11,2 154,9 472,8 445,0 - - - 3 191,8 3 141,5 1 223,4
Afrika - - - - - - 62,7 62,8 14,7 255,8 234,9 251,2
Øvrig utland - - - 4,8 - - - - - 10,3 5,9 6,5
Sum 1 033,4 856,5 186,1 2 043,7 2 416,0 2 268,3 -481,7 -739,3 -275,4 11 254,1 10 561,8 8 005,0

Entreprenør Norge Entreprenør Danmark               Entreprenør Sverige Spesialprosjekt

2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Totalt 3 548 4 089 3 615 1 763 1 345 1 209 1 076 636 157 1 158 1 107 852
Herav til 
utførelse innen
12 måneder 3 232 3 399 3 011 1 557 1 215 1 055 748 513 157 579 672 459

Konsern

Ordrereserve 2002 2001 2000

Totalt 7 545 7 177 5 833
Herav til 
utførelse innen
12 måneder 6 116 5 799 4 682

Driftsinntekter

Ordrereserve



29

2. Gevinst salg anleggsmidler

2002 2001 2000

Eiendommer 1,3 31,1 3,4
Maskiner o.l. 31,4 43,0 12,4
Virksomhet 35,2 7,5 27,6
Sum salgsgevinster 67,9 81,6 43,4

Gevinst ved salg av anleggsmidler o.l. inngår i driftsinntekter. 
Salg av virksomhet i 2002 gjelder Bautas og Værbeskyttelse og salg av virksomhet i 2000 gjelder betongvirksomheten.

3. Antall ansatte

Gjennomsnittlig antall ansatte 2002 2001 2000

Norden 6 449 6 353 5 021
Afrika 578 638 810
Totalt 7 027 6 991 5 831

Ansatte pr. 31. desember 2002 2001

Norden 5 909 6 269
Afrika 518 564
Totalt 6 427 6 833

4. Aksjer til ansatte

2002 2001 2000

Salg av aksjer til ansatte (antall) 249 000 125 187 126 000
Emisjon til ansatte (antall) 270 000 449 081
Rabatt til ansatte ved emisjon 1,1 4,5
Tilskudd til stiftelsen 0,2 0,5 1,4

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. 2002 ytet lån til konsernledelsen og nøkkelmedarbeidere
på 75,4 mill. kroner vedrørende kjøp av Veidekkeaksjer (om lag 300 personer). Lånene er til dels rentefrie og sikret ved pant i
aksjene.

Veidekke har de to siste årene foretatt en rettet emisjon mot de ansatte. Det er ved emisjonen gitt rabatt, som ikke er belas-
tet resultatregnskapet.

Noter Konsern

5. Finansinntekter/finanskostnader

2002 2001 2000

Renteinntekter 161,3 127,9 53,1
Andre finansinntekter 46,3 46,5 13,2
Finansinntekter 207,6 174,4 66,3

Rentekostnader -271,6 -241,3 -140,9
Andre finanskostnader -34,6 -40,8 -4,3
Finanskostnader -306,2 -282,1 -145,2

Finansinntekter/finanskostnader -98,6 -107,7 -78,9

6. Goodwill 2002

Balanseført

Virksomhetskjøp Avskrivninger verdi pr. 31.12

Hoffmann 8,7 85,0
Br. Reme 6,9 67,4
Block Berge Bygg 4,3 36,1
Bøhler 6,0 35,2
Kynningsrud Fundamentering 3,6 27,3
Wilhelmsen & Sønner 4,0 24,2
HG Asfalt 3,2 17,6
UFO Stadt 2,0 17,3
Litra Grus 15,6
Dokken 2,6 15,2
Selmer Bostäder 1,9 14,5
Burud Pukk & Grus 1,1 9,8
Veidekke Skåne 1,2 7,1
Gjenvinning Rogaland 0,8 6,9
Nedrebø Maskin 0,8 6,6
Kongsvinger Asfalt 1,2 6,6
Seby 4,8 4,9
Stavdal (solgt i 2002) 11,4
Annen virksomhet 11,2 50,9
Totalt 75,7 448,2
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10. Langsiktige fordringer mv.

2002 2001 2000

Lån til ansatte 89,7 81,5 75,9
Netto pensjonsmidler 42,4 27,3 46,4
Lån til kunder 25,1 33,0 44,3
Andre aksjer 18,6 19,3 18,1
Utsatt skattefordel 12,5 29,9 10,8
Andre fordringer 14,7 16,9 17,8
Langsiktige fordringer mv. 203,0 207,9 213,3

11. Næringsprosjekter

Næringsprosjekter gjelder utvikling og oppføring av næringsbygg i egen regi for salg. Det er under denne posten balanseført
nedlagte kostnader vedrørende tomter, bygg under oppføring og ferdige næringsbygg for salg.

Tomter for Under Ferdige

Næringsprosjekter pr. 31.12.2002 Sted utbygging utbygging bygg Totalt

Verkstedveien Harstad 81,4 81,4
Tuneveien Sarpsborg 25,2 25,2
Berghagan Ski 19,1 19,1
Diverse prosjekter Danmark 14,0 77,2 91,2
Andre prosjekter Norge 26,3 1,7 1,9 29,9
Balanseført totalt 40,3 98,0 108,5 246,8

2002 2001 2000

Gevinst salg næringsprosjekter 27,7 -1,0 20,6

9. Investering i tilknyttede selskap

Verdi i balansen 

Selskap Sted Eierandel % Resultat pr. 31.12

Ramirent Oyj Helsingfors 33 5,5 216,3
NSS Group Oy Helsingfors 30 -0,9 14,8
Sum industrivirksomhet 4,6 231,1
Sjølyststranda AS Oslo 50 233,4
Rösunda Prod Ett AB Stockholm 50 15,1
Tipton Brown AB Stockholm 33 11,9
Rösunda Parkvillor HB Stockholm 50 9,2
Rösunda Hus A HB Stockholm 50 8,6
Andre selskap -1,6 40,3
Sum eiendomsutvikling -1,6 318,5
Totalt 3,0 549,6

8. Kjøp av virksomhet 2002

Virksomhet Sted Kjøpsdato Kjøpesum

UFO Stadt Ålesund 01.01 32,9
Veidekke Skåne Lund 01.01 20,2
Dokken * Asker 01.01 9,1
SKÅAB Stockholm 01.01 5,2
Amrock ** Nedstrand 01.01
Total 67,4

*   Økte eierandelen i Dokken AS fra 60% til 80%
** Overtok resten av aksjene i Amrock JV AS (50%)

7. Goodwill, eiendommer og maskiner o.l.

Anskaf- Bokført Avskriv-

felseskost Akkum verdi Årets nings-

01.01. Tilgang Avgang avskr. 31.12. avskr. sats i %

Goodwill 813,6 56,2 128,7 292,9 448,2 75,7 8-20
Eiendommer 402,9 36,8 36,1 66,7 336,9 8,6 2-5
Maskiner o.l. 2 642,4 283,7 1 353,9 983,3 588,9 276,9 10-25
Sum 3 858,9 376,7 1 518,7 1 342,9 1 374,0 361,2

Investeringer og salg (salgssum)

2002 2001 2000 1999 1998

Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg

Goodwill 56,2 116,4 54,0 498,1 64,5 101,7 127,1
Eiendommer 36,8 23,6 14,9 72,9 172,2 13,6 102,1 12,3 35,3 8,0
Maskiner o.l. 283,7 785,0 382,1 135,3 964,5 62,2 322,2 57,6 427,3 26,6
Sum 376,7 925,0 451,0 208,2 1 634,8 140,3 526,0 69,9 589,7 34,6
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13. Driftsbeholdninger

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.

14. Kundefordringer

2002 2001 2000

Bokførte kundefordringer 1 646,2 1 639,1 1 560,4
Delkredereavsetning -38,0 -33,8 -33,9
Innestående kunder 149,9 116,1 112,6
Utført, ikke fakturert 363,3 647,5 447,2
Fakturert, ikke utført -573,5 -539,5 -364,7
Kundefordringer 1 547,9 1 829,4 1 721,6

12. Boligprosjekter

Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Det er under denne posten balanseført nedlagte kostnader
vedrørende tomter for utbygging og boliger under oppføring.

Boligprosjekter 2002 2001 2000

Tomter for utbygging 206,4 132,2 119,3
Prosjekter under utførelse 370,9 644,6 383,9
Balanseført totalt 577,3 776,8 503,2

Tomter for Under

Boligprosjekter pr. 31.12.2002 Sted utbygging utbygging Totalt

Vestre Voksen Oslo 91,5 91,5
Bergheim Terrasse Trondheim 56,5 56,5
Konowsgate Oslo 43,5 43,5
Åstad Asker 21,0 21,0
Skjoldnes Bergen 19,2 19,2
Rådhusgaten Drammen 17,2 17,2
Tromsø Bygg Tromsø 14,0 14,0
Täby Kyrkby C Stockholm 18,7 18,7
Soltorpet 1 Stockholm 14,4 14,4
Skälderviken Stockholm 11,2 11,2
Lustigknopp Stockholm 9,8 9,8
Diverse prosjekter Stockholm 103,2 103,2
Andre prosjekter Norge 105,5 51,6 157,1
Balanseført totalt 206,4 370,9 577,3

Noter Konsern

15. Likvide midler

2002 2001 2000

Bankinnskudd 448,2 467,5 686,2
Kortsiktige plasseringer 6,9 145,8
Likvide midler 448,2 474,4 832,0

16. Avstemming egenkapital

2002 2001 2000

Majoritet Minoritet Totalt Totalt Totalt

Egenkapital pr. 1. januar 1 239,7 109,0 1 348,7 1 320,6 1 050,0
Emisjon 11,5 11,5 18,8 191,2
Årsresultat 123,9 18,2 142,1 88,0 127,6
Utbytte -95,6 -4,6 -100,2 -54,4 -55,2
Tilgang/avgang minoritet -6,2 -6,2 4,9 9,1
Valutaomregning -40,3 -0,7 -41,0 -29,2 -2,1
Egenkapital pr. 31. desember 1 239,2 115,7 1 354,9 1 348,7 1 320,6

Det meste av minoritetsinteressene gjelder Kolo Veidekke a.s, der Veidekke eier 80% av aksjene. Emisjonen i 2001 og 2002
var en rettet emisjon mot de ansatte.
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18. Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnad 2002 2001 2000

Betalbar skatt 101,5 113,4 63,1
Endring utsatt skatt -23,4 -66,1 -5,7
Sum 78,1 47,3 57,4

Avvik skattekostnad 2002 2001 2000

28% av resultat før skattekostnad 61,7 28,0% 37,9 28,0% 51,8 28,0%
Faktisk skattekostnad 78,1 35,5% 47,3 35,0% 57,4 31,0%
Avvik -16,4 -7,5% -9,4 -7,0% -5,6 -3,0%

Avvik skattekostnad skyldes

Ikke fradragsberettigede kostnader -2,7 -2,5 -3,0
Avskrivninger goodwill -11,3 -12,0 -11,0
RISK ved salg aksjer 2,3 4,8
Andre poster -4,7 5,1 3,6
Sum -16,4 -9,4 -5,6

Utsatt skatt 2002 2001 2000

Midlertidige forskjeller

Kortsiktige poster 127,7 161,5 271,3
Meravskrivninger 65,4 282,8 334,9
Gevinst- og tapskonto 45,9 67,2 50,9
Andre langsiktige poster -45,3 -23,0 -0,8
Grunnlag utsatt skatt 193,7 488,5 656,3

Utsatt skatt (28%) 54,2 136,8 183,8

17. Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

De største aksjonærene i Veidekke ASA pr. 31.12.2002 Antall aksjer Eierandel %

OBOS Forretningsbygg AS 4 663 664 17,1
Folketrygdfondet 3 784 800 13,9
Color Group 2 230 076 8,2
Storebrand 1 938 121 7,1
Avansefondene 1 434 863 5,3
Anthon B. Nilsen AS 1 297 100 4,7
Firstnordic Fondene 528 600 1,9
Odin Norge 481 608 1,8
Tine Pensjonskasse 475 000 1,7
Vital Forsikring 344 112 1,3
Bjarne Kynningsrud as 307 700 1,1
Fondsavanse 201 100 0,7
Sparebankenes sikringsfond 187 000 0,7
Erik Must A/S 184 600 0,7
JP Morgan Chase Bank 176 000 0,6
Sum 15 største 18 234 344 66,8
Ansatte 4 438 345 16,3
Andre 4 636 265 16,9
Totalt 27 308 954 100,0

Totalt antall aksjonærer er 3 651. Aksjenes pålydende er kr 2,50.

Aksjer eid av ledende personer pr. 31.12.2002

Styret Antall aksjer

Christian Bruusgaard 1) 42 617
Peder Chr. Løvenskiold 2) 19 400
Kristian Omsland 2) 10 000
Steinar Krogstad 2 243
Ove Ågedal 1 775
Jan Kopstad 1 830
Aksjer eid av styret 77 865

Konsernsjef

Terje R. Venold 2) 76 123

Medlemmer av konsernledelsen

Torkel Backelin 77 029
Arne Giske 10 600
Jørgen Huno Rasmussen 4 800
Ole Arnfinn Opsahl 51 849
Leif E. Johansen  46 875
Dag Andresen 44 055
Kai Krüger Henriksen 13 262
Eigil Flaathen 51 665
Aksjer eid av konsernledelsen 300 135

Totalt 454 123

1) Styreleder
2) Inklusive aksjer eid av nærstående personer og selskap
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19. Pensjoner

Morselskapet og en del datterselskap har ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte, som er dekket i livsforsikrings-
selskap. I tillegg har de fleste selskapene i Norge avtalefestet pensjon (AFP). Datterselskapet Hoffmann A/S i Danmark har 
en tilskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. De ytelsesbaserte pensjonsordningene omfatter 2.710 aktive ansatte 
og 660 pensjonister.

