
H O V E D TA L L
1998 1997 1996 1995 1994

Resultat
Driftsinntekter * 5.645 4.961 4.129 4.029 3.255
Driftsresultat * 287,8 248,6 113,6 77,5 6,0
Resultat før skattekostnad * 282,3 270,4 123,0 79,5 6,2
Resultatmargin (%) 5,0 5,5 3,0 2,0 0,2
Ordrereserve Bygg og Anlegg * 2.682 2.710 2.261 1.944 1.731

Finansielle ho vedtall
Kontantstrøm fra driften * 362,7 271,1 107,5 309,1 35,7
Investeringer brutto * 875 475 368 235 182
Egenkapitalandel (%) 29,3 31,9 30,9 28,5 27,5

Lønnsomhet/rentabilitet
Rentabilitet på arbeidende kapital (%) 25,6 28,9 15,7 12,6 5,1
Egenkapitalrentabilitet (%) 23,1 26,5 13,7 10,0 -0,1

Aksjer og aksjonærf orhold
Resultat pr. aksje (kr.) 16,52 16,13 6,92 4,57 -0,63
Utbytte pr. aksje (kr.) 5,00 4,75 2,75 1,50 1,00
Børskurs pr. 31. desember (kr.) 90,00 129,00 100,50 63,13 58,25
Børsverdi pr. 31. desember * 1.026 1.470 1.145 719 655

Personalf orhold
Antall ansatte pr. 31. desember 3.794 3.176 3.111 2.888 2.785
Fravær (%) 4,9 4,6 4,3 4,3 3,6
Fravær timelønnede (%) 6,1 6,0 5,4 5,4 4,6
Fraværsskader pr. million arbeidede timer (H) 11,9 12,5 16,3 19,9 18,7
*Mill. kroner
Nøkkeltall og definisjoner , se side 30
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V I R K S O M H E T E N

Byg g

Beskrivelse

Divisjon Bygg er organisert i fire geo-
grafiske regioner som dekker største-
parten av landet. Virksomheten omfat-
ter nybygging og rehabilitering av
bolig- og næringsbygg. En stor del av
divisjonens oppdrag er prosjekter som
er utviklet i samspill med kunder og
leverandører.

Anleg g Anleggsvirksomheten utfører oppdrag
over hele landet. Det dreier seg om
kontrakter innen infrastruktur som
veier, broer og jernbane, større masse-
flyttingsoppgaver, kraftutbygging,
industriutbygging etc. Virksomheten
omfatter også internasjonale oppdrag,
f.eks. i Sverige, Italia og Øst-Afrika.

Industri Virksomhetsområdet omfatter produk-
sjon og legging av asfalt og produksjon
av pukk, grus og ferdigbetong. 
Fra 1998 er Gjenvinning etablert som
eget forretningsområde under Divisjon
Industri, og har virksomhet som omfat-
ter alt fra riving og transport av byg-
ningsavfall til gjenvinning, salg og 
distribusjon av ferdigvarer basert på
trevirke, betong og annet bygnings-
avfall.

Eiendom Virksomhetsområdet omfatter utvikling
av nærings- og boligprosjekter i egen-
regi. Forvaltning, drift og vedlikehold
av egne og andres eiendommer er
også en del av det totale tilbudet innen 
eiendomsutvikling.

Omsetning

Se også side 34-37

Resultat

Omsetning

Se også side 38-41

Resultat

Omsetning

Se også side 42-45

Resultat

Omsetning

Se også side 46-49

Resultat

Hovedtall

1998 1997 1996
Driftsinntekter * 2.345,0 2.230,3 1.823,2
Driftsresultat * 94,0 74,7 28,3
Resultat før skatt * 109,6 98,3 53,6
Antall ansatte 1.567 1.530 1.467
* mill. kroner

1998 1997 1996
Driftsinntekter * 2.223,9 1.716,7 1.389,4
Driftsresultat * 82,9 34,1 21,4
Resultat før skatt * 88,1 46,3 28,3
Antall ansatte 1.451 962 931
* mill. kroner

1998 1997 1996
Driftsinntekter * 1.031,7 910,5 868,6
Driftsresultat * 68,7 45,1 47,6
Resultat før skatt * 52,0 37,0 36,1
Antall ansatte 679 620 645
* mill. kroner

1998 1997 1996
Driftsinntekter * 84,7 126,2 62,6
Driftsresultat * 51,0 96,1 20,4
Resultat før skatt * 37,3 90,5 6,3
* mill. kroner

41,5 % 38 %

39 % 31 %

18 % 18 %

1,5 % 13 %
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Fokusområder f or 1998 Oppnåd d i 1998

• Videreutvikle markedsorienter t 
bedriftskultur

• Utvikle k ompetanse i tekniske fa g

• Strategisk rekruttering

• 70 % av kontraktene utviklet 
sammen med kunder

• Kjøpt 50 % a v rådgivningsfirma 
innen tekniske fa g, Itech

• Etabler t selskap f or elektr onisk 
komm unikasjon i pr osjekter ,
Prosjektnett

• Rekrutter t 58 siviling eniører ,
ing eniører og teknisk per sonell,
og økt hånd verksstaben med 355 
personer

Fokusområder f or 1999

• Økt pr oduktivitet gjennom f okus på 
utvikling a v fagkompetanse

• Utvikle eg et konsept f or lederutvikling 
som etab leres som eg et selskap

• Økt f okus på off entlig e kunder

• For tsatt markedsseleksjon og v alg av 
prosjekter ut fra eg en kapasitet og 
kompetanse

• Fokus på gjennomføringse vne

• Kompetanseutvikling og rekruttering 
for å styrke de mest kritiske pr oses -
sene i divisjonens ver diskaping

• God pr oduksjon på to større pr osjekter
for offshoreindustrien

• Alle pr osjekter utfør t med gjennom-
gående god lønnsomhet

• Økt oppmerksomhet på pr osjektstyring

• Økt volum i Østlandsområdet i 
samspill med b yggvirksomheten

• Satsing på samf erdselspr osjekter 
i Vest- og Sør -Sverig e

• Utvikling a v nye samspill- og allianse-
modeller med kundene

• Miljø og gjen vinning

• Drifts- og k ostnadseff ektivisering

• HF-Gruppen utvikles innen 
produksjon a v ferdigbetong

• Funksjonsk ontrakter som bedrer 
ressur sutn yttelsen utenf or tradisjonell 
asfaltsesong

• Veidekke Gjen vinning etab ler t

• Over tatt eierandeler i Dokken & Østdal,
og o ver tatt Wilhelmsen & Sønner

• Asfaltvirksomheten har gjennomfør t 
omfattende pr ogram som ga betydelig 
reduksjon a v vinterk ostnadene

• Økt aktivitet, nye etablering er og 
kompetanseutvikling i samspill med 
Veidekkes anleg gsdivisjon har styrket 
vår markedsposisjon innen f erdigbetong

• Vellykket oppstar t av tre-årig e vedlike-
holdsk ontrakter f or Oslo k omm une

• Konsolidere virksomhetene vi har 
knyttet til oss, og videreutvikle 
forretningsområdet gjen vinning

• Befeste vår markedsposisjon innen 
basisvirksomhetene asfalt, pukk og grus

• Arbeide aktivt f or å styrke vår markeds-
posisjon ytterlig ere innen f erdigbetong

• Arbeide aktivt f or videreutvikle samspil-
let med de andre divisjonene i Veidekke

• Øke selskapets attraktivitet som samar -
beidspar tner innen eiendomsutvikling

• Engasjere seg i store eiendoms- 
utviklingspr osjekter 

• Øke satsing en på bolig

• Styrke miljøet f or k ompetanseutvikling
og erfaringsutveksling

• Økt kapasitet ved regions- og distrikts-
kontorene

• Ervervet flere eiendommer med stor t 
utb yggingspotensial

• Økt tilgang en på boligpr osjekter 
gjennom oppkjøp og opsjoner

• Engasjer t i flere omsor gspr osjekter

• Utnytte k ompetanse og k ontaktnett i 
samspill med Divisjon Byg g

• For tsatt f okus på regulering og 
klar gjøring a v tomteområder

• Øke kapasiteten i utv algte g eografiske 
områder

• Tilb y bygg for utleie innen helse og 
omsor g, skoler etc.