2002 2001 2000

Veidekke ASA Kolo Andre Konsern Konsern Konsern

Sikrede Usikrede Veidekke as selskap Totalt Totalt Totalt

Pensjonskostnader

Årets opptjening (nåverdi) -21,4 -8,6 -6,0 -29,2 -65,2 -62,0 -43,5
Renter på forpliktelsene -20,0 -2,7 -5,3 -5,4 -33,4 -32,4 -29,8
Avkastning på midlene 21,6 5,4 3,9 30,9 29,2 31,0
Resultatført estimatavvik -1,8 -0,5 -0,3 -0,6 -3,2 -4,7 -1,8
Pensjonskostnader -21,6 -11,8 -6,2 -31,3 -70,9 -69,9 -44,1
Oppført i balansen

Pensjonsmidler 302,5 71,9 27,6 402,0 398,2 426,4
Pensjonsforpliktelser (nåverdi) -316,9 -45,6 -84,8 -41,5 -488,8 -533,0 -491,1
Netto midler/forpliktelser -14,4 -45,6 -12,9 -13,9 -86,8 -134,8 -64,7
Ikke resultatført estimatavvik 53,7 9,7 8,8 2,3 74,5 92,0 45,7
Balanseført netto midler/forpliktelser 39,3 -35,9 -4,1 -11,6 -12,3 -42,8 -19,0

Av netto pensjonsmidler/forpliktelser pr. 2002 på –12,3 mill. kroner er 42,4 mill. kroner oppført under langsiktige fordringer
mv., mens 54,7 mill. kroner er oppført under langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser og årets opptjening er inklusive arbeids-
giveravgift.

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

Økonomiske forutsetninger %

Avkastning på pensjonsmidler 8,0
Diskonteringsrente 7,0
Årlig lønnsvekst 3,3
Årlig G-regulering 3,3
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,5

Noter Konsern

20. Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner o.l.

Langsiktig gjeld 2002 2001 2000

Langsiktig trekk på kommittert låneramme 325,0 942,5 1 175,0
Andre lån 430,3 460,9 564,0
Gjeld til kredittinstitusjoner 755,3 1 403,4 1 739,0

Veidekke har en kommittert låneramme på 1.500 mill. kroner i Nordea. Av dette er 550 mill. kroner nedbetalingslån. 950 mill.
kroner er en kommittert trekkfasilitet som reduseres med til enhver tids utestående sertifikater. Veidekkes sertifikatprogram
er på 450 mill. kroner.

Lånerammen i Nordea løper fram til 2. oktober 2005. I lånerammen, som er basert på negativ pantsettelseserklæring, 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 var 60% av Veidekkes netto rentebærende gjeld knyttet opp mot langsiktige rentebindingsavtaler. 
Den resterende halvparten av gjelden følger den generelle utviklingen i pengemarkedsrentene.

Forfalls-/nedbetalingsstruktur 2003 2004 2005 2006 Etter 2006

Reduksjon av NOK 1.500 mill. kommittert låneramme 75,0 175,0 1 250,0
Andre lån 25,6 290,9 15,0 66,8 32,0
Sum 100,6 465,9 1 265,0 66,8 32,0

Nøkkeltall 2002 2001 2000

Ubenyttede kommitterte lånerammer 1 163,8 875,0 750,0
Veid effektiv lånerente pr. 31. desember 6,9% 7,1% 7,2%
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26. Pantstillelser, garantiansvar og solidaransvar

Pantstillelser 2002 2001 2000

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 180,2 426,6 383,9
Bokført verdi av pantsatte eiendommer 215,6 503,1 440,6

Garantiansvar 2002 2001 2000

Garantier overfor tilknyttede selskap 1,7 1,9 11,4
Øvrige garantier 4,1 6,6
Sum garantiansvar 1,7 6,0 18,0

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og garantistillelser.

Veidekke ASA’s garantistillelse overfor datterselskap

2002 2001 2000

Totalt 590,5 1 089,2 977,4
Herav solidaransvar for datterselskaps trekk på konsernkonto 304,5 722,5 687,2

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

27. Ytelser til ledende personer

Godtgjørelse til konsernets revisorer i 2002 er 6,6 mill. kroner for revisjon og 3,1 mill. kroner for rådgivning. 

Godtgjørelse til styret i 2002 er 1,1 mill. kroner og lønn til konsernsjef er 2,3 mill. kroner.

For konsernsjefen er det en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. I tillegg er han ved oppsigelse sikret lønn ytterligere i 
inntil 12 måneder. Lønn og godtgjørelse som konsernsjefen mottar, går til tilsvarende avkortning i lønnsgarantien.

Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til konsernsjefen og medlemmer av konsernledelsen på i alt 9,9 mill. kroner 
pr. 31. desember 2002. Dette er fordelt på konsernsjef Terje R. Venold (2,7 mill.), og følgende medlemmer i konsernledelsen:
Torkel Backelin (2,2 mill.), Ole Arnfinn Opsahl (1,3 mill.), Dag Andresen (1,0 mill.), Eigil Flaathen (0,8 mill.), Leif E. Johansen
(0,8 mill.), Kai Krüger Henriksen (0,5 mill.), Arne Giske (0,5 mill.) og Jørgen Huno Rasmussen (0,1 mill.). Lånene er til dels 
rentefrie, og de er sikret ved pant i aksjene. I tillegg har konsernsjefen et ordinært lån på 3,8 mill. kroner, herav 2,5 mill. kroner
i et midlertidig lån.

24. Betalbar skatt og utbytte

2002 2001 2000

Betalbar skatt 90,5 91,6 70,6
Avsatt utbytte 95,6 54,4 55,1
Betalbar skatt og utbytte 186,1 146,0 125,7

22. Leverandørgjeld

I leverandørgjeld inngår også periodiserte kostnader og avsetning for garantiarbeid o.l.

23. Skyldige offentlige avgifter

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

25. Annen kortsiktig gjeld

2002 2001 2000

Forskudd fra kunder 319,6 267,2 172,1
Annen gjeld 121,1 115,0 96,2
Annen kortsiktig gjeld 440,7 382,2 268,3

21. Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner o.l.

Kortsiktig gjeld 2002 2001 2000

Kassekreditt 24,5 12,5 74,5
Gjeldsbrevlån og byggelån tilknyttet eiendomsutvikling 160,4 415,6 349,5
Andre lån 0,3 14,2 15,0
Gjeld til kredittinstitusjoner 185,2 442,3 439,0

Forfalls-/nedbetalingsstruktur 2003 2004 2005 2006 Etter 2006

Kassekreditt 24,5
Gjeldsbrevlån og byggelån tilknyttet eiendomsutvikling 53,3 17,9 4,6 4,6 80,0
Andre lån 0,3
Sum 78,1 17,9 4,6 4,6 80,0
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28. Prosjekter under utførelse

Resultatført på prosjekter under utførelse 2002 2001 2000

Akkumulerte inntekter 5 505 6 252 5 904
Akkumulert bidrag 413 438 306

Tapsprosjekter under utførelse * 2002 2001 2000

Gjenværende omsetning 22 61 83

* Forventet tap på disse prosjektene er resultatført.

29. Usikkerhet og betingede utfall

Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet, idet man baserer seg på estimater og vurderinger. For igangvæ-
rende 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 retts-
sak. Veidekke er pr. 2002, foruten tidligere omtalte forhold angående mistanke om brudd på konkurranseloven, ikke involvert 
i noen større tvistesaker eller annen usikkerhet som vil påvirke fremtidig resultat i vesentlig grad.

Noter Konsern

30. Kontantstrømoppstilling

Kjøp av selskap

Veidekke har i 2002 kjøpt selskaper som totalt har medført et netto kontantutlegg på 37,1 mill. kroner (21,3 mill. kroner i 2001
og 468,9 mill. kroner i 2000). Ved kjøpene er følgende verdier oppført i konsernets balanse:

2002 2001 2000

Likvide midler 21,2 5,4 419,4
Andre omløpsmidler 78,0 15,9 883,0
Anleggsmidler 65,9 38,8 999,0
Gjeld til kredittinstitusjoner -15,8 -6,3 -85,4
Driftsgjeld -79,8 -7,0 -823,9
Betalbar/utsatt skatt 12,4 -1,3 -80,7
Langsiktig gjeld -23,6 -18,8 -372,4
Kostpris ved kjøpene 58,3 26,7 939,0
Kreditt ved kjøpene -50,7
Overtatt likvide midler -21,2 -5,4 -419,4
Netto kontantutlegg 37,1 21,3 468,9

Goodwill, eiendommer og maskiner o.l.

Kjøp 2002 2001 2000

Regnskapsført * 376,7 451,0 1 634,8
Kjøp av datterselskap -65,9 -38,8 -999,0
Kontantutlegg 310,8 412,2 635,8

* Se note 7 – Goodwill, eiendommer og maskiner og lignende

31. 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 for 480 mill. kroner. På eiendommen er det planlagt å bygge 470 boliger samt 40.000 kvadratmeter næringsareal i
egen regi for salg.

32. Salg av virksomhet

Veidekke har i 2002 solgt utleievirksomheten Bautas og virksomhetsområdet Værbeskyttelse. Bautas ble solgt 30. september
til det finske børsnoterte selskapet Ramirent Oyj for 885 mill. kroner. I forbindelse med salget gikk Veidekke inn på eiersiden i
Ramirent med en eierandel på 33% og en investering på 221 mill. kroner (rettet emisjon). Værbeskyttelse ble i begynnelsen
av året solgt til den finske selskapet NSS Group Oy for 77 mill. kroner. Samtidig med salget gikk Veidekke inn på eiersiden i
NSS Group med en eierandel på 30% og en investering på 16 mill. kroner. Omsetningen i 2001 var i Bautas på 770 mill. kro-
ner og i Værbeskyttelse på 300 mill. kroner. Den totale gevinsten ved salget av Bautas og Værbeskyttelse var på 35,2 mill.
kroner.
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Resultatregnskap

VEIDEKKE ASA Note 2002 2001

(Beløp i mill. kroner)

Driftsinntekter 4 300,0 4 076,5

Underentreprenører -2 374,3 -2 180,6
Materialkostnader -753,4 -707,1
Lønnskostnader 19, A -978,2 -991,2
Andre driftskostnader B -142,7 -190,0
Avskrivninger D -51,5 -88,0
Sum driftskostnader -4 300,1 -4 156,9

Driftsresultat -0,1 -80,4

Finansinntekter C 319,4 189,2
Finanskostnader -238,6 -176,7

Resultat før skattekostnad 80,7 -67,9

Skattekostnad H 0,9 32,2

Årsresultat 81,6 -35,7

Resultatdisponering

Utbytte 95,6 54,1
Annen egenkapital -14,0 -89,8

Sum 81,6 -35,7
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Balanse

VEIDEKKE ASA 

Pr. 31. desember Note 2002 2001

(Beløp i mill. kroner)

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill D 16,6 18,9
Eiendommer D 41,0 37,9
Maskiner o.l. D 82,4 96,1
Aksjer i datterselskap E 1 098,1 1 417,7
Aksjer i tilknyttede selskap F 238,9 8,1
Langsiktige fordringer konsernselskap 268,5 284,5
Langsiktige fordringer mv. 153,2 131,5
Sum anleggsmidler 1 898,7 1 994,7

Omløpsmidler

Næringsprosjekter 18,4 18,1
Boligprosjekter 7,9 9,3
Driftsbeholdninger 13 58,6 51,4
Kundefordringer 530,5 466,7
Kortsiktige fordringer konsernselskap 221,1 255,5
Andre kortsiktige fordringer 20,1 6,8
Likvide midler 209,5 751,2
Sum omløpsmidler 1 066,1 1 559,0

Sum eiendeler 2 964,8 3 553,7

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital

Aksjekapital 68,3 67,6
Overkursfond 228,9 218,0
Fond for vurderingsforskjeller 4,3 4,3
Annen egenkapital 709,1 723,2
Sum egenkapital G 1 010,6 1 013,1

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 19 35,9 34,7
Utsatt skatt H 52,9 60,2
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 335,9 941,5
Sum langsiktig gjeld 424,7 1 036,4

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 4,7 17,6
Leverandørgjeld 22 852,7 933,9
Skyldige offentlige avgifter 23 186,7 181,6
Betalbar skatt og utbytte I 107,7 61,4
Kortsiktig gjeld konsernselskap 172,2 153,8
Annen kortsiktig gjeld 205,5 155,9
Sum kortsiktig gjeld 1 529,5 1 504,2

Sum egenkapital og gjeld 2 964,8 3 553,7
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Kontantstrømoppstilling

VEIDEKKE ASA 2002 2001

(Beløp i mill. kroner)

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad 80,7 -67,9
Betalt skatt -1,6 3,6
Avskrivninger 51,5 88,0
Gevinst ved salg av varige driftsmidler -5,0 -34,7
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -15,9 18,8
Tilført fra årets virksomhet 109,7 7,8

Endring nærings- og boligprosjekter 1,1 62,4
Endring kundefordringer -63,8 30,5
Endring andre omløpsmidler 13,9 -17,6
Endring leverandørgjeld -81,2 60,8
Endring annen driftsgjeld 73,1 199,7
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 52,8 343,6

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler -41,8 -25,2
Salg av varige driftsmidler 8,2 79,9
Andre investeringer 100,2 92,0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) 66,6 146,7

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Nedbetaling langsiktig gjeld -605,6 -268,5
Opptak kortsiktig gjeld - 12,5
Nedbetaling kortsiktig gjeld -12,8 -
Emisjon 11,5 18,8
Betalt utbytte -54,2 -52,8
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -661,1 -290,0

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) -541,7 200,3

Likvide midler pr. 1. januar 751,2 550,9
Likvide midler pr. 31. desember 209,5 751,2
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Noter

B. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor i 2002 er 1,4 mill. kroner for revisjon og 0,8 mill. kroner for rådgivning.

A. Antall ansatte

2002 2001

Gjennomsnittlig antall ansatte 2 254 2 434
Antall ansatte pr. 31. desember 2 140 2 317

VEIDEKKE ASA

Regnskapsprinsippene på side 25 og 26 og en del av notene for konsernet gjelder også for morselskapet.

C. Finansinntekter/kostnader

I finansinntekter inngår utbytte og konsernbidrag fra datterselskap med 139,1 mill. kroner (34,6 mill. kroner).

D. Goodwill, eiendommer og maskiner o.l.

Anskaf- Bokført

felseskost Akkum. verdi Årets Avskr.-

01.01. Tilgang Avgang avskr. 31.12. avskr. sats i %

Goodwill 50,0 33,4 16,6 2,3 8-20
Eiendommer 55,8 4,7 0,3 19,2 41,0 1,2 2-5
Maskiner o.l. 307,4 37,0 13,7 248,3 82,4 48,0 10-25
Sum 413,2 41,7 14,0 300,9 140,0 51,5

E. Aksjer i datterselskap

Selskap Sted Eierandel % Verdi i balansen*

Hoffmann A/S København 100 393,0
Kolo Veidekke a.s Oslo 80 190,1
Brødrene Reme AS ** Kristiansand 85 128,9
Vecon Byggfornyelse AS Oslo 100 72,3
Block Berge Bygg AS Klepp 100 64,3
Veidekke Stockholm AB Stockholm 100 42,9
Kynningsrud Fundamentering AS Fredrikstad 79 23,6
Veidekke Eiendom AS Oslo 100 21,9
UNI Bygg AS ** Harstad 70 20,7
Norske Stålbygg AS Sandefjord 100 17,8
Trafikk & Anlegg AS ** Skien 70 17,5
Veidekke Gjenvinning AS Oslo 100 17,0
Seby AS ** Skedsmo 70 16,0
Veidekke Skåne Lund 100 14,2
Vecon AB Göteborg 68 13,3
Noremco AS Oslo 100 12,6
Valdresbygg AS ** Leira i Valdres 70 9,1
Bergheim Terrasser AS Trondheim 89 8,5
Veidekke Finans AS Oslo 100 5,0
Veidekke Skui AS Oslo 100 5,0
HG Betong Larvik AS Larvik 100 2,0
Andre selskap 2,4
Totalt 1 098,1

*  Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2002 (kostmetoden).
** For disse selskapene foreligger det avtale om at Veidekke skal kjøpe resten av aksjene.  I regnskapet er disse selskapene behandlet

som om Veidekke har kjøpt 100% av aksjene.

F. Aksjer i tilknyttede selskap

Selskap Sted Eierandel % Verdi i balansen*

Ramirent Oyj Helsingfors 33 221,2
NSS Group Oy Helsingfors 30 16,1
Andre selskap 1,6
Totalt 238,9

* Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2002 (kostmetoden).
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G. Avstemming egenkapital

2002 2001

Egenkapital 1. januar 1 013,1 1 084,1
Emisjon 11,5 18,8
Årsresultat 81,6 -35,7
Utbytte -95,6 -54,1
Egenkapital 31. desember 1 010,6 1 013,1

Noter

Oslo, 26. februar 2003

Christian Bruusgaard
Styreleder

Martin Mæland

Håkon LangballeJan Kopstad Steinar Krogstad

Peder Chr. Løvenskiold Kristian Omsland

Ove Ågedal Hilde Aasheim Terje R. Venold
Konsernsjef

Ole T. Krogsgaard

H. Skattekostnad og utsatt skatt

Avvik skattekostnad 2002 2001

28% av resultat før skattekostnad 22,6 28% -19,0 28,0%
Faktisk skattekostnad -0,9 -32,2
Avvik 23,5 13,2

Avvik i skattekostnad skyldes

Ikke fradragsberettigede kostnader -1,7 -1,4
Mottatt utbytte 11,2 5,0
RISK salg/likvidasjon aksjer 16,6
Andre poster -2,6 9,6
Sum 23,5 13,2

Utsatt skatt 2002 2001

Midlertidige forskjeller

Kortsiktige poster 178,3 171,2
Meravskrivninger 8,2 25,3
Gevinst- og tapskonto 26,1 31,1
Andre langsiktige poster -23,6 -12,6
Grunnlag utsatt skatt 189,0 215,0

Utsatt skatt (28%) 52,9 60,2

I. Betalbar skatt og utbytte

Avsetning til betalbar skatt er 12,1 mill. kroner  (7,0 mill. kroner) og avsatt utbytte er 95,6 mill. kroner (54,4 mill. kroner).
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Revisjonsberetning
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Definisjoner nøkkeltall

1) Ordinært årsresultat: 

Årsresultat pluss ekstraordinære poster minus skatt på ekstraordinære poster.

2) Driftsmargin:

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.

3) Resultatmargin:

Resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter.

4) Totalkapitalrentabilitet:

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

5) Rentabilitet på arbeidende kapital: 

Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader 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) Samlet egenkapital: 

Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.

8) Egenkapitalandel:

Samlet egenkapital i prosent av totalkapital pr. 31. desember.

9) Likviditetsgrad 1: 

Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

10) Likviditetsgrad 2: 

Mest likvide omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

11) Netto rentebærende posisjon: 

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

12) Resultat pr. aksje: 

Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 
(fullt utvannet).

13) Kontantstrøm pr. aksje: 

Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser pluss avskrivninger dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 
(fullt utvannet).
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Risikoforhold knyttet til selskapets virksomhet

Konjunkturutviklingen

Den ventede oppgang i internasjonal økonomi i andre halvår 2002 uteble, og dette preget også utviklingen i bygg-, anleggs- og
eiendomsmarkedet (B/A/E-markedet). Økende arbeidsledighet førte til at husholdningene ble mer tilbakeholdne med å inves-
tere i boliger, og bedriftene utsatte planlagte investeringer. 

Denne usikkerheten vil fortsette også inn i 2003 og prege utviklingen, særlig innen yrkesbygg- og boligmarkedet i Skandinavia.
Det internasjonale risikobildet er i dag stort og omfattende: Hvor langvarig og omfattende blir en Irak-konflikt og hvor mye vil
den påvirke internasjonal økonomi? Vil oljeprisene stige ytterligere ved at Irak-konflikten trappes opp og dermed svekke inter-
nasjonal økonomi? Ubalansen i husholdningssektoren i amerikansk økonomi er fortsatt til stede. En økning av sparingen for å
gjenopprette balansen kan bidra til ytterligere svekkelse av økonomien. For 2003 er vekstanslagene for B/A/E-markedet i
Skandinavia justert ned, men fra et høyt aktivitetsnivå. For Norge ventes det en svak nedgang i markedet (-1%) for 2003. 
Det er innen boliger og private yrkesbygg at nedgangen blir størst. Danmark og Sverige vil i stor grad påvirkes av den interna-
sjonale utviklingen, og B/A/E-markedene ventes å ha en tilnærmet flat utvikling.

For norsk økonomi og B/A/E-næring er utviklingen i arbeidsmarkedet en viktig del av risikobildet i dag. En økende arbeidsledig-
het også i distriktene kan bidra til et ytterligere svekket boligmarked. Det er også usikkert hvordan industriens konkurranse-
evne utvikler seg. Selv om kronekursen er svekket i begynnelsen av året, ventes den i fremtiden å ligge på et høyt nivå. Det
betyr at industriens konkurranseevne vil være svak fremover og bidra til økt ledighet og lavere investeringer. 

Svensk økonomi er i stor grad avhengig av utviklingen i eksportmarkedene og i dagens situasjon er, som nevnt, risikobildet her
betydelig. En økende oljepris representerer en betydelig risiko for svensk industri. Kommende høst skal Sverige gjennom folke-
avstemning avgjøre om landet skal knyttes til den økonomiske og monetære union (ØMU). Usikkerhet knyttet til utfallet av
avstemningen, samt hvordan renten påvirkes av utfallet er også av vesentlig betydning for svensk økonomi og B/A/E-markedet.

Det danske B/A/E-markedet er preget av en relativt flat utvikling i år. Dansk økonomi preges også av usikkerhet. Spesielt er
risikoen her knyttet til den økende arbeidsledigheten og hvor raskt industrien klarer å bedre konkurranseevnen. Utviklingen i
oljeprisen vil også for Danmark være av stor betydning.

Prosjektrisiko

Ved utførelse av bygg- og anleggsprosjekter er hovedregelen at byggherren har ansvaret for den valgte tekniske løsningen,
mens entreprenørens risiko er knyttet til utførelsen. Veidekke har imidlertid et betydelig antall prosjekter som er utviklet i sam-
arbeid med kunden. I disse prosjektene påtar selskapet seg et utvidet ansvar for den tekniske løsningen (totalentreprise).
Erfaringsmessig er gjennomføringen av denne type prosjekter preget av få uforutsette forhold, noe som bl.a. skyldes en grun-
dig analyse av tekniske risiki før kontraktsinngåelse.

I gjennomføringen av prosjekter vil det erfaringsmessig forekomme endringer og tillegg til kontrakten. Vederlaget for slike
endringer eller tillegg er ikke alltid klart beskrevet i forhold til kontrakten. Inntil enighet om oppgjør er oppnådd, kan dette med-
føre en likviditetsbelastning. Veidekke har imidlertid få tvistesaker og legger stor vekt på å dokumentere og varsle avvik, slik at
omforente løsninger med kunden kan oppnås.

For utførelse av større og spesielt krevende prosjekter er det vanlig å inngå arbeidsfelleskap med andre entreprenører, 
blant annet ut fra behovet for risikoavlastning.

Egenregi

Egenregivirksomheten utgjør en betydelig andel av Veidekkes totale prosjektportefølje, hovedsakelig knyttet til boligbygging.
Risikoen ved denne virksomheten er først og fremst knyttet til fall i boligmarkedet. Boligprisene i Skandinavia har gjennom
2002 holdt seg relativt stabile, men salget av nye boliger er bremset betydelig opp. Med utsikter til et fallende rentenivå og et
fortsatt oppdemmet boligbehov er det lite som tyder på et betydelig prisfall i boligmarkedet. Økende arbeidsledighet er imid-
lertid en usikkerhetsfaktor som vil påvirke boligmarkedet i negativ retning. 

Før oppstart av egenregiprosjekter er det et krav at et visst antall boligenheter skal være forhåndssolgt. Veidekkes boligpro-
sjekter er hovedsakelig lokalisert til noen få større byer, med flest prosjekter i Oslo-området, der tomtene ligger i attraktive
boligområder med relativt høyt prisnivå. Utviklingen i boligmarkedet overvåkes nøye, og selskapet har til enhver tid ikke flere
prosjekter under utførelse enn at den samlede risiko er begrenset.

Virksomhet utenfor Skandinavia

Virksomheten utenfor Skandinavia utgjorde i 2002 ca. 2,4% av Veidekkes totale omsetning. Virksomheten i Afrika er hovedsa-
kelig konsentrert om byggvirksomhet i Tanzania og fullføring av Hoffmanns veiprosjekt i Benin. Risikoen ved virksomheten er
først og fremst knyttet til oppgjørsrisiko for utført arbeid. Denne type risiko søkes minimalisert ved at Veidekke konsentrerer
virksomheten om bistandsfinansierte prosjekter og prosjekter finansiert av internasjonale finansinstitusjoner. Det er imidlertid
besluttet å avvikle den internasjonale prosjektvirksomheten etter fullføring av igangværende engasjementer.
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Eierstyring (Corporate Governance)

Nedenfor beskrives de organer, systemer og viktigste verk-
tøy som danner Veidekkes styringsstruktur – også kalt corpo-
rate governance.

Konsernstyring

Et hovedmål med Veidekkes konsernstyring er å sikre kon-
troll og oversikt i forhold til en desentralisert organisasjon og
en virksomhet som er satt sammen av over tusen løpende
prosjekter til enhver tid, med normal varighet fra tre til 15
måneder. Dette skjer gjennom en grundig og systematisk
rapportering fra hvert prosjekt inn til hver divisjon og derfra
videre inn til konsernet og styret. Rapporteringen skjer ti
ganger i året og omhandler både finansielle og ikke-finansiel-
le parametre, med fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til
hvert prosjekt samt skade/fraværsoppfølging. Det er også
viktig for Veidekke å sikre at den samlede portefølje av pro-
sjekter utgjør en akseptabel risikoeksponering og et godt
potensial for lønnsomhet. Prosjektporteføljen er et fast punkt
på agendaen både i divisjonsledelsen, konsernledelsen og i
styret.

Styret er Veidekkes høyeste forvaltningsorgan, og er direkte
underlagt generalforsamlingen. Styret setter overordnet
fokus og dagsorden for konsernet gjennom fastleggelse av
strategi og budsjetter og bidrar med ekstern kompetanse og
erfaring overfor administrasjonen. En hovedoppgave for sty-
ret er dessuten å drøfte og følge opp særlig viktige områder i
selskapets virksomhet. Etter fastlagte planer foretas det
gjennom året grundig gjennomgang av de ulike forretnings-
områdene. Det avholdes ni styremøter i løpet av året. To av
møtene avholdes i Sverige eller Danmark. Ett av de årlige
møtene kombineres med en befaring ved distrikts-/avde-
lingskontor og prosjektbesøk.

Selskapet har en valgkomité bestående av representanter for
ulike aksjonærer/aksjonærgrupper, og komiteen legger frem
forslag overfor generalforsamlingen. Med den betydelige
virksomhet selskapet har i Skandinavia, er det av avgjørende
betydning at det er representasjon fra alle tre land i ledelse
og styrende organer. I samråd med ansattes representanter
har Veidekke søkt om dispensasjon fra kravet om bedriftsfor-
samling. I stedet har de ansatte utvidet styrerepresentasjon. 