• Utvikle eg en or ganisasjon
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Hovedtrekk
Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og
en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i
1998. Resultatmarginen ble 5,0 % og egenkapital-
rentabiliteten 23,1 %. Omsetningen økte med 14 %
til 5.645 mill. kroner, og resultatet før skatt ble
282,3 mill. kroner. Alle virksomhetsområdene hadde
resultatfremgang, bortsett fra Divisjon Eiendom,
som hadde et høyere resultat i 1997 på grunn av
salgsgevinsten fra Skøyenprosjektet.

Den positive utviklingen de siste årene er en følge av
at selskapet har fulgt sin strategi med fokus på 
videreutvikling av kjernevirksomheten, strenge krav
til inntjening og styrket kapasitet og kompetanse i
gjennomføringen av prosjektene. Selskapet arbeider
også målrettet med å styrke samarbeidsrelasjonene
til kunder og leverandører.

Antall fraværsskader pr. million arbeidede timer, 
H-verdien, gikk i 1998 ned til 11,9 fra 12,5 året før.
Dette er positivt, men selskapet har som mål å
oppnå en H-verdi på 8 innen utgangen av år 2000.
Når det gjelder fravær for timelønnede, er målet 
5 %. I 1998 steg fraværet til 6,1 % fra 6,0 % ett år
tidligere.

Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet var høy også
i 1998, med nedadgående tendens i annet halvår.
Det var ventet en viss nedgang, særlig for yrkes-
bygg, men utviklingen ble forsterket av den kraftige
renteøkningen. Det er betydelige forskjeller mellom
regionene, og nedgangen har vært mest merkbar i
Oslo-området.

Strategiske satsinger
I løpet av året har virksomhetsområdene videreført
sine strategiske satsinger. 

Divisjon Eiendom styrket sin portefølje av utviklings-
eiendommer innen bolig og næring, særlig i Oslo-
området. De fleste av de nye utviklingseiendommene
innen næring er delvis bebygget og genererer løpende
en kontantstrøm som dekker rentekostnadene. De
fleste ferdigutviklede eiendommene ble solgt i løpet
av året.

Divisjon Anlegg har utvidet sitt markedsområde
gjennom etableringen av Veidekke Construction AB, 

Vecon, i Göteborg. Vecon har i løpet av et halvt år
opparbeidet en ordreportefølje på 200 mill. kroner.
Markedsutsiktene for anleggsoppdrag i Sør- og Vest-
Sverige bedømmes som gode. På større anleggspro-
sjekter legges det opp til nært samarbeid med 
anleggsdivisjonen i Norge. 

I Divisjon Industri er satsingen på nye virksomhets-
områder videreført. Innen området ferdigbetong har
Veidekke i løpet av et drøyt år bygget opp sin mar-
kedsposisjon til en av de ledende aktørene i marke-
det. Etableringen av Veidekke Gjenvinning har gitt
Veidekke en interessant posisjon i et vekstmarked.
Divisjon Industri har også styrket sin kjernevirk-
somhet gjennom flere oppkjøp innen områdene
asfalt, pukk og grus.

S T Y R E T S  B E R E T N I N G
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Bygg- og anleggsutleie as, Bautas, hadde sitt første
hele driftsår i 1998. Konseptet er blitt meget godt
mottatt i markedet, og selskapet er allerede et av 
de ledende innen sitt område i Norge. Bautas er nå 
etablert på 17 steder i landet.

De nye satsingsområdene har ført til større engasje-
ment i verdikjeden relatert til bygg og anlegg, og gir
muligheter for å utnytte kompetanse- og driftsmes-
sige synergier med konsernets øvrige virksomhet. 
De gir også selskapet økt bredde og nye vekstmulig-
heter og dermed muligheter for å utjevne markeds-
svingninger.

Resultatutvikling
Veidekke hadde i 1998 en omsetning på 5.645 mill.
kroner (4.961 mill. kroner), som er en økning på 
14 %. Resultat før skatt var 282,3 mill. kroner
(270,4 mill. kroner). Resultatmarginen var 5,0 %
(5,5 %). Samlet hadde divisjonene Bygg, Anlegg og
Industri et resultat på 249,7 mill. kroner og en gjen-
nomsnittlig resultatmargin på 4,5 %. Dette er en
vesentlig forbedring i forhold til året før med et
resultat på 181,6 mill. kroner og en margin på 
3,7 %. Divisjon Eiendom hadde et resultat på 37,3
mill. kroner (90,5 mill. kroner).

Konsernets driftsresultat var 287,8 mill. kroner
(248,6 mill. kroner). Finansresultatet var -5,5 mill.
kroner (21,8 mill. kroner). Nedgangen i finansresul-
tat skyldes betydelige investeringer i Divisjon
Industri, Divisjon Eiendom og i Bautas.

Veidekkes styre . Fra venstre: Karsten Houm, Christian
Bruusgaar d (styref ormann), Helge B. Andresen, Bjørn H.
Madsen, Steinar Kr ogstad, Flemming Vejgaar d Ander sen,
Håkon Langballe og P eder Chr . Løvenskiold.

Resultat etter skattekostnad og minoritetsandeler var
188,2 mill. kroner (183,8 mill. kroner). Resultat pr.
aksje var kr. 16,52 (kr. 16,13) og avkastning på
egenkapitalen 23,1 % (26,5 %). 

Veidekkes finansielle stilling er solid. Til tross for
omsetningsøkning og store investeringer opprettholdt
selskapet i 1998 en tilfredsstillende egenkapitalandel
med 29,3 %, mot 31,9 % i 1997.

Divisjonene Bygg og Anlegg hadde en ordrereserve
på 2.682 mill. kroner (2.710 mill. kroner) ved utgan-
gen av 1998. I Divisjon Bygg økte ordrereserven i

Virksomhetsområder
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løpet av året, mens den gikk ned i Anlegg. Ordre-
dekningen vurderes som god, både i kvantitet og
kvalitet. I Divisjon Industri, som i 1998 utgjorde
nær 20 % av omsetningen, opereres det ikke med
ordrereserve, men markedsutsiktene og Veidekkes
posisjon ved inngangen til 1999 tilsier økende
omsetning innen dette virksomhetsområdet.

På bakgrunn av selskapets resultat og videre utsikter
foreslår styret et utbytte på kr. 5,00 pr. aksje for
1998 (kr. 4,75).

Divisjon Bygg
Divisjon Bygg gir høy prioritet til utvikling og gjen-
nomføring av prosjekter i samspill med kundene.
Den kompetanse divisjonen opp gjennom årene har
tilegnet seg innen integrert prosjektgjennomføring,
har skapt interesse også hos offentlige byggherrer.
En viktig forutsetning for en mer kundeorientert
gjennomføringsmodell er å kunne tilby kostnads-
effektive produkter. Derfor har divisjonen rettet
søkelyset spesielt mot egen produktivitets- og kost-
nadsutvikling, og har etablert en enhet som skal
sikre kontinuitet i kvalitets- og forbedringsarbeidet.

Divisjon Bygg prioriterte i hele 1998 gjennomfø-
ringsevne og lønnsomhet fremfor vekst. Omset-
ningen økte med 5 % i forhold til 1997 fra 2.230
mill. kroner til 2.345 mill. kroner. Resultat før skat-
tekostnader ble 109,6 mill. kroner mot 98,3 mill.
kroner året før. Det gir en resultatmargin på 4,7 %
sammenlignet med 4,4 % i 1997.