Konsernsjefen står for den daglige ledelse av Veidekkes virk-
somhet og følger de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
Månedelig, i møte eller skriftlig, gir konsernsjefen styret
underretning om Veidekkes virksomhet, stilling og resultat-
utvikling. Konsernsjefen orienterer styret kvartalsvis om opp-
nådde resultater og handlingsplaner innenfor helse, miljø og
sikkerhet.

Konsernledelsen består av konsernsjefen, lederne for virk-
somhetsområdene samt de ansvarlige for økonomi/finans,
strategi og kommunikasjon. Det holdes 11 konsernleder-
møter i løpet av året. 

Ledelsen i virksomhetsområdene (entreprenørvirksomhetene
i Norge, Sverige og Danmark samt Industri og Eiendom) har
jevnlige møter med ulik årlig frekvens (11 møter i Norge,
Danmark og Industri, seks møter i Sverige og fem i
Eiendom).

Samspillet med de tillitsvalgte ivaretas gjennom kontaktmø-
ter på ulike nivå i organisasjonen, en større årlig konferanse
mellom ledelse og tillitsvalgte, i uformelle fora etc. I tråd
med EU’s bestemmelser vil det blir opprettet et europeisk
samarbeidsutvalg (ESU).

Ledelsesprosesser og styringsverktøy

Planleggingshjulet danner kjernen i Veidekkes økonomiske
og strategiske planlegging. Hjulet definerer en fast agenda
gjennom året for utarbeidelse av strategiplaner, budsjetter
og løpende oppfølging av virksomhetene. Systemet sikrer et
felles fokus og en felles forpliktelse for alle som er involvert i
ledelsen av konsernet.

Veidekkes finanspolicy fastsetter retningslinjer for enhetenes
finansaktiviteter innad i Veidekke. Formålet er å unngå,
begrense, kontrollere og måle finansiell risiko, fremme kapi-
talrasjonalisering og optimalisere konsernets finansielle res-
surser.

Veidekkes styringssystem for anleggsledelse, som ligger på
selskapets intranett, gir klare retningslinjer for hvordan pro-
sjekter skal gjennomføres med hensyn til kvalitet, fremdrift,
kostnadseffektivitet, helse, miljø og sikkerhet og andre sen-
trale hensyn. Dette er et viktig verktøy for å sikre en felles
høy standard i prosjektgjennomføringen.

Styrets kompensasjonsutvalg er sammensatt av aksjonær-
valgte styrerepresentanter. Utvalget utarbeider forslag over-
for styret om lønn og kompensasjonsordninger for konsern-
sjefen. I tillegg gir utvalget råd om lønn og kompensasjons-
ordninger for ledelsen. Utvalget rapporterer til styret.

Et eget compliance-program er utviklet for å informere berør-
te ansatte om de grunnleggende konkurranserettslige regler
som gjelder for Veidekkes virksomhet. Målet er å bidra til
forståelse og sikre etterlevelse av gjeldende lover og regler.
Arbeidet med å implementere programmet i konsernet er
igangsatt.

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

PLANLEGGINGSHJULET
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Aksjonærforhold

Aksjonærpolitikk

Veidekke ønsker å gi aksjonærene høy og stabil avkastning over tid på investeringen i Veidekkeaksjen. Aksjonærenes avkast-
ning er en kombinasjon av kursutvikling og utbytte og bør reflektere den økonomiske utviklingen i selskapet. Selskapet legger
vekt på å gi markedet korrekt og relevant informasjon til rett tid, slik at Veidekkeaksjen kan prises så riktig som mulig.
Eksisterende aksjonærer skal i utgangspunktet ha fortrinnsrett ved kapitalutvidelser.

Kursutvikling

Veidekkes aksjonærer har over tid hatt en god avkastning på sine aksjer. Siden Veidekke ble børsnotert i 1986, har aksjonæ-
rene gjennom kursutvikling og utbytte fått en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,8%. Oslo Børs steg i samme periode med
6,1%. Til tross for et meget turbulent aksjemarked i 2002 da hovedindeksen på Oslo Børs falt med 31,1%, hadde Veidekke-
aksjen en positiv avkastning på 4,1% hensyntatt aksjeutbytte. Aksjekursen var på sitt høyeste i mai med kr. 68,50, mens 
laveste aksjekurs var kr. 43,00 i oktober.

Utbytte

Veidekke skal gi konkurransedyktig utbytte. Veidekke har i år valgt å endre selskapets utbyttepolitikk ved å øke utdelingsforhol-
det. Den nye utbyttepolitikken fastslår at utbytte skal utgjøre minimum 50% av selskapets årsresultat. Tidligere skulle utde-
lingsforholdet være mellom 30% og 40%. Den endrede utbyttepolitikken må sees i sammenheng med selskapets gode finan-
sielle stilling og positive kontantstrøm. Selskapets strategi de nærmeste årene skal i vesentlig grad være basert på lønnsom-
hetsfokus, prosjektorientering og risikostyring. Selskapets vekst vil primært være basert på organisk vekst med dertil begren-
set kapitalbinding. 

For regnskapsåret 2002 foreslår styret å dele ut kr. 3,50 pr. aksje i utbytte. Dette tilsier et utdelingsforhold på 76,5%.
Aksjonærene får dermed en direkte avkastning på 6,9% basert på aksjekurs ved årsskiftet. 

Utbytte utbetales den 27. mai 2003 til de aksjonærer som er registrerte eiere på den dato generalforsamlingen avholdes, 
som er den 8. mai 2003.

Avkastning på selskapets egenkapital

Veidekke har som langsiktig mål å oppnå en egenkapitalrentabilitet på 20%, men har de tre siste år ligget bak denne målset-
ningen. Egenkapitalavkastningen i 2002 var 10,5%. Veidekke har gjort en rekke tiltak for å styrke selskapets resultatmarginer.
Dette arbeidet omfatter også kontroll av risikoeksponering og kapitalrasjonalisering. I 2003 er målet en egenkapitalavkastning
på 15%.

Videre vekst for Veidekke

Veidekke har siden begynnelsen av 1980-tallet hatt en kraftig vekst og utvikling. Både gjennom oppkjøp og organisk vekst har
selskapet utviklet seg til å bli et ledende skandinavisk entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Selskapet er nå lokalisert i
alle skandinaviske vekstområder. Den videre veksten vil primært skje gjennom organisk vekst innenfor de eksisterende pro-
dukt- og geografiske områder.

Omsetning av Veidekkeaksjene

Veidekkeaksjen ble notert på hovedlisten på Oslo Børs i juni 1986. En børspost er 200 aksjer. Det ble i 2002 omsatt 11,6 millio-
ner aksjer over børsen. Omløpshastigheten var 42,8%. Selskapet arbeider kontinuerlig for å ha en tilfredsstillende likviditet i
aksjen. Dette skjer primært gjennom løpende selskapsinformasjon til aksjemarkedet og investorer samt et aktivt investor 
relation arbeid.

Aksjonærstruktur

Antall aksjonærer i Veidekke pr. 31. desember 2002 var 3.651. Selskapets største eiere var OBOS Forretningsbygg  (17,1%),
Folketrygdfondet (13,9%) og Color Group (8,2%). I alt 1.734 ansatte eier aksjer i selskapet med en samlet eierandel på 16,3%.
I mars 2003 har OBOS Forretningsbygg økt sin eierandel til 23,1%.
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Største aksjonærer pr. 31. desember 2002 

Navn Eierandel %

OBOS Forretningsbygg 17,1
Folketrygdfondet 13,9
Color Group 8,2
Storebrand Livsforsikring AS 7,1
Anthon B. Nilsen AS 4,7
Avanse Spar 2,4
Avanse Norge 2,0
Odin Norge 1,8
Tine Pensjonskasse 1,7
Firstnordic Norge 1,5
Vital Forsikring ASA 1,3
Bj. Kynningsrud A.S. 1,1
Fondsavanse AS 0,7
Avanse Industri 0,7
Sparebankenes Sikringsfond 0,7

Aksjespredning pr. 31. desember 2002 

Aksjebeholdning Antall Antall

Fra Til aksjonærer aksjer %

1 - 100 856 37 179 0,14
101 - 1.000 1 760 691 502 2,53
1.001 - 10.000 843 2 702 550 9,90
10.001 - 100.000 168 4 748 572 17,39
100.001 - 24 19 129 151 70,04
Totalt 3 651 27 308 954 100,00

Medarbeidere som aksjonærer

Det er fordelaktig for Veidekke som selskap, og dermed for alle aksjonærer, at medarbeiderne innehar aksjer som utgjør en
betydelig eierandel. Verdien av en entreprenørbedrift er i særlig stor grad avhengig av organisasjonen og de ansatte. Eier-
engasjement fra de ansatte er derfor et viktig og positivt element i utviklingen av selskapet. Selskapets mål er at minst halv-
parten av selskapets medarbeidere skal være aksjonærer med en samlet eierandel opp mot 15%. Når det gjelder ansatte i
sentrale lederposisjoner, er det ønskelig at de har et eierengasjement som er betydelig for den enkelte.

Veidekke arbeider løpende med å legge forholdene til rette for økt engasjement blant de ansatte. Selskapet tilstreber hvert år
å gi samtlige ansatte tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet til rabatterte kurser. Veidekke tilbyr også om lag 300 nøkkelmedarbei-
dere finansieringsbistand for kjøp av aksjer i selskapet. 

Selskapet gjennomførte i november 2002 en rettet emisjon overfor samtlige ansatte. 702 ansatte tegnet seg for 270.000
aksjer til kurs kr. 43,00.

Innbetalt  Antall Aksjekapital

beløp i aksjer etter etter utvidelse Justerings-

Emisjonsform NOK mill. utvidelse (1.000) i NOK mill. 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

Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember var 68,3 mill. kroner, fordelt på 27.308.954 aksjer, hver pålydende kr. 2,50.
Aksjekapitalens utvikling siden børsintroduksjonen er vist i tabellen ovenfor.

Eierstruktur

1 Ansatte 16,3%
2 Statsforetak 13,9
3 Kredittinstitusjoner og aksjefond 16,1%
4 Forsikring og private pensjonskasser 11,5%
5 Private foretak 35,5%
6 Privatpersoner 4,8%
7 Utlendinger 1,9%

1
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Fullmakt til utstedelse av aksjer og kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å utstede inntil 4,4 millioner aksjer. Denne fullmakten gjelder til 1. juli 2003.
I størst mulig grad blir vedtak om aksjekapitalendringer søkt fattet direkte i generalforsamlingen. Siden 1986 har styret fått en
slik fullmakt for to år av gangen. 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 samlet pålydende av inntil 6,5 mill. kroner, som tilsvarer i underkant av
10% av aksjekapitalen. Fullmakten gjelder til 31. august 2003, og styret vil på selskapets ordinære generalforsamling foreslå å
forlenge fullmakten til 31. august 2004. Tilbakekjøp av egne aksjer vurderes som aktuelt dersom selskapets finansielle situa-
sjon er sterk og det samtidig ikke finnes interessante investeringsalternativer innenfor konsernets forretningsområder.

Styret vil på generalforsamlingen den 8. mai 2003 be om en fornyelse av fullmaktene. Dog vil fullmakten til utstedelse av
aksjer være begrenset til 2,7 millioner aksjer.

AKSJEN 2002 2001 2000 1999 1998

Børskurs 31. desember 51,00 51,00 57,00 74,50 45,00
- høy 68,50 60,00 74,00 77,50 74,25
- lav 43,00 38,00 53,00 49,50 40,00
Resultat pr. aksje 4,58 2,58 4,79 8,41 8,10
Børskurs/fortjeneste (P/E) 11,1 19,8 11,9 8,7 5,4
Kontantstrøm pr. aksje 17,93 20,26 20,18 19,15 16,78
Børskurs/kontantstrøm 2,8 2,5 2,8 3,8 2,6
Utbytte pr. aksje 3,50 2,00 2,00 2,75 2,50
Utdelingsforhold (%) 76,5 77,5 41,8 32,1 30,3
Direkte avkastning (%) 6,9 3,9 3,5 3,7 5,6
Utestående aksjer (gjennomsnitt 1.000) 27 055 26 870 25 199 22 792 22 792
Børsverdi pr. 31. desember (mill. kr) 1 393 1 379 1 516 1 698 1 026
Antall aksjonærer pr. 31. desember 3 651 3 737 3 452 3 353 2 960
RISK-beløp 0,101) 0,61 0,40 8,04 1,99

1) Estimert. Endelig RISK-beløp fastsettes av skattemyndighetene. Informasjon om beløp sendes den enkelte aksjonær 
direkte fra Verdipapirsentralen.

Innsideforhold

Veidekke har i sine rutiner innarbeidet både gjeldende lovgivning om behandling av
fortrolig informasjon og rapporteringsregler for aksjetransaksjoner. Veidekke følger
en strengere praksis enn det loven krever i det interne innsidereglementet. I tillegg
til den lovbestemte utvidede undersøkelsesplikten har selskapet opprettholdt klare-
ringsplikt for primærinnsiderne, for ytterligere å sikre grundighet i undersøkelses-
plikten. Dette er i tråd med anbefalingene fra Oslo Børs. Videre har selskapet utar-
beidet interne regler som alle medarbeidere i sentrale stillinger og de hovedtillits-
valgte er gjort kjent med. Disse reglene innebærer bl.a. at den ansatte til enhver tid
må utvise stor aktsomhet ved kjøp og salg av aksjer.

RISK-regulering

RISK-beløpet beregnes årlig med utgangspunkt i endringen i Veidekkes tilbakehold-
te, 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 ovenfor. Beløpet tilfaller norske aksjonærer pr. 1. januar
etterfølgende år.