Ordrereserven ved årsskiftet var 1.497 mill. kroner,
som er 24 % høyere enn ved forrige årsskifte. Sett i
lys av den svakere markedsutviklingen i annet halvår
1998, vurderes ordresituasjonen som positiv.
Divisjon Bygg har nært samarbeid med Divisjon
Eiendom om utvikling av en rekke bolig- og nærings-
prosjekter som vil bli igangsatt i løpet av 1999.

Divisjon Anlegg
Anleggsmarkedet holdt seg på et relativt høyt
nivå i 1998, spesielt på grunn av større offshore-
relaterte prosjekter som kompenserte for den
nedgangen som var ventet etter at Gardermo-
utbyggingen var fullført.

Divisjon Anlegg viste en markant resultatforbed-
ring løpet av 1998, hovedsakelig som følge av
sterkere fokus på prioriterte markedsområder.
Omsetningen ble 2.224 mill. kroner (1.717 mill.
kroner). Det tilsvarer en omsetningsvekst på 
30 %. Resultatet ble 88,1 mill. kroner mot 46,3
mill. kroner i 1997.

Sammenlignet med tidligere år var aktiviteten i
Divisjon Anlegg i 1998 konsentrert om større
prosjekter, som f. eks. Kårstø-anlegget for Statoil,
som til nå er selskapets største anleggsprosjekt.

Ordrereserven ved årsskiftet var 1.185 mill. kro-
ner mot 1.507 mill. kroner ved forrige årsskifte.

Vecon har inngått kontrakter på til sammen ca.
150 mill. kroner siden etableringen i februar i
fjor. Den totale ordrereserven i Sverige for 
Divisjon Anlegg og Vecon er på 200 mill. kroner.
Vecon hadde ved årsskiftet 60 ansatte.

Utenlandsvirksomheten utenom Norden utviklet seg
positivt, og hadde en omsetning på 449 mill. kroner
og et resultat på 10,8 mill. kroner. Ved tunnelanleg-
get i Susa i Italia har det, som tidligere rapportert,
vært en uløst tvistesak med byggherren. I februar
1999 ble det inngått en avtale som viser at de avset-
ninger som er foretatt, er tilstrekkelige. Tunnelen
utføres av Nocon, som eies 50 % av Veidekke.

Bautas
Siden etableringen i juni 1997 har utleieselskapet
Bautas hatt en meget positiv utvikling. De eksterne
leieinntektene økte fra 14 mill. kroner i 1997 til 
90 mill. kroner i 1998. Resultatutviklingen er også
meget positiv. Driftsresultatet for 1998 ble 27,2 mill.
kroner (7,1 mill. kroner) og resultatet før skatt ble
18,5 mill. kroner (5,8 mill. kroner). Omsetning og
resultat er fordelt på Divisjonene Bygg og Anlegg.

Divisjon Industri
Divisjon Industri har i 1998 styrket sin markeds-
posisjon innen asfalt, pukk og grus og ferdigbetong
gjennom oppkjøp og systematisk arbeid rettet mot
kunder og produkter. Gjennom oppkjøp av bedrifter
innenfor forretningsområdet Gjenvinning, er 

S T Y R E T S  B E R E T N I N G
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Veidekke tilført betydelig kompetanse, kapasitet og
markedstilgang knyttet til riving av bygg, samt
transport, sortering og gjenvinning av bygg- og
anleggsavfall.

Omsetningen for 1998 ble 1.032 mill. kroner (911
mill. kroner). 80 % av omsetningen skriver seg fra
produksjon og utlegging av asfalt. Resultatet ble
52,0 mill. kroner (37,0 mill. kroner), og resultat-
marginen er forbedret fra 4,1 % til 5,0 %. 

Divisjon Industri gjennomførte vinteren og våren
1998 et omfattende program med kostnadsbespa-
rende tiltak, som har bidratt til økt konkurranse-
kraft og forbedring av resultatet.

Asfalteringen av rullebanene på Gardermoen ble
avsluttet i 1998. Oppdraget ble vellykket gjennom-
ført med hensyn til kundetilfredshet, økonomiske
resultater, samt skade- og fraværstall. Gardermo-
prosjektet har bidratt til å bygge opp betydelig kom-
petanse innen rasjonell planlegging og drift av store
og komplekse oppdrag.

Divisjon Eiendom
Virksomhetsområdet omfatter utvikling av nærings-
og boligprosjekter i egenregi. Omsetningen i 1998
ble 85 mill. kroner (126 mill. kroner). Resultatet for
Divisjon Eiendom ble 37,3 mill. kroner mot 90,5
mill. kroner i 1997, da resultatet var preget av
salgsgevinster fra Skøyenprosjektet. 

Divisjonen har solgt all ferdigutviklet eiendom, 
og i 1998 investerte divisjonen for 304 mill. kroner 
i eiendommer. Samtidig har divisjonen utviklet og
solgt eiendommer for 265 mill. kroner.

I løpet av året ble det igangsatt bygging av 249 boli-
ger i egenregi. Dette omfatter også boliger for utleie.
Ved årsskiftet hadde selskapet 47 usolgte boliger.
Disse er fordelt på en rekke prosjekter, og risiko-
eksponeringen er lav.

Flere bolig- og næringsprosjekter vil være klare for
utbygging i 1999. På grunn av de noe usikre mar-
kedsutsiktene vil det bli økt fokus på risiko i enkelt-
prosjektene og samlet risikoeksponering for
Veidekke.

Helse, miljø og sikkerhet
Erfaring viser at kvalitet i planlegging og utførelse
bidrar til gode økonomiske resultater, lave skadetall
og trivsel på arbeidsplassen. Arbeidet med å gjøre
produksjon og produkter miljøvennlige og å skape
en god og sikker arbeidsplass har derfor høy priori-
tet. Veidekke har i flere år hatt en bedring i skade-
tallene. H-verdien, dvs. antall skader med fravær pr.
millioner arbeidede timer, gikk ned fra 12,5 i 1997
til 11,9 i 1998. Til sammenligning kan nevnes at H-
verdien for bransjen ligger på 25. Til tross for sterk
fokus på sikkerhet i produksjonen hadde Veidekke i
1998 to tragiske dødsulykker. Det viser at arbeidet
med å øke bevisstheten rundt helse, miljø og sikker-
het aldri kan bli vektlagt sterkt nok.

Fraværet for samtlige ansatte var 4,9 % (4,6 %),
mens fraværet for timelønnede var 6,1 % (6,0 %).
Fraværet er fremdeles for høyt i forhold til målset-
ningen på 5 %. Det er iverksatt en rekke forebyg-
gende tiltak og oppfølging av ansatte med hyppige
eller langvarig fravær. For langtidssykmeldte arbei-
der selskapets bedriftshelsetjeneste og lokale fra-
værs- og attføringsutvalg med alternative arbeids-
oppgaver i samarbeid med den sykmeldte.

Organisasjon og kompetanseutvikling
Veidekkes strategiske satsing på kompetanseutvik-
ling fortsatte i 1998 bl. a. ved etableringen av
Veidekkeskolens kompetansesenter i Son. Fra opp-
starten i april 1998 til utgangen av desember har
kompetansesenteret gjennomført 30 kurs med til
sammen 600 deltakere. I alt ble det i 1998 gjennom-
ført 3.800 (3.100) kursdager for 1.400 (1.300) 
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medarbeidere. I tillegg er traineeordningene for
nyutdannede sivilingeniører videreutviklet, og sel-
skapet holder inntaket av lærlinger på et høyt nivå
117 (117).

Veidekke står bak “Skole på byggeplass”, som gjen-
nomføres i Østfold og Vestfold i samarbeid med
videregående skoler og arbeidsmarkedsetaten.
Tiltaket, som er nytt i sitt slag i landet, gir formell
kompetanse for gjennomført VK-1 (videregående
kurs), og er et viktig bidrag i arbeidet med strategisk
kompetanseutvikling og rekruttering. 