Investor Relations

Veidekke ser det som viktig at markedet med jevne mellomrom får tilgang til opp-
datert informasjon om selskapets utvikling. 

Kvartalsrapporteringen skjer i henhold til tidsplan gitt på side 2 i denne rapporten. I
forbindelse med offentliggjøring av års- og delårsresultater holder Veidekke normalt
presentasjoner for aksjonærer, meglere, analytikere og presse. I tillegg har selska-
pet løpende kontakt med investorer og analytikere. De fleste meglerhus ved Oslo
Børs utarbeider analyser av Veidekkeaksjen. På selskapets hjemmeside fremkom-
mer hvilke analytikere som følger Veidekkeaksjen.

Selskapet gir informasjon på norsk og engelsk.

Internett

På Veidekkes hjemmeside legges selskapets kvartalsrapporter, analytikerpresenta-
sjoner og andre viktige pressemeldinger/presentasjoner ut samtidig som de offent-
liggjøres gjennom tradisjonelle kanaler. 
Adressen er: www.veidekke.no/investorinfo

Børskurs/Resultat (P/E)

Jørgen G. Michelet

Finansdirektør
og ansvarlig for Investor Relations
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Virksomheten1)

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge.Veidekke Entreprenør 
Norge

Virksomhet innen asfalt, pukk og grus, 
samt gjenvinning av næringsavfall og 
tyngre byggavfall.

Har 33% eierandel i utleieselskapet
Ramirent Oyj og 30% i NSS Group Oy 
(værbeskyttelse).

Veidekke Industri

Bygg- og anleggsvirksomhet i Danmark.Hoffmann
Danmark

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

Veidekke Entreprenad 
Sverige

Utvikling av næringsbygg, spesialbygg for
offentlig virksomhet og boliger i egen regi 
i Norge, med virksomhet i Stockholm og
København.

Veidekke Eiendom 

18%

Omsetning

Se også side 58-59

9%

Omsetning

Se også side 56-57

7%

Omsetning

Se også side 54-55

18%

Omsetning

Se også side 52-53

48%

Omsetning

Se også side 50-51

NOK mill. 2002 2001 2000

Driftsinntekter 2 044 2 416 2 268 

Resultat før skatt 85,0 61,0 50,2

Gjennomsnittlig
antall ansatte 1 487 1 629 1 515

NOK mill. 2002 2001 2000

Driftsinntekter 5 721 5 403 4 891 

Resultat før skatt 122,4 -15,1 99,1

Gjennomsnittlig
antall ansatte 2 905 3 041 2 963

NOK mill. 2002 2001 2000

Driftsinntekter 768 361 166

Resultat før skatt -19,2 -8,7 -1,6

Gjennomsnittlig
antall ansatte 555 215 105

NOK mill. 2002 2001 2000

Driftsinntekter 1 971 2 094 525

Resultat før skatt 9,3 24,3 13,9

Gjennomsnittlig
antall ansatte 1 378 1 336 333

NOK mill. 2002 2001 2000

Driftsinntekter 1 033 856 186

Resultat før skatt 75,6 110,0 30,3

Gjennomsnittlig
antall ansatte 66 65 43

I løpet av 2002 er det foretatt en omstrukturering av selskapet. Regnskapsmessig blir konsekvensene av endringen
først gjennomført fra 1. januar 2003. I oppstillingen ovenfor og i beskrivelsene på de følgende sider er dette imidlertid
tatt hensyn til, og tallene for entreprenørvirksomheten er omarbeidet i henhold til den nye organisasjonsstrukturen. 
I forbindelse med kvartalsfremleggelsene i 2003 vil vi for sammenligningens skyld referere til omarbeidede tall. 

1)

Beskrivelse Nøkkeltall

2)

2) Tallene for 2000 er kun tall for 4. kvartal

Aktivitetsområde
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• Fokus på marginer
• Fokus på produktivitet
• Være en kundedrevet organisasjon 

der flergangskunder er viktige
• Fokus på prosjekt og videreutvikling 

av skandinavisk samarbeid 

• Resultat før skatt på 122,4 mill. 
kroner (mot –15,1 mill kroner i 2001)

• Revidert styringssystem med 
tilhørende rutiner

• Felleskostnadene er redusert med 
virkning fra 2003

• Kontrahert en solid ordrereserve 
innen anleggsprosjekter i Sverige

• Bedret lønnsomhet, spesielt i de 
svakeste enhetene 

• Systemutvikling innen planlegging 
og prosjektstyring

• Integrering av tidligere Divisjon 
Spesialprosjekt

• Utviklingsprosjektet “Vi i Veidekke”

• Fokus på lønnsomhet gjennom 
styrket kompetanse og kapasitet for 
store totalentrepriser, bl.a. i form av 
partnering

• Senke ulykkesfrekvensen

• Styrket posisjon i markedet for utbyg-
ging av store kjøpesentra

• Tross forsterket innsats ingen reduk-
sjon av ulykkesfrekvensen, men 
sykefraværet kom ned på 5%

• Styrket kundeorientering
• Forbedret årsresultat
• Innføring av nytt kalkulasjonssystem
• Oppnå plassering i Arbeidstilsynets 

1. divisjon 

• Styrke markedsposisjonen i 
Stockholm/Mälardalen og Göteborg 
(Vecon)

• Etablering i Skåne
• Bedre samspill med de øvrige 

enhetene i Veidekke

• Kontrollert vekst og solide resultater 
i Vecon  

• Fått ”kritisk masse”, vunnet flere 
store prosjekter og fått en posisjon 
på markedet i Stockholmsområdet

• Etablert virksomhet i Skåne gjennom
oppkjøp av flere selskaper

• Ytterligere styrking av Vecon gjennom 
videre organisk vekst

• Økt lønnsomhet i Stockholm 
gjennom bedre prosjektstyring og 
effektiv organisering

• Styrking av byggvirksomheten i Skåne 
og integrering av Skåneselskapene

• Starte utvikling av Sjølyststranda, Oslo
• Holde høyt trykk på salg og markeds-

kommunikasjon
• Fokusere på kapitalbinding

• Tilfredsstillende resultat tross fallende
marked

• Første Startbo-prosjekt en suksess
• Flere boligprosjekter klare for salg

• Fortsatt sterkt fokus på salg og 
markedskommunikasjon

• Viderutvikle Startbo-konseptet
• Usikkert marked krever tett oppfølging 

av risiko og eksponering

• Fortsatt fokus på lønnsomhet i 
asfalt-, pukk- og grusvirksomheten

• Videreutvikling av landsdekkende 
nett for å sikre råstofftilgang og total-
løsning for kunder innen gjenvinning

• Godt resultat tross historisk lavt 
asfaltmarked

• Omsetningsvekst innen nærings-
avfall i henhold til plan

• Opprettholde volum og inntjening 
innen asfalt og råvarer, samt få 
kontrakter innen drifts- og vedlike-
holdsmarkedet

• Fortsatt vekst innen næringsavfall 
i etablerte områder, med vekt på 
inntjening og lønnsomhet

Prioriterte områder i 2002 Oppnådd i 2002 Prioriterte områder i 2003
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Veidekke Entreprenør 

Generelt

Divisjonen omfatter entreprenørvirksomheten i Norge og gjennomfører alle typer

bygge- og anleggsarbeider. Oppdragene omfatter blant annet nybygg av boliger,

næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg, byggfornyelse, anleggsprosjekter,

herunder vei og jernbane samt industriprosjekter.

Divisjonens nåværende organisasjon ble etablert i 2002 ved at Spesialprosjekt ble

integrert i Entreprenør Norge. Divisjonen omfatter fra januar 2003 regionene Øst,

Syd, Nord/Vest, Anlegg og Spesialprosjekt og er etablert som et eget aksjeselskap

under navnet Veidekke Entreprenør AS.

Etter et svakt år i 2001 har strategien for 2002 vært preget av kundeorientering,

konsolidering og fokus på marginer. Ved utgangen av året ser vi at dette har gitt

resultater, og divisjonen kan vise til en svært positiv resultatutvikling sammenlignet

med foregående år.

Det ble i 2002 besluttet å sette i gang en utviklings- og forbedringsprosess i divisjo-

nen under navnet Vi i Veidekke. Vi i Veidekke vil være et langsiktig organisasjonsut-

viklingsprosjekt som fokuserer på bedre drift gjennom involvering, samhandling og

felles mål. En viktig forutsetning for å lykkes i dette arbeidet er at vi videreutvikler

vår kultur for egenproduksjon. Dette innebærer mindre skiller mellom funksjonærer

og fagarbeidere og sterkt fokus på gjennomføringsevne, produktivitet, kvalitet og

samspill med kunden.

Divisjonen omfatter bygg- og anleggsvirksomheten i Norge

GJENNOM PROSES-
SEN VI I VEIDEKKE
SKAL VI VIDERE-
UTVIKLE SELSKAPET
SOM MARKEDETS
BESTE
ENTREPRENØR

Bergheim Amfi er et av Trondheims
største boligprosjekter.

Arbeider pågår på dobbeltsporet
mellom Sandvika og Asker for
Jernbaneverket.
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Veidekke Entreprenør 

Resultater

Divisjonen har hatt en meget positiv resultatutvikling i 2002. Omsetningen var

5.721 mill. kroner sammenlignet med 5.403 mill. kroner i 2001. Resultat før skatt

var 122,4 mill. kroner mot -15,1 mill. kroner i 2001. Resultatforbedring er oppnådd i

så godt som alle regioner og distrikter.

Utsikter

Gjennom 2002 så vi lav aktivitet innen private næringsbygg, spesielt i Oslo-

området, mens boligbyggingen fikk en flat utvikling og viste fallende tendens mot

slutten av året.

Det knytter seg usikkerhet til markedsutsiktene i privat sektor i 2003. Et avtagende

marked vil kunne kompenseres noe gjennom økt aktivitet innen offentlig sektor og

en relativt god utvikling utenfor Oslo-området.

Divisjonen har inngått flere viktige kontrakter i 2002, og ordrereserven var ved

utgangen av året 4.515 mill. kroner mot 4.849 mill. kroner ved forrige årsskifte.

Arbeid i det nye kraftverket i Åbjøra 
i Valdres, som skal erstatte det 
eksisterende fra 1951.

Norges Varemesses nye bygg på
Lillestrøm.

Boligprosjektet Flatåsen i Drøbak.
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Hoffmann

I 2002 skiftet selskapet navn fra H. Hoffmann & Sønner A/S til Hoffmann A/S.

Samtidig ble tilhørigheten til Veidekke understreket gjennom en ny logo. 

Hoffmanns virksomhet er inndelt i fem nasjonale regioner, som i 2002 har

gjennomført mange omfattende byggeoppgaver med tilfredsstillende resultater

innen nybygg, anleggsarbeider, renovering, vedlikehold og drift. 

Hoffmanns primære aktiviteter i Danmark utviklet seg tilfredsstillende gjennom

hele 2002. Selskapets investering i installasjonsaktiviteter og deltakelsen i interna-

sjonale prosjekter i utviklingsland ga imidlertid utilfredsstillende resultater. Denne

virksomheten vil bli sterkt begrenset i tiden fremover. 

Et viktig område for Hoffmann i 2002 var bygging av boliger for andelslag og bolig-

selskaper. I 2003 ventes økende aktivitet innen boligbygging med pensjonskasser

og andre institusjonelle investorer som utbyggere. På næringsbyggmarkedet er det

for tiden stor aktivitet innen ombygging og modernisering av store kjøpesentre.

Ved årsskiftet hadde Hoffmann kontrakt på ombygging av to kjøpesentre, hver på

over 250 mill. kroner. Av større igangværende kontorbyggprosjekter kan nevnes et

bygg til ca. 200 mill. kroner for KLP i Ørestaden og et nytt hovedkontor for fagfor-

eningen HK-København til ca. 150 mill. kroner på Nytøjhusgrunden.

På anleggssiden er de mer tradisjonelle kontraktene supplert med rammeavtaler

med elforsyningsselskaper på legging av kabler. Hoffmanns kompetanse innen

kommunalteknikk og Veidekkes fundamenteringskompetanse utnyttes ved at det

er etablert en ny enhet, ”Hoffmann Vandbygning og Fundering”. 

Entreprenørvirksomheten i Danmark drives av Hoffmann A/S,
Danmarks fjerde største entreprenørselskap

KUNDEORIENTERING
ER I FOKUS

For Linak a.s. på øya Als oppføres et
kombinert produksjons- og administra-
sjonsbygg.

Næringsbygg for KLP Ejendomme A/S 
i Ørestad City, mellom København 
sentrum og Kastrup.
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Hoffmann

Hoffmann har også hatt virksomhet i utlandet. I Uganda ble kontrakten med Danida

på bygging av en hovedvei til ca. 200 mill. kroner avsluttet. Arbeidene ble utført i

50/50 samarbeid med Syd-Afrikas største entreprenørselskap, Murray & Roberts.

Samme konsortium utfører et tilsvarende veiprosjekt for Danida i Benin til drøyt

300 mill. kroner. Prosjektet har vært i gang i to år, og skal fullføres i løpet av 2004.

I 2002 hadde Hoffmann 1.378 ansatte mot 1.336 i 2001. Til tross for stor innsats

innen HMS er antall arbeidsulykker fortsatt altfor høyt med en H-verdi (antall fra-

værsskader pr. million arbeidede timer) på 28 mot 25 i 2001, hvilket svarer til det

danske bransjegjennomsnittet. Det vil derfor bli satt ytterligere fokus på å få ned

ulykkesfrekvensen.

Resultater

I 2002 ble Hoffmanns omsetning i Danmark 1.971 mill. kroner sammenlignet med

2.094 mill. kroner i 2001. Resultat før skatt ble 9,3 mill, kroner etter belastning av

eierkostnader på 22,7 mill. kroner. I 2001 var resultatet 24,3 mill. kroner. Det svake

resultatet sammenlignet med fjoråret, er en følge av en avsetning på 5 mill. kroner

og et negativt resultat på 10 mill. kroner fra aktiviteter innen tekniske installasjoner.