I 1998 ble flere igangsatte utviklingsprosjekter slutt-
ført, blant annet delprosjekter i programmet
“Samspill i byggeprosessen”, som er blitt gjennom-
ført i samarbeid med sentrale leverandører og rådgi-
vere, med støtte fra Norges forskningsråd. Veidekke
er engasjert i flere utviklingsprosjekter som vil få
stor innvirkning på fremtidig forretningsdrift, som
nye samarbeidsformer med kunder og leverandører i
prosjektgjennomføringen og internettbasert prosjekt-
kommunikasjon.

Ved årsskiftet hadde Veidekke 3.794 (3.176) ansat-
te. Av disse er 1.260 (1.137) administrativt og tek-
nisk personell og 2.534 (2.039) håndverkere og pro-
duksjonsarbeidere. Av økningen på 618 medarbeide-
re kommer 150 fra oppkjøpte bedrifter i 1998.

Kapitalforhold
Totale investeringer i 1998 var 875 mill. kroner
(475 mill. kroner). Økningen skyldes investeringer 
i ny virksomhet på 282 mill. kroner, herav utleiesel-
skapet Bautas med 90 mill. kroner, reinvesteringer 
i maskiner på 288 mill. kroner og kjøp av eiendom-
mer for 305 mill. kroner. 

De største enkeltinvesteringene var overtakelsen av
virksomheten til Hans Gaarder A.S. innen forret-
ningsområdet asfalt og ferdigbetong, og selskapene
Dokken & Østdal A/S og Wilhelmsen & Sønner A/S
innen området riving og gjenvinning. 

I Divisjon Eiendom er det investert i kjøp og utvik-
ling av flere eiendomsutviklingsprosjekter med et
totalt investeringsnivå på 180 mill. kroner. Kapital-

bindingen i boligutvikling i egenregi økte noe i løpet
av året og ble 229 mill. kroner. 

Salg av varige driftsmidler utgjorde 255 mill. kroner
(417 mill. kroner), hvorav 228 mill. kroner (394
mill. kroner) i bygninger og tomter.

Netto kontantstrøm fra driften var 363 mill. kroner
(271 mill. kroner). Netto rentebærende posisjon var
-32,4 mill. kroner (232 mill. kroner). Konsernets
totale eiendeler ved årsskiftet var 3.220 mill. kroner
(2.501 mill. kroner). Økningen må sees i sammen-
heng med den høyere omsetningen samt økt investe-
ringsnivå. Samlet egenkapital økte fra 798 mill. kro-
ner til 944 mill. kroner. 

Aksjonær- og børsforhold
Ved årsskiftet var antall aksjonærer 2.960 (2.592).
De største aksjonærene er Storebrand med en eier-
andel på 13,0 % og Folketrygdfondet med 10,2 %.
Utenlandsandelen ble redusert fra 9,7 % til 1,5 % i
løpet av året. I alt ble det i 1998 omsatt 4,4 millio-
ner Veidekke-aksjer over Oslo Børs. Veidekke-
aksjen ble splittet i forholdet 1:2 pr. 29. april 1998.

Veidekke har lange tradisjoner for at ansatte skal
være betydelig representert på eiersiden i selskapet
og legger vekt på å tilrettelegge for dette. De ansat-
tes, og spesielt ledernes, eierengasjement er avgjø-
rende for selskapets positive utvikling. Det ble også
i 1998 gjennomført salg av aksjer til samtlige ansat-
te med 20 % rabatt i forhold til børskursen. 
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Oppslutningen om tilbudet var meget god. I alt teg-
net 998 ansatte aksjer til en samlet verdi av 18,2
mill. kroner. Ansattes eierandel ved årsskiftet var 
14 %, fordelt på 1.550 ansatte. 

Utsikter
Aktiviteten i markedet for nye bygg og anlegg bereg-
nes å falle fra et høyt nivå med om lag 10 % i 1999,
mens vedlikeholdsmarkedet er mer stabilt. Under
forutsetning av en nedgang i rentenivået vil bygge-
aktiviteten kunne ta seg noe opp igjen mot slutten
av året og inn i år 2000, særlig innen boligbygging.
Usikkerheten er imidlertid stor, og det understreker
betydningen av fleksibilitet og tilpasningsdyktighet.
Veidekke vil fortsette sitt arbeid med produktivitets-
forbedrende tiltak og utvikling av nye løsninger i
samspill med kunder og leverandører.

Den nye markedssituasjonen ventes å føre til en
ytterligere strukturendring, som Veidekke aktivt vil
ta del i. Selskapet tar sikte på å øke sine markeds-
andeler i Norge både gjennom organisk vekst og

oppkjøp. Satsingen på vekstområder innen Divisjon
Industri og anleggsvirksomhet i Sverige vil bli vide-
reført. Omfang og tempo for den videre vekst må
løpende vurderes i lys av markedssituasjonen og 
selskapets krav til lønnsomhet. Forutsetningene er
gode gjennom et konkurransedyktig grunnlag innen
hvert av forretningsområdene og en sterk finansiell
stilling.

Disponering av årsresultat
Veidekke ASA hadde i 1998 et årsresultat på 127,5
mill. kroner (162,8 mill. kroner). Styret vil på sel-
skapets generalforsamling den 28. april 1999 foreslå
følgende disponering av morselskapets resultat:

Mill. kroner

Konsernbidrag 27,7 
Utbytte, kr. 5,- pr. aksje 57,0
Disposisjonsfond 42,8
Sum 127,5

Oslo, 17. februar 1999
VEIDEKKE ASA
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KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Note 1998 1997 1996

Driftsinntekter 1, 2, 24, 25 5.645,0 4.960,8 4.129,4

Underentreprenører -1.983,3 -1.720,0 -1.565,7
Materialkostnader -1.415,2 -1.359,1 -1.048,3
Lønn og sosiale kostnader 18 -1.374,5 -1.162,7 -1.024,5
Andre driftskostnader -378,8 -324,1 -246,8
Avskrivninger 12 -198,4 -144,9 -129,3
Tap på fordringer -7,0 -1,4 -1,2
Sum driftskostnader -5.357,2 -4.712,2 -4.015,8

Driftsresultat 287,8 248,6 113,6

Finansinntekter/kostnader 3 -5,5 21,8 9,4

Resultat før skattek ostnad 1 282,3 270,4 123,0

Skattekostnad 19 -80,9 -76,9 -36,6
Minoritetsandel 20 -13,2 -9,7 -8,7

Årsoverskud d 188,2 183,8 77,7

Resultat pr . aksje (kr .) 4 16,52 16,13 6,92

R E S U L TA T R E G N S K A P
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KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Pr. 31. desember Note 1998 1997 1996

EIENDELER

Omløpsmidler
Likvide midler 5 369,1 400,4 324,0
Kundefordringer 6 836,2 699,4 557,8
Andre kortsiktige fordringer 46,9 74,4 75,7
Driftsbeholdninger 7 128,9 112,4 85,0
Egenregiprosjekter for salg 8 228,9 151,3 70,8
Sum omløpsmidler 1.610,0 1.437,9 1.113,3

Anleg gsmidler
Langsiktige fordringer m.v. 11, 18, 19 184,7 122,4 113,6
Goodwill 12 184,3 77,2 27,0
Maskiner o.l. 12 731,8 491,0 373,0
Bygninger 12 338,8 279,0 382,1
Tomter 12 170,4 93,3 135,7
Sum anleg gsmidler 1.610,0 1.062,9 1.031,4