Avsetningen gjelder et uhell på en sykkelarena i Ballerup som ble oppført i 2002

der to taksperrer falt sammen og forårsaket materielle skader. Ulykken skyldes

imidlertid ikke feil fra Hoffmanns side.

Utsikter

Det viktigste satsingsområde i 2003 blir å betjene så vel Hoffmanns som

Veidekkes nåværende kunder med et systematisk fokus på kundeorientering. Ved

årsskiftet var aktiviteten lavere på de fleste delmarkedene i Danmark, men det for-

ventes fortsatt vekst innen boligbygging.

Hoffmanns ordrereserve utgjorde ved årsskiftet 1.865 mill. kroner mot 1.345 mill.

kroner på samme tidspunkt forrige år. Dette er godt utgangspunkt for virksom-

heten i 2003, da vi venter en bedring av inntjeningen og kun en mindre vekst i

omsetningen.

Lyngby Storcenter drives av Steen &
Strøm Danmark A/S. Nå skal det om-
bygges for i alt 250 mill. danske kroner.

Kedelhallerne på Fredriksberg benyttes
til idretts- og kulturformål.
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Veidekke Entreprenad 

Vecon

For Vecon ble 2002 nok et meget godt år. Omsetningen økte fra 204 mill. kroner i

2001 til 222 mill. kroner. Selskapet er i dag en av de ledende aktørene i Vest-

Sverige innen bygg og anlegg. I 2002 gjennomførte Vecon med godt resultat flere

store kontrakter som ble kontrahert i 2001, og selskapets årsresultat tilfredsstiller

konsernets langsiktige krav til lønnsomhet. Selskapet har styrket sin organisasjon

bl.a. ved å etablere en egen avdeling for byggvirksomhet, og vil fortsette organisk

vekst, spesielt på byggsiden. Ved årsskiftet hadde Vecon en ordrereserve på 143

mill. kroner.

Veidekke Stockholm AB

Veidekke Stockholm har sitt marked i Stockholmsområdet og i Mälardalen.

Selskapet har virksomhet innen både bygg og anlegg. Omsetningen økte kraftig,

fra 157 mill. kroner i 2001 til 307 mill. kroner i 2002. Resultatet for virksomheten

var imidlertid meget svakt i 2002. Dette skyldes i hovedsak etableringskostnader

og at prosjektporteføljen fra oppstartsfasen ikke ga de marginer man hadde regnet

med. Det er iverksatt tiltak for sikre bedre prosjektstyring og effektiv organisering,

noe som forventes å gi resultatbedring i 2003. 

Veidekke Stockholm har styrket sin posisjon på Stockholmsmarkedet, spesielt

gjennom tildeling av kontraktene på utbygging av E4 nord for Stockholm og de byg-

ningsmessige arbeidene ved et stort søppelforbrenningsanlegg i Uppsala. Den

førstnevnte kontrakten er et samarbeid med Vägverket Produktion og er totalt på

1.350 mill. svenske kroner. Selskapet hadde en ordrereserve på 820 mill. kroner

ved utgangen av 2002. 

Divisjonen omfatter Veidekke Construction AB (Vecon) i
Göteborg, Veidekke Stockholm AB og virksomheten i Skåne 

PÅ PLASS 
I DE STØRSTE 
VEKSTREGIONENE
I SVERIGE

Jernbinder i aksjon på en jernbanebro
for Botniabanan AB

I Saltsjöbaden oppføres boligområdet
Parkvillorna.
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Veidekke Entreprenad 

Veidekke Skåne

I 2002 etablerte Veidekke virksomhet i Skåne gjennom å overta selskapene til

Lennart Knutsson AB. Det gjelder selskapet Harald Johnsson – Tractatus AB som

driver byggvirksomhet i området, Tullberg Entreprenad som gjennomfører mindre

anleggsjobber med utgangspunkt i Helsingborg, og Byggsmederna AB som driver

produksjon og montering av stålkonstruksjoner. Selskapene har en sterk lokal 

forankring i Skåne.

Veidekke Skåne har siden etableringen hatt fokus på videreutvikling av enheten for

nyproduksjon, samt integrering og effektivisering av organisasjonen.

Samlet omsetning for Veidekke Skåne var i 2002 på 239 mill. kroner, og samlet gav

virksomhetene positive resultater. 

Utsikter

Det ventes ingen vekst i de samlede bygg- og anleggsinvesteringene i Sverige i

2003. Markedet for private yrkesbygg ventes å falle ytterligere, mens anlegg venter

en svak vekst. Størst usikkerhet er knyttet til hvordan boligmarkedet utvikler seg.

En eventuell vekst i markedet forutsetter en bedring av den internasjonale 

situasjonen.

Fra utbyggingen av E6 på strekningen Hogdal og Nordby i Bohuslän. Arbeider ved jernbanebro og jernbane-
undergang i Mölnlycke.
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Veidekke Eiendom 

Markedet

Boligmarkedet i Norge ble svekket i 2002, spesielt i andre halvår. Prisene holdt seg
stabile, men salget av nye boliger ble lavere enn forventet. Den svake økonomiske
utviklingen og internasjonal uro knyttet til Irak-krisen har gjort potensielle kjøpere
mer avventende. Interessen for våre prosjekter er god, men de fleste kjøpere er
avhengig av å selge en brukt bolig for å finansiere nykjøpet. Frykten for å bli sit-
tende med to boliger resulterer ofte i at nykjøpet utsettes.

De første måneder av 2003 viser en noe bedre stemning i markedet, men det er
vanskelig å vurdere hvilken retning markedet vil ta det nærmeste året. Negativt 
virker den økende arbeidsløsheten og den generelle usikkerhet folk flest føler.
Positivt er det fallende rentenivået.

Kostnadene for å produsere boliger har steget voldsomt de fem siste årene. Dette
har kunnet skje fordi markedsprisene har økt i samme takt. Denne tid er nå forbi. 
Vi har nå problemer med å produsere boliger til priser som folk flest har råd til. Skal
vi fortsette å være en stor boligprodusent, må vi utvikle og produsere boliger som
gir bokostnader som bredere befolkningsgrupper har mulighet til å klare.

Etterspørselen etter næringslokaler falt markant gjennom hele 2002. Vi tror ikke på
noen bedring i 2003, og er derfor svært tilbakeholdne med å gå inn i nye prosjekter.

Boligmarkedet i Stockholm har holdt seg relativt stabilt gjennom 2002. Det har
vært lavere etterspørsel etter store, dyre boliger, mens interessen for ”normale”
boliger har vært god. Markedet er imidlertid labilt og preget av samme usikkerhet
som det norske.

Divisjonen omfatter utvikling av boliger, næringseiendom og 
spesialbygg for offentlig virksomhet, i tillegg til forvaltning, drift
og vedlikehold av egne og andres næringseiendommer

SKANDINAVISK
BOLIGBYGGER MED
KUNDEFOKUS

Sjølyststranda i Oslo er planlagt med 
470 boliger og ca. 40.000 kvadratmeter
kontor- og forretningsareal. 

Boliger ved vannkanten i Smedasundet
i Haugesund.
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Veidekke Eiendom

Boliger

Ved årsskiftet hadde Veidekke 570 boliger under bygging i egen regi. Av disse var
520 i Norge og 50 i Sverige. Antallet solgte boliger var 450. Veidekkes andel av 
usolgte ferdige boliger var 40. Dette er høyere enn ønskelig, og vi vurderer derfor
løpende hvilke tiltak som må treffes for å bedre salget.

I 2002 startet vi det første Startbo-prosjektet. Dette er et konsept spesielt rettet
mot ungdom. Boligen inneholder muligheter for en utleieenhet, og ved å leie ut
denne vil bokostnadene bli overkommelige for de fleste. Utleieenheten kan så inn-
lemmes i boligen når økonomien gir rom for det. Salget av det første prosjektet,
110 leiligheter i Trondheim, var en suksess, og det er i dag ventelister for å få
kjøpe.

Det største prosjektet under utvikling er Sjølyststranda på Skøyen i Oslo. Prosjektet
vil bestå av ca. 470 boliger og ca. 40.000 kvadratmeter kontor-/forretningsareal.
Markedsføringen av første byggetrinn av boligene er nå i gang, og ved tilstrekkelig
forhåndssalg vil bygging kunne starte i første halvår 2003.

Næringsprosjekter

I 2002 har vi konsentrert oss om å gjøre næringsprosjektene ferdig regulert, slik at
de er byggeklare når markedet igjen bedrer seg. I tillegg har vi solgt et sykehjem i
Drammen med tilfredsstillende resultat.

Mål for 2003

I løpet av 2003 vil mange prosjekter være klare for utbygging, men for å komme i
gang med bygging er vi avhengig av tilstrekkelig forhåndssalg. Samtidig er vi også
avhengig av at usolgte boliger i igangværende prosjekter selges, slik at kapitalbin-
ding og risikoeksponering ikke blir uakseptabel. Salg og markedskommunikasjon vil
derfor være høyest prioritert. 

Aktiviteten i Stockholm, Veidekke Bostad & Fastighet AB, er nå godt i gang og har
mange gode prosjekter under utvikling. I løpet av 2003 vil vi også starte vårt første
prosjekt i Skåne. En videreutvikling av virksomheten i Sverige, slik at den i løpet av
noen år når forventet lønnsomhet og størrelse, er derfor prioritert.

I Danmark er vi i gang med et regulering av et større boligprosjekt i København. 
I tillegg vil vi vurdere å kjøpe mindre boligprosjekter. Vår målsetning er en forsiktig
oppbygging for å sikre kontroll og lønnsomhet.

Startbo er et boligkonsept spesielt 
rettet mot ungdom.

I Luxviken på Lilla Essingen i Stockholm
bygger Veidekke en boligblokk med 
48 leiligheter. 

Boliger på Vestre Voksen i Oslo.
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Veidekke Industri

Veidekkes aktivitet innenfor værbeskyttelse (Nordic Shelter Solutions) ble solgt til
det finske selskapet NSS Group Oy pr. 31. mars 2002. Veidekke eier 30% av
aksjene i dette selskapet. Pr. 30. september 2002 solgte Veidekke maskinutleie-
virksomheten Bautas til det finske børsnoterte selskapet Ramirent Oyj og kjøpte
samtidig 33% av aksjene i dette selskapet.

Asfalt/råvarer

Kolo Veidekke a.s hadde i 2002 en markedsandel på ca. 30%. Etterspørselen etter
asfalt i det norske markedet fortsatte nedgangen også i 2002 og falt med ca. 4%
fra 2001. Kolo Veidekke hadde en stabil utvikling sammenliknet med 2001. 

Markedet for grus og pukk var tilnærmet uendret. Markedet for drift og vedlikehold
av offentlige veinett ventes å øke for de private entreprenørene i årene som kom-
mer. Kolo Veidekke er blitt tildelt to av totalt fem slike kontrakter som på landsbasis
har vært tilgjengelig for de private entreprenørene. 

Kolo Veidekke styrket i 2002 sin posisjon på Sunnmøre gjennom overtakelse av
pukkverk og maskinentreprenørvirksomhet fra selskapet UFO Stadt as. I Mjøs-
regionen ble Kolo Veidekkes råvarevirksomhet i Gjøvik, Hamar og Lillehammer
overdratt til selskapet Litra Grus AS. Kolo Veidekke har en eierandel på 47% i dette
selskapet.

Konkurransetilsynet har igangsatt granskning av de største asfaltentreprenørene
knyttet til mistanke om brudd på konkurranseloven. I juni 2002 ble saken oversendt
til Økokrim for videre etterforskning.

Gjenvinning

Omsetningen i Veidekke Gjenvinning AS økte med ca. 24% og endte på ca. 300
mill. kroner. Veksten var først og fremst knyttet til virksomhetsområdet næringsav-
fall og de etableringer som i 2001 ble gjort i Vestfold og Rogaland. I sitt fjerde
driftsår er Veidekke Gjenvinning i ferd med å sikre en landsdekkende plattform for
sin virksomhet. Videre er det i 2002 etablert virksomhet innen bioenergi gjennom
produksjon av briketter basert på avfallstrevirke i Trondheim og Oslo.

LANDETS STØRSTE
INNEN ASFALT –
NUMMER TO INNEN
PUKK OG GRUS

Asfalteringsarbeider pågår over hele landet.

Divisjonen omfatter selskapene Kolo Veidekke a.s og 
Veidekke Gjenvinning AS. I 2002 var også virksomhetsområdene
værbeskyttelse og maskinutleie inkludert i divisjonen.
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Veidekke Industri

Virksomhetsområdet riving og tyngre byggavfall ble utvidet til å omfatte 50% av det svenske selskapet Svensk Kross & 
Återvinning AB (SKÅAB) i Stockholm. Selskapskjøpet er en videreføring av den virksomhet som drives i Norge gjennom 
BA Gjenvinning AS.

Veidekke Gjenvinning har siden oppstarten etablert og kjøpt seg inn i ca. 20 selskaper og har derfor sterk fokus på organisa-
sjonsutvikling og samordning av virksomhetene. Gruppen er ISO-sertifisert, og det arbeides løpende med å inkludere nye 
datterselskaper i sertifiseringen.

Værbeskyttelse og utleie

Veidekke eier 30% i selskapet NSS Group Oy som er Nordens største innen presenningsutleie, utleie/salg av haller og arrange-
mentstelt.

Pr. 30. september 2002 ble utleievirksomheten Bautas overdratt til det børsnoterte finske selskapet Ramirent Oyj for en pris
tilsvarende NOK 885 mill. Veidekke gikk samtidig inn som 33% eier i Ramirent gjennom en rettet emisjon på EUR 30 mill. 
(ca. NOK 225 mill.). Transaksjonen ga en kapitalfrigjøring for konsernet på ca. 630 mill. kroner og en regnskapsmessig gevinst
på 30 mill. kroner.

Bautas er Skandinavias nest største aktør innen maskinutleie med hovedmarkeder i Norge og Sverige. Ramirent er den
ledende aktør i Finland og har også omfattende aktivitet i Russland, de baltiske stater, Polen og Ungarn. Til sammen har de 
virksomhet i ni land med 170 utleiedepoter og er blant de ledende i Europa.

Resultater

I 2002 oppnådde divisjonen en omsetning på 2.044 mill. kroner (2.416 mill. kroner). Resultat før skatt ble 85,0 mill. kroner 
(61,0 mill. kroner). Salgsgevinsten fra salget av maskinutleie er inkludert i dette med 30 mill. kroner.

Utsikter

For asfaltmarkedet ventes en utvikling som i de siste år, med stabilt eller noe redusert totalvolum. Kolo Veidekke vil derfor fort-
satt ha fokus på kostnadseffektivisering. Omorganiseringen av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet i det nye selskapet
Mesta vil kunne få stor virkning på asfaltmarkedet. Dette innebærer også en betydelig økning av markedet for drifts- og vedli-
keholdskontrakter allerede i 2003. 

Innen gjenvinning fortsetter arbeidet med å etablere en landsdekkende plattform og totalløsninger for avfallshåndtering innen-
for bygg, anlegg og industri. Virksomheten vil bli styrket i de regioner man allerede er etablert. I februar 2003 ble det således
etablert virksomhet i Nedre Glomma-regionen gjennom overtakelse av selskapet Kai Arne Humlekjær as. Utviklingen i avfalls-
volum er avhengig av det generelle aktivitetsnivået i samfunnet. 

For investeringen i Ramirent Oyj vil den generelle utvikling i de nordiske bygg- og anleggsmarkedene være viktig for 2003.
Selskapet forventer samordningsgevinster innen drift og innkjøp for den samlede virksomheten. I tillegg er det forventninger 
til markedsvekst i de baltiske stater, Russland, Polen og Ungarn.

Kolo Veidekke er nest størst i Norge
innen produksjon av pukk og grus.

Veidekke Gjenvinning er i ferd med å sikre en landsdekkende plattform for sin
virksomhet.
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Samfunnsansvar (CSR)

Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i Veidekkes verdier: profesjonell, rede-
lig, entusiastisk og grensesprengende. Innsatsen i forhold til samfunnsansvar tar
utgangspunkt i et bevisst forhold til hver av selskapets viktigste målgrupper:
kunder/leverandører, eiere, medarbeidere, 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 fremtid for mennes-
kers livsutfoldelse”. “Veidekkehuset” (fig. 1) illustrerer hvordan verdiene er koblet
sammen med visjonen gjennom selskapets strategiske aktiviteter og relasjoner.

I tillegg til dette er det definert noen målsetninger som konkretiserer hva samfunns-
ansvar innebærer for Veidekke:

• Drive en sunn og lønnsom virksomhet
• Minst 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.

Ledelsen i Veidekke vil vektlegge samfunnsansvar som et viktig område for selska-
pet i fremtiden, og vil aktivt bidra til at arbeidet styrkes. Et særlig fokus vil bli rettet
mot forbedret målbarhet og oppfølging.

Nedenfor beskriver vi noen viktige aktiviteter og systemer knyttet til vårt arbeid
med samfunnsansvar.

HMS

Arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er omtalt på side 62 og 63.

Verdigrunnlag og etikk 

Veidekke arbeider systematisk for at grunnverdiene skal gjennomsyre organisasjo-
nen. I Veidekkes verdisirkel (fig. 2) har vi beskrevet den nære koblingen mellom
verdier, holdninger og atferd. Grunnverdiene – profesjonell, redelig, entusiastisk og
grensesprengende – utgjør sentrum i sirkelen, og skal via holdninger prege vår
atferd i alle relasjoner. Disse verdiene integreres i alle aktiviteter der vår kultur og
våre holdninger skal formidles, for eksempel i vår personal- og lederutvikling, våre
introduksjonsprogrammer for nyansatte og vår kommunikasjon internt og eksternt.
Slik arbeider vi målrettet for at verdier og etikk integreres organisk med bedriftens
visjon, mål og forretningsstrategi.

Som et stort selskap har Veidekke en
spesiell forpliktelse til å utvise ansvar,
omtanke og profesjonalitet i alle deler av
sin virksomhet, både internt og i forhold
til omverdenen. 

ARBEIDET MED
SAMFUNNSANSVAR
ER FORANKRET I
VEIDEKKES VERDIER
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Samfunnsansvar (CSR)

Verdiskapende samspill

Veidekke har en kontinuerlig ambisjon om å forbedre samarbeidsforholdene både
internt og eksternt under mottoet “Verdiskapende samspill”. Innad i Veidekke inne-
bærer dette at vi skal bli flinkere til å lære av hverandre, lytte til hverandre og utvik-
le de menneskelige ressursene i organisasjonen. Dette arbeidet er knyttet nøye
sammen med strategiprosessen og Veidekkes hovedmål:

• En avkastning på egenkapitalen på 20%, noe som tilsier en resultatmargin på 4%
• Et sykefravær under 5%
• Et skadefritt Veidekke, med et delmål om H-verdi (antall fraværsskader pr. million

arbeidede timer) mindre enn 5 innen utgangen av 2003
• Et Veidekke som i handling bidrar til en bærekraftig utvikling

Kampanje mot svart arbeid

Ulovlig arbeid på norske byggeplasser er et alvorlig problem som skader tilliten
både til det enkelte selskap og til hele næringen. Veidekke har etablert rutiner og
regler for å forhindre bruken av ulovlig arbeidskraft på egne arbeidsplasser. I tillegg
har vi tatt initiativ overfor arbeidslivets organisasjoner. Målet er å få mobilisert hele
næringen i kampen mot den negative utviklingen. Ikke minst blir det arbeidet nært
med myndighetene med sikte på å få satt i verk effektive tiltak. I tilknytning til
dette arbeidet er det produsert en brosjyre, “Svart arbeid – det finnes ingen grå-
soner”. Denne har fått anerkjennelse både i bransjen og hos myndighetene.

Kompetanseutvikling og bidrag for å styrke yrkesopplæringen

Veidekke har en klar profil som viser at det satses på egenproduksjon med egne
håndverkere. Gjennom dette, samt prosjektet "Skole på Byggeplass" bidrar selska-
pet til yrkesutdanning i bransjen.  Samtidig er Veidekke en av landets største lær-
lingbedrifter. En omfattende intern opplæring organiseres gjennom Veidekkeskolen.
Tilbudene er behovsrettede med utgangspunkt i selskapets strategi, handlingspla-
ner og forretningsmessige mål.

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 situasjoner der ulike grupper i samfunnet vil stille store krav til hvordan
Veidekke håndterer forholdet.

Samarbeid med de tillitsvalgte

Veidekke er med på å ivareta de ansattes interesser gjennom godt samarbeid med
de tillitsvalgte. Det holdes månedlige samarbeidsmøter med de tillitsvalgte på dis-
triktsnivå. I tillegg møtes representanter for de tillitsvalgte årlig til en hovedtillits-
mannskonferanse.

“Veidekkehuset” Verdisirkelen

Fig. 1 Fig. 2
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HMS

Etter at Veidekke nå er etablert som en skandinavisk bedrift, er utfordringene å holde samme fokus på helse, miljø og sikker-

het (HMS) i de tre landene og arbeide for å nå de mål som er satt for konsernet:

• Sykefraværet skal være mindre enn 5% 

• For fraværsskader er det langsiktige målet å oppnå et skadefritt Veidekke, med delmål om H-verdi mindre enn 5 innen 

utgangen av 2003

Helse og miljø

Målet for Veidekkes bedriftshelsetjeneste (BHT) er “Flere gode arbeidsår for alle”. Det tilsier at Veidekke ønsker sikre arbeids-

plasser med høy trivsel, godt samarbeid mellom kolleger og mellom ledelse og fagarbeidere. BHT kartlegger arbeidsmiljøet for

å bidra til at det skal kunne forbedres, bl.a. ved å gjøre arbeidshelseundersøkelser. De ansatte trekker frem tre hovedårsaker til

at de trives på jobb: hyggelige og flinke medarbeidere, spennende og variert jobbinnhold og et godt arbeidsmiljø. Forslag til

forbedring av trivsel går i hovedsak på bedre planlegging og tilrettelegging av arbeidet samt bedre ledelse og oppfølging. De

ansatte sier selv at for å få mindre muskel/skjelettplager må de trene mer, samt få tak i og benytte bedre utstyr og hjelpemid-

ler i arbeidet.

I 2002 var sykefraværet for virksomheten i Norge 6,9% for samtlige ansatte mot 6,4% året før. For håndverkerne var fraværet

8,8% sammenlignet med 8,5% i 2002. Dette viser at det fortsatt må legges stor vekt på fraværsreduserende tiltak. Veidekke

vil intensivere bruken av “Håndbok i fraværsoppfølging” som gir våre ledere klare krav til systematisk oppfølging av sykefravær

så tidlig i sykdomsforløpet som mulig, med mål om å legge til rette for at den syke raskt kan komme tilbake i arbeid. Langtids-

fravær følges opp av BHT i samarbeid med lokale fraværs- og attføringsutvalg. 

Sykefraværet i Sverige og Danmark er lavere enn i Norge. Dette skyldes blant annet andre politiske føringer med bruk av

karensdager og at langtidssykmeldte tas ut av sykefraværsstatistikken tidligere enn i Norge.

INVESTERING I
HELSE, MILJØ OG
SIKKERHET ER
LØNNSOMT

Klare holdninger og gode resultater innen HMS er vesentlige
faktorer i vår streben etter å være et førstevalg for kunder,
leverandører og medarbeidere.

Prosjektet Grane vant Veidekkes HMS-
pris for 2002.
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HMS

Sikkerhet

Bygg- og anleggvirksomhet medfører risiko for personskader. Veidekke er denne

risikoen bevisst og har lansert en nullvisjon om et skadefritt Veidekke. Vi skal arbei-

de uavbrutt for at alle ansatte hos Veidekke og våre samarbeidspartnere skal

komme hele hjem etter endt arbeidsdag. For å understreke ledernes ansvar for et

skadefritt Veidekke, ble ”Konsernsjefens 10 bud for HMS-ledelse” utarbeidet og

innført i 2001. Disse skal følges av ledere på alle nivåer. Konsekvensutøvelse er et

viktig verktøy for å oppnå et skadefritt Veidekke.

Skadetallene utviklet seg positivt i 2002. For den norske virksomheten var H-verdien,

dvs. antall fraværsskader pr. million arbeidede timer, 9,0 i 2002 sammenlignet med

12,3 i 2001. Skadetallene for den øvrige virksomheten i Skandinavia er høyere, og

det må arbeides målbevisst på alle nivå for at vi skal nå vårt delmål om en H-verdi på

mindre enn 5 i 2003.

HMS-prisen

Veidekkes HMS-pris ble innført i 1997. Prisen skal være en anerkjennelse til dem

som legger et systematisk og planmessig arbeid til grunn for å fremme godt

arbeidsmiljø og redusere skader og fravær. Kreativitet og nytenkning blir også vur-

dert. Prisen skal bidra til å skape en positiv konkurranseånd internt og oppmuntre til

erfaringsutveksling i HMS-arbeidet.

HMS-prisen, en statuett laget av billedhuggeren Kirsten Kokkin, deles ut under

Veidekkes årlige Hovedtillitsmannskonferanse. Prisen for 2002 ble tildelt prosjekt

Grane. Her har Veidekke i arbeidsfellesskap med engelske Murphy Pipelines byg-

get landdelen av et nytt oljerør fra Granefeltet i Nordsjøen til Sture i Hordaland. 

Det er også utført omfattende arbeider inne på Stureterminalen. Vinneren har på 

en forbilledlig måte vist at de beste resultater oppnås når Veidekkes systemer og

rutiner legges til grunn for HMS-arbeidet. Et meget godt arbeidsmiljø preger pro-

sjektet, og prosjektledelsen berømmes for sin involvering av alle ansatte og under-

entreprenører.

1.184 ansatte i Norge var til arbeids-

helseundersøkelse i 2002. På en 

trivselsskala fra 0 (lav trivsel) til 7 (høy

trivsel) svarer de ansatte 5,4 i gjennom-

snitt. Dette tyder på at de fleste trives

godt i Veidekke.

• Gjennomsnittsalder: 42 år

• Trener regelmessig i fritiden: 55%

• Røyker daglig: 43%

• Nedsatt lungefunksjon målt ved 

spirometri (aldersjustert): 30%

• Nedsatt hørsel (aldersjustert): 42%

• Muskel/skjelettplager siste 

12 måneder: 80%

• Sykmeldt i løpet av siste året på 

grunn av muskel/skjelettplager: 15%

I arbeidsfellesskap med det engelske selskapet Murphy Pipelines bygger Veidekke
landdelen av et nytt oljerør fra Granefeltet i Nordsjøen til Sture i Hordaland.
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Ytre miljø

Veidekke tilhører bransjen som genererer 40% av alt avfall til deponi, er ansvarlig
for 40% av alt energiforbruk og som står for 40% av alt materialforbruk. Vi ser på
dette som en stor utfordring. Veidekke ønsker å være en foregangsbedrift på ytre
miljø i vår bransje.

For Veidekke er miljøhensyn en utfordring gjennom hele produktets livssyklus. Vi
skal ivareta miljøet gjennom økt kompetanse, samspill med myndigheter, kunder
og leverandører og ved vårt system for miljøledelse.