Sum eiendeler 3.220,0 2.500,8 2.144,7

GJELD OG EGENKAPITAL

Kor tsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 13 246,2 12,1 6,8
Leverandørgjeld o.l. 14 1.003,5 821,3 707,7
Skyldige offentlige avgifter o.l. 15 266,4 189,8 178,8
Annen kortsiktig gjeld 16 331,0 326,0 155,6
Sum k or tsiktig gjeld 1.847,1 1.349,2 1.048,9

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 17, 18 323,6 252,2 358,5
Utsatt skatt 19 105,3 101,2 75,5
Sum langsiktig gjeld 428,9 353,4 434,0

Minoritetsinteresser 20 84,2 69,6 62,8

Egenkapital
Aksjekapital 21 57,0 57,0 57,0
Annen egenkapital 802,8 671,6 542,0
Sum eg enkapital 22 859,8 728,6 599,0

Sum gjeld og eg enkapital 3.220,0 2.500,8 2.144,7

Pantstillelser 23 265,0 202,6 302,6
Garantiansvar 23 47,9 87,0 74,7

B A L A N S E
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KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Note 26 1998 1997 1996

OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad 282,3 270,4 123,0
Betalt skatt -51,5 -17,7 -34,8
Avskrivninger 198,4 144,9 129,3
Gevinst ved salg av varige driftsmidler -62,7 -109,6 -23,0
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -2,6 -10,1 -11,3
Andre forskjeller resultat/betaling -3,8 0,3 -2,1
Tilfør t fra årets virksomhet 360,1 278,2 181,1

Endring kundefordringer -130,8 -131,9 16,2
Endring andre omløpsmidler -84,9 -105,7 19,0
Endring leverandørgjeld 176,3 106,7 -93,3
Endring annen driftsgjeld 42,0 123,8 -15,5
Netto k ontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 362,7 271,1 107,5

INVESTERINGSAKTIVITETER
Kjøp av varige driftsmidler -803,5 -394,5 -307,9
Salg av varige driftsmidler 279,7 403,4 245,5
Kjøp av selskap -45,0 -58,9 -38,5
Andre investeringer -54,2 2,8 -24,4
Netto k ontantstrøm fra in vesteringsaktiviteter (B) -623,0 -47,2 -125,3

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak langsiktig gjeld 182,9 80,0 119,8
Nedbetaling langsiktig gjeld -132,7 -206,1 -108,8
Endring kortsiktig gjeld 234,1 4,0 -46,5
Salg egne aksjer 14,1
Tilgang minoritet 2,1 0,4
Betalt utbytte -57,4 -39,5 -19,5
Netto k ontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) 229,0 -147,5 -54,6

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) -31,3 76,4 -72,4

Likvide midler pr. 1. januar 400,4 324,0 396,4
Likvide midler pr. 31. desember 369,1 400,4 324,0

K O N TA N T S T R Ø M O P P S T I L L I N G
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R E G N S K A P S P R I N S I P P E R

KONSOLIDERING

Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet, datterselskap
og felleskontrollert virksomhet, og viser konsernets resul-
tat og økonomiske stilling som en enhet. 

Datter selskap
Datterselskap er selskap hvor Veidekke har bestemmen-
de innflytelse. Datterselskapenes resultatregnskap og
balanse tas inn i konsernregnskapet i sin helhet.
Minoritetsinteressenes andel av årsoverskudd (resultat
etter skattekostnad) og egenkapital er vist som egne pos-
ter i regnskapet. 

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

Fellesk ontr oller t virksomhet
En del av Veidekkes virksomhet drives sammen med
andre bedrifter (joint venture). Dette gjelder både innen
entreprenør-, asfalt-, betong- og eiendomsvirksomhet, og
virksomheten drives både i arbeidsfellesskap, ansvarlig
selskap og aksjeselskap. I arbeidsfellesskap utføres byg-
geoppdrag sammen med andre entreprenører.
Deltakerne i arbeidsfellesskap er solidarisk ansvarlige.

Det er felleskontrollert virksomhet når to eller flere delta-
kere driver virksomhet sammen, og

• virksomheten ligger innenfor deltakerens virksomhets- 
områder

• kontrollen av virksomheten utøves av deltakerne i 
fellesskap

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

For felleskontrollert virksomhet anvender Veidekke brut-
tometoden (proporsjonal konsolidering). Bruttometoden
innebærer at man tar inn sin andel av virksomhetens
regnskap, og at hver linje i resultatregnskap og balanse
innarbeides. Virksomhet i arbeidsfellesskap og ansvarlige

selskap tas inn i morselskapet, mens virksomhet i aksje-
selskap konsolideres i konsernregnskapet. Ved kjøp av
andeler i felleskontrollert virksomhet anvendes oppkjøps-
metoden. 

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

Omregning a v utenlandske selskap
Balanseposter i utenlandske selskap blir omregnet til kur-
sen på balansedagen, mens resultatposter omregnes til
gjennomsnittskurser for året. Omregningsdifferanser ved-
rørende utenlandske datterselskap føres mot konsernets
egenkapital, mens omregningsdifferanser vedrørende
utenlandske arbeidsfellesskap o.l. føres over resultat-
regnskapet.

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

INNTEKTSFØRING

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

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

For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forven-
tede tap kostnadsført. Det er foretatt avsetninger for
garantiarbeider og annen usikkerhet. Garantitiden er nor-
malt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er
avgjort eller er sikre.
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Egenregipr osjekter f or salg
Egenregiprosjekter gjelder oppføring av boliger for egen
regning for salg. For egenregiprosjekter foretas det en 
forsiktig inntektsføring i takt med salget og ferdigstillelsen
av boligene, basert på forventet sluttresultat. Det gjøres
avsetninger for usikkerhet, garantiarbeider m.v. For pro-
sjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tap
kostnadsført. Nedlagte kostnader på ikke inntektsførte
enheter og tomter for utbygging oppføres i balansen som
omløpsmidler under linjen "Egenregiprosjekter for salg". 

Beholdning av egenregi verdsettes til det laveste av til-
virkningskost og forventet netto salgsverdi. Tilvirknings-
kost omfatter alle henførbare prosjektkostnader. Egenregi
som er inntektsført, men ikke betalt, er klassifisert som
"Kundefordringer" (utført, ikke fakturert).

Egenregipr osjekter f or eg et eie
Veidekke utvikler og bygger også i egenregi næringsbygg
for utleie og senere salg, samt for eget bruk. 

Næringsbygg for eget eie oppføres som anleggsmiddel til
tilvirkningskost inklusive rentekostnader i byggetiden.
Egenregiarbeider for eget eie vises som driftsinntekter.

Salg av anleg gsmidler
Gevinst ved salg av varige driftsmidler inngår i driftsinn-
tekter.

ANDRE PRINSIPPER

Pensjoner
Veidekke har en kollektiv pensjonsordning for sine ansat-
te, som er dekket i et livsforsikringsselskap. I tillegg har
Veidekke usikrede pensjonsforpliktelser, inklusive avtale-
festet pensjon (AFP), som betales direkte over driften. De
ansattes pensjonsrettigheter kostnadsføres etter hvert
som de opptjenes, og netto av pensjonsmidler og pen-
sjonsforpliktelser er oppført i balansen. Det foretas en
årlig aktuarberegning av pensjonskostnadene og pen-
sjonsforpliktelsene. I beregningen er det tatt hensyn til
forventet lønnsvekst, basert på en lineær opptjening.
Pensjonsmidler består av premiefond og andel av forsik-
ringsselskapets fond (premiereserve). Pensjonskostnader
består av nåverdien av årets opptjening pluss renter på
forpliktelsene med fradrag for avkastning på pensjons-
midlene.

Skatter
Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring i
utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på grunnlag av
årets skattemessige overskudd. Utsatt skatt er avsetning
for fremtidig betalbar skatt, beregnet av midlertidige for-
skjel-ler mellom regnskap og skatt. Årsaken til at det opp-
står midlertidige forskjeller, er at en del resultatposter
behandles forskjellig i finansregnskap og skatteregnskap.
Utsatt skatt er beregnet i nominelle beløp, dvs. uten dis-
kontering. Videre er det strenge kriterier for å føre opp en
utsatt skattefordel.