I praksis betyr vårt miljøengasjement blant annet bruk av miljøvennlige materialer,
produkter og prosesser i produksjonen, reduksjon av energiforbruket, minimalise-
ring av utslipp til jord, luft og vann, reduksjon av avfallsmengdene ved bygging og
kildesortering av avfallet for gjenbruk. I tillegg er miljø et forretningsmessig enga-
sjement gjennom Veidekke Gjenvinning AS.

Nettverk

I 2000 var Veidekke med på å opprette “Miljøforum – bransjenettverk for bygg og
anlegg”. Byggenæringens Landforening (BNL) har overtatt sekretariatet i
Miljøforum, som er åpent for entreprenørbedrifter og håndverkere. Nettverket
ønsker å påvirke næringens rammevilkår og betingelser innen området ytre miljø.
Samspill med blant annet myndigheter og leverandører er avgjørende for å oppnå
resultater. Det viktigste temaet har vært avfall og kildesortering. 

Energi

Veidekkes energiforbruk i Norge var på 203 GWh i 2002. Fordelingen mellom de
ulike energikildene er 21% gass, 57% olje og 22% elektrisitet. I 2001 var Veidekkes
energiforbruk på 236 GWh, mens det i 2000 var på 201 GWh. Energiforbruket er
med det redusert fra 0,025 GWh til 0,018 GWh pr. million koner i løpet av de siste
to år.

Kolo Veidekke a.s har verdenspatent for lavtemperaturproduksjon av asfalt (WAM-
prosessen). Undersøkelser bekrefter 30% redusert energiforbruk, 30% reduksjon
av CO2 og 60% redusert støvutslipp fra asfaltverk. Ved utlegging er avdamping fra
asfalten verken synlig eller målbar. Dersom verdens totale asfaltproduksjon var blitt
utført med WAM-prosessen, ville CO2 utslippet blitt redusert med 5.220 millioner
tonn. I Norge ville det tilsvare fjerning av 12.000 biler fra veiene. 

Firmaer i Sverige, England og Nederland har kjøpt eller vil kjøpe lisens for WAM-
prosessen i 2003. Bakgrunnen er at myndighetene premierer energireduserende 
tiltak som “myke parametere” i anbud. I USA forlanger kongressen tiltak fra asfalt-
bransjen for å redusere energiforbruk, CO2 utslipp og sjenerende damp/lukt fra
industrien. NAPA (National Asphalt Pavement Association) har bestemt at det skal
gjennomføres laboratorie- og feltforsøk med WAM-prosessen i USA i 2003 med
deltakelse fra Kolo Veidekke og Shell.

MILJØHENSYN ER
EN UTFORDRING
GJENNOM HELE
PRODUKTETS
LIVSSYKLUS

Miljøvisjon

• Veidekke skal bidra til en bærekraftig 
utvikling

• Miljøarbeidet i Veidekke skal integre-
res i alle faser i den daglige virksom-
heten

• Veidekkes miljøsatsing skal gjennom 
et aktivt og langsiktig arbeid være et 
konkurransefortrinn

Hovedretningslinjer

Veidekke skal være ansvarlig og aktsom
når det gjelder 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 
myndighetenes miljøkrav, være i for-
kant innenfor utvalgte områder

• Veidekke skal øke sin kompetanse 
om miljøeffekten av sine produkter 
og aktiviteter

Ved WAM-prosessen reduseres energi-
forbruk og utslipp av CO2 med 30%.

Veidekke Gjenvinning har fabrikker for
produksjon av trebriketter fra avfalls-
trevirke.



65

Ytre miljø

Biobrensel

Veidekke Gjenvinning AS har etablert to fabrikker for produksjon av trebriketter fra avfallstrevirke, Trondheim Biobrensel AS og
Veidekke Bioenergi AS. Anlegget i Trondheim startet ordinær drift i november 2002. Produksjonen i 2002 var ca 1.200 tonn. 
I 2003 ventes en årsproduksjon på 10.000 tonn. Veidekke Bioenergi AS ble etablert i juli 2002 i fellesskap med Hydro Texaco.
Anlegget ligger på Bånkall i Oslo og venter en årsproduksjon på ca 10.000 tonn ved full drift. Ordinær drift vil komme 
i gang våren 2003. Briketter fra disse to anleggene tilsier en energiproduksjon på ca 75 GWh. Siden dette erstatter oljebasert
fyring, vil det gi et årlig redusert CO2-utslipp på ca 25.000 tonn.

Avfall

Veidekkes entreprenørvirksomhet i Norge har avfallsplan og sluttrapport på alle sine større byggeprosjekter. For 2002 er det
samlet inn erfaringstall fra femti ferdigstilte prosjekter. Avfallsregnskapet viser generert avfallsmengde, kildesorteringsgrad og
kostnader knyttet til avfallshåndteringen. Ved nybyggprosjekter genererte vi mindre avfall i 2002 enn året før. For 2002 var
avfallsmengden under 25 kg pr. kvadratmeter BTA, mens den i 2001 var ca 27 kg pr. kvadratmeter BTA. Generelt er kildesorte-
ringsgraden blitt lavere, dvs. at mindre avfall ble kildesortert på byggeplassene. Det kan skyldes lite statistisk grunnlag og
variasjon i prosjektportefølje. Det er store regionale forskjeller på kildesorteringsgraden, blant annet som følge av kommunale
krav og de ulike avfallsfraksjonenes avsetningsmuligheter og priser. Den gjennomsnittlige avfallskostnaden har ikke endret
seg. Det arbeides med å redusere avfallsmengdene og øke kildesorteringsgraden på byggeplassene.

På byggeprosjektet Oslo Atrium, som er det største kontorbygget Veidekke har under produksjon i 2002 og 2003, har vi søkt å
minske svinnet (avfallet) til en rekke materialer, blant annet gips. Gjennom samarbeid med leverandøren har vi klart å redusere
gipssvinnet fra normalt 15% til under 10% av innkjøpt mengde. Tiltak har vært ferdigkappede gipsplater og bevisst emballering.

Veidekkes prosjekter i Oslo har jobbet hardt for å klare det kommunale kravet om 60% kildesortering på byggeplass. Med unn-
tak av to prosjekter har vi klart målet før ferdigstillelse. Veidekke har fått en tett og god dialog med Oslo kommune gjennom
tilsyn på byggeplassene, telefonkontakt og endringsmeldinger. 

Støy

Bygge- og anleggsstøy kan være kraftig. Spesielt er stagboring og spunting støyende prosesser. Uten skjerming eller annen
beskyttelse kan slik støy være til sjenanse og forstyrre samtaler helt ut til 300 meter fra anlegget. På et av Veidekkes prosjek-
ter for Statens vegvesen i Vest-Agder er det blitt testet ut nytt utstyr – “silent piler”. Dette er en hydraulisk spuntemaskin som
presser spunten ned i jorda i stedet for å slå den ned. Sammenliknet med målinger fra 1998 utgjør vibrasjonene ved bruk av
“silent piler” kun 20-30% i forhold til konvensjonelt utstyr. Måling av støynivået ved boligfasadene viser at boligene ikke sjene-
res av støy i særlig grad fra “silent piler”, men i hovedsak av trafikkstøyen fra E18. Dette prosjektet er det største som er
utført med bruk av “silent piler” utenfor Japan. Arbeidet utføres i samarbeid med Veidekkes datterselskap Kynningsrud
Fundamentering AS.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

RESIBA, et forskningsprosjekt for å øke bruken av resirkulert tilslag i bygg og anlegg, ble avsluttet i juni 2002. Det er utgitt sju
statusrapporter og en veiledning for bruk av resirkulert tilslag. Veilederen er spredt til bransjen. Veidekke arbeider videre med
både produksjon og bruk av resirkulerte masser. I 2003 blir Sørumsand videregående skole ferdigstilt. Her er det benyttet
betong med 35% resirkulert tilslag i deler av bygget. I Norge er det aldri før blitt brukt en så stor andel resirkulert tilslag i
betongkonstruksjonene i et ordinært bygg. Se også www.byggforsk.no/prosjekter/RESIBA

I forbindelse med et FoU-prosjekt tilknyttet Gjenbrukshuset i Pilestredet Park i Oslo har Veidekke ferdigstilt to rapporter om
gjenbruk i byggebransjen: “Gjenbruk i byggebransjen - State of the Art” og “Designstrategi for bruk av gjenbruksmaterialer”. 
Disse rapportene er tilgjengelig hos Statsbygg.

På E18 gjennom Kristiansand er det tes-
tet nytt utstyr for å redusere støyen når
spuntingsarbeider pågår på anlegget.

Ved byggeplassen Oslo Atrium har man
arbeidet aktivt for å redusere avfallet fra
en rekke materialer.

Returavtaler med leverandørene er et
effektivt tiltak for å øke kildesorterings-
graden på byggeplassene.
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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

Veidekke Byggfornyelse 
Postboks 4203 Nydalen, 0401 Oslo
Sandakerveien 110
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/Valdres
Glitre, 3550 Gol
Telefon: 32 07 49 44
Telefaks: 32 07 56 15

A/S Valdresbygg
2920 Leira i Valdres
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
Øksnevad, 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 Anlegg Østland
Avdeling Oslo
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 28

Avdeling Østfold/Dykkerteknikk
Postboks 68, 1720 Greåker
Greåkerveien 27
Telefon: 69 10 27 00
Telefaks: 69 10 27 01

Distrikt Nord
Avdeling Fauske
Postboks 4, 8202 Fauske
Skysselvik
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

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, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 26

Maskinavdeling Skui
Postboks 380, 1301 Sandvika
Ringeriksveien 201 C
Telefon: 21 05 55 00
Telefaks: 21 05 55 01

V-Teknikk
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 32

Kynningsrud Fundamentering AS
Vallehellene 3, 1662 Rolvsøy
Telefon: 69 30 97 00
Telefaks: 69 30 97 01

HOFFMANN A/S 
Direksjon og Region Øst
Fabriksparken 66, 
DK-2600 Glostrup, Danmark
Telefon: +45 43 29 90 00
Telefaks: +45 43 43 34 22

Region Byg Sjælland
Fiskerhusvej 38,
DK-4700 Næstved, Danmark
Telefon: +45 55 75 75 75
Telefaks: +45 55 75 75 55

Region Syd
Nørre allé 13, 
DK-7000 Fredericia, Danmark
Telefon: +45 76 20 37 77
Telefaks: +45 76 20 37 76

Region Nord
Edwin Rahrs Vej 88, 
DK-8220 Brabrand, Danmark
Telefon: +45 87 47 47 47
Telefaks: +45 87 47 47 87

VEIDEKKE ENTREPRENAD AB 
Veidekke Stockholm AB
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg,
Sverige
Allén 7
Telefon: +46 8 635 6100
Telefaks: +46 8 635 6198

Veidekke Construction AB (VECON)
Box 6273, S-400 60 Göteborg, Sverige
Norra Gubberogatan 32
Telefon: +46 31 707 1950
Telefaks: +46 31 846 861

Pål & Grund AB
Box 11028, S-720 11 Västerås, Sverige
Telefon: +46 21 12 7470
Telefaks: +46 21 16 7320

Veidekke Skåne
Harald Johnssons Bygnads - 
Tractatus AB
Råbyvägen 1, S-224 57 Lund, Sverige
Telefon: +46 46 199 400
Telefaks: +46 46 145 381

Byggsmederna AB
Box 3, S-261 22 Landskrona, Sverige
Telefon: +46 41 844 9750
Telefaks: +46 41 829 905

Tullberg Entreprenad AB
Bunkagårdsgatan 4, 
S-253 68 Helsingborg, Sverige
Telefon: +46 42 295 520
Telefaks: +46 42 290 940

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 78

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 Bostad & Fastighet AB
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg,
Sverige
Allén 7
Telefon: +46 8 635 61 00
Telefaks: +46 8 635 61 99

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 Trøndelag
Postboks 6100 Sluppen, 
7435 Trondheim
Vegamot 8
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 95

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 Østland
Postboks 124, 2051 Jessheim
Industriveien 14
Telefon: 63 94 78 50
Telefaks: 63 94 78 51

Distrikt Syd
Postboks 65, 1431 Ås
Langbakken 16
Telefon: 64 97 47 30
Telefaks: 64 97 47 35

Distrikt Midtre
Hvamsvingen 20, 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 19 00
Telefaks: 64 83 19 01

Distrikt Nord
2834 Hunndalen
Telefon: 61 17 33 65
Telefaks: 61 17 72 70

Avd. Kongsvinger Asfalt
Postboks 1234, 2201 Kongsvinger
Mårveien 14
Telefon: 62 82 88 50
Telefaks: 62 82 88 60

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, 1214 Oslo
Telefon: 22 75 42 20
Telefaks: 22 75 32 84

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

Spesialrenovasjon AS
Postboks 273 Økern, 0511 Oslo
Haraldrudveien 20
Telefon: 23 26 78 50
Telefaks: 22 63 08 69

Svensk Kross & Återvinning 
i Uppland AB
Gudebyvägen 31, 
S-194 92 Upplands Väsby, Sverige
Telefon: +46 851 10 23 328
Telefaks: +46 851 10 23 325

Trondheim Biobrensel AS
Kolo Veidekke a.s
Postboks 6100 Sluppen, 
7435 Trondheim
Vegamot 8
Telefon: 73 82 35 05
Telefaks: 73 82 35 95

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 53 31

Veidekke Gjenvinning Vestfold A/S
Hvittingfossveien 182, 
3080 Holmestrand
Telefon: 33 06 66 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

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

■

■

■

■

■

■

■



Veidekke ASA

Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo

Telefon 21 05 50 00 Telefaks 21 05 50 01

E-post: firmapost@veidekke.no

Internett: www.veidekke.no

Årsrapporten finnes også på internett: www.veidekke.no/investorinfo
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