Avskrivning er
Avskrivninger er basert på driftsmidlenes økonomiske
levetid.

Utviklingsk ostnader
Kostnader vedrørende forskning og teknologiutvikling er
kostnadsført.

Fordring er og gjeld
Fordringer og gjeld som knytter seg til produksjonen,
klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrige
fordringer og gjeld med forfall utover ett år er klassifisert
som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Fordringer er opp-
ført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavset-
ninger. 

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

Driftsbeholdning er
Driftsbeholdningene er vurdert til laveste verdi av anskaf-
felseskost og virkelig verdi.

Aksjer
Finansielle investeringer er klassifisert som omløpsmidler,
mens strategiske investeringer er klassifisert som
anleggsmidler. Omløpsaksjer er vurdert etter portefølje-
prinsippet.

R E G N S K A P S P R I N S I P P E R
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N O T E R  T I L  R E G N S K A P E T

(Beløp i tabellene i mill. kroner)

1. VIRKSOMHETSOMRÅDER

RESULTATREGNSKAP Byg g Anleg g Industri
1998 1997 1996 1998 1997 1996 1998 1997 1996

Driftsinntekter 2.345,0 2.230,3 1.823,2 2.223,9 1.716,7 1.389,4 1.031,7 910,5 868,6
Driftskostnader -2.221,1 -2.137,1 -1.777,7 -2.065,8 -1.631,6 -1.335,1 -876,7 -795,4 -761,4
Avskrivninger -29,9 -18,5 -17,2 -75,2 -51,0 -32,9 -86,3 -70,0 -59,6
Driftsresultat 94,0 74,7 28,3 82,9 34,1 21,4 68,7 45,1 47,6
Netto finansposter 15,6 23,6 25,3 5,2 12,2 6,9 -16,7 -8,1 -11,5
Resultat
før skattek ostnad 109,6 98,3 53,6 88,1 46,3 28,3 52,0 37,0 36,1

BALANSE pr . 31. desember
Likvide midler 350,1 413,8 386,7 127,0 80,7 130,4 -147,4 -86,9
Andre omløpsmidler 319,9 448,9 306,2 475,0 400,9 315,9 205,0 142,9 135,1
Anleggsmidler 274,0 181,4 85,7 373,0 237,6 109,4 528,0 365,2 296,5
Sum eiendeler 944,0 1.044,1 778,6 975,0 719,2 555,7 733,0 360,7 344,7
Rentebærende gjeld 48,2 7,8 16,3 15,6 296,0 21,0 10,8
Annen gjeld 677,0 739,0 571,4 698,0 506,8 387,7 229,0 159,8 151,1
Egenkapital inkl. minoritet 267,0 256,9 199,4 277,0 196,1 152,4 208,0 179,9 182,8
Sum gjeld og EK 944,0 1.044,1 778,6 975,0 719,2 555,7 733,0 360,7 344,7
Brutto investeringer
i varige driftsmidler 95,4 76,0 35,7 167,3 128,2 48,2 308,1 116,8 128,2

RESULTATREGNSKAP Eiendom Annet/Eliminering Konsern
1998 1997 1996 1998 1997 1996 1998 1997 1996

Driftsinntekter 84,7 126,2 62,6 -40,3 -22,9 -14,4 5.645,0 4.960,8 4.129,4
Driftskostnader -26,7 -24,7 -22,6 31,5 21,5 10,3 -5.158,8 -4.567,3 -3.886,5
Avskrivninger -7,0 -5,4 -19,6 -198,4 -144,9 -129,3
Driftsresultat 51,0 96,1 20,4 -8,8 -1,4 -4,1 287,8 248,6 113,6
Netto finansposter -13,7 -5,6 -14,1 4,1 -0,3 2,8 -5,5 21,8 9,4
Resultat
før skattek ostnad 37,3 90,5 6,3 -4,7 -1,7 -1,3 282,3 270,4 123,0

BALANSE pr . 31. desember
Likvide midler 53,3 -106,2 -108,0 369,1 400,4 324,0
Andre omløpsmidler 241,0 44,8 32,1 1.240,9 1.037,5 789,3
Anleggsmidler 435,0 278,7 539,8 1.610,0 1.062,9 1.031,4
Sum eiendeler 676,0 376,8 465,7 -108,0 3.220,0 2.500,8 2.144,7
Rentebærende gjeld 330,0 155,3 308,6 -108,0 518,0 240,8 342,8
Annen gjeld 154,0 56,2 29,9 1.758,0 1.461,8 1.140,1
Egenkapital inkl. minoritet 192,0 165,3 127,2 944,0 798,2 661,8
Sum gjeld og EK 676,0 376,8 465,7 -108,0 3.220,0 2.500,8 2.144,7
Brutto investeringer i
varige driftsmidler 304,4 153,8 155,4 875,2 474,8 367,5

KONSERN
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Kriterier f or inndeling i virksomhetsområder
Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområ-
der som har forskjellig risiko og inntjening.
Inndelingen er den samme som benyttes for interne
styrings- og rapporteringsformål. Virksomheten til
Bautas, som driver utleie av maskiner og utstyr til
Bygg og Anlegg samt til eksterne, er fordelt på
Bygg og Anlegg etter omsetning.

Presentasjonen a v virksomhetsområder
Resultateffekten av prosjektenes kontantstrøm
utgjør for Veidekke en betydelig andel av netto
finansposter. Av denne grunn gir resultat før skatte-
kostnad et riktigere bilde av virksomhetsområdenes
inntjening enn driftsresultatet. I tillegg til driftsresul-
tat er derfor finansposter og resultat før skattekost-
nad presentert. Av denne grunn er det også vist
fullstendige balanser for virksomhetsområdene.

Fordeling a v ikke direkte henførbare poster
Ikke direkte henførbare kostnader er fordelt i for-
hold til driftsinntekter. Egenkapital, likvide midler og
rentebærende gjeld er fordelt i forhold til totalkapita-
len.

Ikke f ordelte poster
I resultatregnskapet er enkelte poster ikke fordelt 
på virksomhetsområdene. Disse fremkommer under
"Annet/Eliminering", og består av:
• Eliminering av internomsetning/internfortjeneste 

mellom virksomhetsområder
• Andel resultat i skipskommandittselskap
• Kostnader vedrørende rabatt ved salg av aksjer 

til ansatte
• Gevinst ved salg av omløpsaksjer

I balansen er eliminering av likvide midler og rente-
bærende gjeld vist under "Annet/Eliminering".

Transaksjoner mellom virksomhetsområder
Det er relativt lite salg mellom virksomhetsområde-
ne, men en del oppdrag utføres i samarbeid mellom
enhetene. Internt salg og samarbeid foregår på for-
retningsmessige vilkår.

Fordeling a v driftsinntekter etter g eografiske 
markeder
Av konsernets samlede driftsinntekter gjelder 514,4
mill. kroner (350,0 i 1997 og 197,0 i 1996 ) virksom-
het utenfor Norge. Utenlandsvirksomheten utgjør
således 9,1 % (7,1 % i 1997 og 4,8 % i 1996) av
konsernets samlede driftsinntekter.

Byg g Anleg g Øvrig e områder Konsern
1998 1997 1996 1998 1997 1996 1998 1997 1996 1998 1997 1996

Norge 2.345,0 2.230,3 1.823,2 1.709,4 1.366,7 1.182,6 1.076,1 1.013,8 926,6 5.130,5 4.610,8 3.932,4
Norden for øvrig 42,3 25,2 13,4 42,3 25,2 13,4
Tyskland 5,5 5,5
Øst-Afrika 369,5 255,7 167,6 369,5 255,7 167,6
Øvrig utland 102,7 69,1 25,8 -15,3 102,7 69,1 10,5
Sum 2.345,0 2.230,3 1.823,2 2.223,9 1.716,7 1.389,4 1.076,1 1.013,8 916,8 5.645,0 4.960,8 4.129,4

Ordrereser ve Byg g Anleg g Totalt
1998 1997 1996 1998 1997 1996 1998 1997 1996

Total 1.497 1.203 1.125 1.185 1.507 1.136 2.682 2.710 2.261
Herav til utførelse innen 12 måneder 1.283 1.177 964 1.009 1.292 846 2.292 2.469 1.810

DRIFTSINNTEKTER



2. DRIFTSINNTEKTER

I driftsinntekter inngår følgende gevinster ved salg av:
1998 1997 1996

Maskiner o.l. 10,1 10,2 4,8
Bygninger/tomter 52,6 99,4 18,2
Sum salgsg evinster 62,7 109,6 23,0

3. FINANSINNTEKTER/FINANSK OSTNADER

1998 1997 1996
Renteinntekter 41,4 50,6 34,9
Andre finansinntekter 5,8 2,4 7,5
Finansinntekter 47,2 53,0 42,4
Rentekostnader langsiktige lån -19,7 -11,6 -20,0
Rentekostnader kortsiktige lån -30,0 -18,1 -10,8
Andre finanskostnader -3,0 -1,5 -2,2
Finansk ostnader -52,7 -31,2 -33,0
Finansinntekter/finansk ostnader -5,5 21,8 9,4

4. RESULTAT PR. AKSJE

1998 1997 1996
Resultat pr. aksje (kr.) 16,52 16,13 6,92
Årsoverskudd (1.000 kroner) 188.225 183.812 77.715
Tidsveid antall ordinære aksjer 11.395.660 11.395.660 11.238.526
Antall ordinære aksjer pr. 31. desember 11.395.660 11.395.660 11.395.660

Aksjene ble 29. april 1998 splittet i forholdet 1:2. Tall for tidligere år er omarbeidet i overensstemmelse 
med dette.

5. LIKVIDE MIDLER

1998 1997 1996
Bankinnskudd 280,4 270,7 158,1
Kortsiktige plasseringer 37,2 72,7 94,1
Skattetrekksmidler 39,8 41,8 42,2
Verdipapirer 10,1 10,5 26,4
Aksjer 1,6 4,7 3,2
Likvide midler 369,1 400,4 324,0

6. KUNDEFORDRINGER

1998 1997 1996
Bokførte kundefordringer 780,6 700,5 611,0
Delkredereavsetning -22,7 -22,9 -24,1
Innestående, kunder 137,7 117,9 118,1
Utført, ikke fakturert 204,1 132,1 81,7
Fakturert, ikke utført -263,5 -228,2 -228,9
Kundef ordring er 836,2 699,4 557,8

17
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7. DRIFTSBEHOLDNINGER 

Driftsbeholdninger omfatter beholdninger på prosjektene og i industrivirksomheten. Beholdninger på prosjek-
tene består av materialer, reservedeler, småutstyr m.v., mens beholdningene i industrivirksomheten består
av pukk, råvarer for asfalt- og betongproduksjon o.l.

8. EGENREGIPROSJEKTER FOR SALG

1998 1997 1996
Prosjekter under utførelse 92,4 29,0 52,8
Tomter for utbygging 136,5 122,3 18,0
Egenregipr osjekter f or salg 228,9 151,3 70,8

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

Egenregiprosjekter gjelder oppføring av boliger for egen regning for salg. Posten "Prosjekter under utførel-
se" ovenfor består av nedlagte kostnader vedrørende ikke inntektsførte enheter.

9. AKSJER I DATTERSELSKAP

Selskapets Eierandel Verdi
aksjekapital i % Pålydende i balansen*

Topp-Dekke A/S 0,5 100 0,5 25,7
Dokken & Østdal AS 0,2 60 0,1 24,7
Korsbrekke og Lorck AS 5,0 60 3,0 16,9
Seby AS 0,6 70 0,4 16,0
Wilhelmsen & Sønner AS 16,0 100 16,0 16,0
A/S Noremco Construction 5,0 100 5,0 12,6
Veidekke Bolig AS 2,5 100 2,5 10,9
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 48 0,0 8,9
Veidekke Construction AB 11,0 76 8,5 8,5
Veidekke Shipping AS 6,4 100 6,4 6,4
Prosjektutvikling Bergen A/S 5,8 100 5,8 6,0
Veidekke Eiendom A/S 5,0 100 5,0 5,1
Bautas AS 5,0 100 5,0 5,0
Veidekke Finans A/S 5,0 100 5,0 5,0
Arog AS 0,8 70 0,6 4,2
HG Asfalt Larvik AS 3,0 100 3,0 3,0
HG Betong Larvik AS 2,0 100 2,0 2,0
Kongsvinger Asfalt AS 2,0 50 1,0 1,0
Andre datterselskap 3,5
Eid av Veidekke ASA 181,4
Kongsvinger Asfalt AS 2,0 50 1,0 19,5
Økern Næring AS 12,0 100 12,0 12,0
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 48 0,0 2,0
Eid gjennom datter selskap 33,5

*  Bokført verdi i selskapsregnskapet.

Veidekke har i 1998 kjøpt 60 % av aksjene i Dokken & Østdal AS og 70 % av aksjene i Arog AS, samt kjøpt resten 
av aksjene i Kongsvinger Asfalt AS (50 %). I tillegg har Veidekke i 1998 etablert følgende nye datterselskap:  
Wilhelmsen & Sønner AS, Økern Næring AS, Veidekke Construction AB, Veidekke Shipping AS, HG Asfalt Larvik AS 
og HG Betong Larvik AS.
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10. AKSJER I FELLESK ONTROLLERTE SELSKAP

Selskapets Eierandel Verdi
aksjekapital i % Pålydende i balansen*

HF-Gruppen AS 6,2 43 2,7 54,8
Bergheim Terrasser AS 10,0 50 5,0 5,0
Nocon AS 6,0 50 3,0 3,0
A/S Fosskvartalet 0,1 50 0,1
Andre selskaper 0,4
Eid av Veidekke ASA 63,2
Lørenskog Næringspark AS 40,0 40 16,0 16,0
Amrock JV AS 30,0 30 9,0 9,0
Porsgrunn Næringspark AS 16,6 33 5,5 5,6
Martin Haraldstad A/S 0,1 50 0,1 2,0
Eid av datter selskap 32,6
Totalt k onsern 95,8

* Bokført verdi i selskapsregnskapet.

Bergheim Terrasser AS, Lørenskog Næringspark AS og Porsgrunn Næringspark AS er nyetablerte selskaper.

11. LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.

1998 1997 1996
Lån til ansatte 61,0 34,1 17,3
Lån til kunder 42,5 14,8 25,2
Lån til deltakere i ANS 29,3
Netto pensjonsmidler 27,7 20,7 9,5
Andre aksjer 20,4 14,0 7,8
Lån til stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp 16,0 23,0 10,1
Utsatt skattefordel 6,6 5,8 6,3
Annet 10,5 10,0 8,1
Langsiktig e fordring er m.v. 184,7 122,4 113,6

12. VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaf-  Bokfør t Avskriv-
felsesk ost Akkum. verdi Årets nings-

01.01. Tilgang Avgang avskr . 31.12. avskr . sats i %
Goodwill 120,8 127,1 0,2 63,4 184,3 20,0 10-20
Maskiner o.l. 1.289,9 427,3 106,3 879,1 731,8 170,2 10-25
Bygninger 362,1 220,5 158,0 85,8 338,8 8,2 2-5
Tomter 93,3 100,3 23,2 170,4
Sum 1.866,1 875,2 287,7 1.028,3 1.425,3 198,4

Under tomter er det inkludert eiendommer for utvikling med en bokført verdi på 98,6 mill. kroner (38,7 mill. kroner).

Investering er og salg (salgssum) siste f em år
1998 1997 1996 1995 1994

Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg
Goodwill 127,1 62,0 24,0 2,8 7,1
Maskiner o.l. 427,3 26,6 255,0 22,5 181,6 15,8 171,3 33,6 88,0 24,2
Bygninger 220,5 203,3 140,5 333,2 129,3 188,5 38,6 29,0 82,9 17,8
Tomter 100,3 24,8 17,3 61,1 32,6 52,8 21,8 5,1 3,8 3,7
Sum 875,2 254,7 474,8 416,8 367,5 257,1 234,5 67,7 181,8 45,7
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17. LANGSIKTIG GJELD

Bokfør t Nedbetalt Nye lån Bokfør t 
31.12.97  1998 1998 31.12.98

Lån med pant i bygninger/tomter 202,6 126,4 188,8 265,0
Andre lån 26,1 6,3 10,9 30,7
Sum lån 228,7 132,7 199,7 295,7
Netto pensjonsforpliktelser 23,5 27,9
Langsiktig gjeld 252,2 323,6

Nedbetalingsstruktur 1999 2000 2001 2002 2003 Etter 2003
Lån med pant i bygninger/tomter 13,2 15,2 17,6 16,1 15,8 187,1
Andre lån 4,8 4,7 4,7 4,1 4,0 8,3
Sum 18,0 19,9 22,3 20,2 19,8 195,4

Av samlet langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) pr. 31. desember 1998 på 295,7 mill. kroner, var
25,2 mill. kroner ikke rentebærende.

Diver se nøkkeltall rentebærende gjeld 1999 1998 1997 1996
Andel med rentebinding under ett år (inkl. flytende rente) 83 % 41 % 45 % 42 %
Veid effektiv lånerente pr. 31. desember 9,0 % 7,3 % 6,9 %
Gjennomsnittlig rentebindingstid pr. 31. desember 0,7 år 3,0 år 2,6 år

Trekkrammer
Ubenyttede langsiktige trekkrammer 65,0 300,0 300,0
Ubenyttede kortsiktige trekkrammer (kassekreditt) 51,0 51,0 51,0

13. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER O.L.

1998 1997 1996
Kassekreditt 11,2 5,7 6,8
Sertifikatlån 235,0
Prosjektfinansiering 6,4
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 246,2 12,1 6,8

14. LEVERANDØRGJELD O .L.

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

15. SKYLDIGE OFFENTLIGE A VGIFTER O.L.

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

16. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

1998 1997 1996
Betalbar skatt 75,9 49,8 14,1
Avsatt utbytte 61,3 57,4 39,3
Forskudd fra kunder 101,7 198,2 77,4
Annen gjeld 92,1 20,6 24,8
Annen k or tsiktig gjeld 331,0 326,0 155,6
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18. PENSJONER

Veidekke har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte, som er dekket i et livsforsikringsselskap. I tillegg
har Veidekke usikrede pensjonsforpliktelser, inkl. avtalefestet pensjon (AFP), som betales direkte over drif-
ten. Pensjonsordningene omfatter 2.480 aktive ansatte og 560 pensjonister.

1998 1997 1996
Veidekke ASA Kolo * Andre Konsern Konsern Konsern

Sikrede Usikrede selskap Totalt Totalt Totalt
Pensjonsk ostnader
Årets opptjening (nåverdi) -15,3 -7,1 -1,0 -2,6 -26,0 -18,5 -13.1
Renter på forpliktelsene -16,4 -3,1 -1,3 -1,1 -21,9 -17,4 -16,3
Avkastning på midlene 19,2 3,0 0,8 23,0 20,5 17,8
Resultatført estimatavvik -0,3 -1,8 -0,6 -0,4 -3,1 -1,1 -0,9
Endring overfinansiering -0,9 -0,9 -0,6 -0,6
Pensjonskostnader -12,8 -12,0 -0,8 -3,3 -28,9 -17,1 -13,1
Oppfør t i balansen
Pensjonsmidler 262,4 40,1 13,9 316,4 280,6 244,1
Pensjonsforpliktelser (nåverdi) -261,6 -53,4 -20,4 -20,1 -355,5 -273,6 -253,3
Netto midler/forpliktelser 0,8 -53,4 19,7 -6,2 -39,1 7,0 -9,2
Ikke resultatført estimatavvik 20,4 29,8 5,1 3,7 59,0 9,3 14,9
Ikke oppført overfinansiering -20,1 -20,1 -19,2 -18,6
Balanseført netto midler/ 
forpliktelser 21,2 -23,6 4,7 -2,5 -0,2 -2,9 -12,9

*  Korsbrekke og Lorck AS.

Av netto pensjonsmidler/forpliktelser er 27,7 mill. kroner oppført under langsiktige fordringer m.v., mens 
27,9 mill. kroner er oppført som langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser og årets opptjening er inklusive
arbeidsgiveravgift.

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

Økonomiske f orutsetning er (%)
Avkastning på pensjonsmidler 8,0
Diskonteringsrente 7,0
Årlig lønnsvekst 3,3
Årlig G-regulering 3,3
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,5
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19. SKATT

SKATTEKOSTNAD 1998 1997 1996
Betalbar skatt 77,6 52,1 11,9
Endring utsatt skatt 3,3 24,8 24,7
Skattek ostnad 80,9 76,9 36,6

UTSATT SKATT 1998 1997 1996
Midler tidig e forskjeller:
Kortsiktige poster 208,9 264,1 164,8
Meravskrivninger 93,2 51,8 23,9
Gevinst- og tapskonto 46,8 27,3 74,4
Andre langsiktige poster 27,2 18,2 6,5
Grunnla g utsatt skatt 376,1 361,4 269,6
Utsatt skatt (28 %) 105,3 101,2 75,5
Utsatt skattef ordel * 6,6 5,8 6,3

* Beregnet av netto pensjonsforpliktelser på 23,6 mill. kroner (20,8 mill. kroner i 1997 og 22,4 mill. kroner i 1996).

20. MINORITETSINTERESSER

1998 1997 1996
Minoritetsinteresser pr. 1. januar 69,6 62,8 54,9
Minoritetsandel av årsoverskudd 13,2 9,7 8,7
Utbytte -4,3 -3,4 - 8,0
Salg egne aksjer 5,5
Tilgang minoritet 5,7 0,5 1,7
Minoritetsinteresser pr . 31. desember 84,2 69,6 62,8

MINORITETSANDEL AV RESULTATPOSTER 1998 1997 1996
Driftsinntekter 141,8 108,3 104,7
Driftskostnader -124,3 -97,2 -94,2
Driftsresultat 17,5 11,1 10,5
Netto finansielle poster 1,2 1,7 1,5
Resultat før skattek ostnad 18,7 12,8 12,0
Skattekostnad -5,5 -3,1 -3,3
Minoritetsandel a v årsoverskud d 13,2 9,7 8,7

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

21. AKSJEKAPIT AL (AKSJER EID A V STYRE M.V.)

Antall aksjer *
Christian Bruusgaard, styreformann 10.036
Flemming Vejgaard Andersen, styremedlem 550
Helge B. Andresen, styremedlem 12.608
Karsten Houm 1.000
Peder Chr. Løvenskiold, styremedlem 5.200
Steinar Krogstad, styremedlem 658
Bjørn H. Madsen, styremedlem 1.000
Terje R. Venold, konsernsjef 30.850
Aksjer eid a v styre og k onsernsjef 61.902

* Inklusive aksjer eid av nærstående personer og selskap.
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22. EGENKAPITAL

1998 1997 1996
Egenkapital pr. 1. januar 728,6 599,0 545,3
Årsoverskudd 188,2 183,8 77,7
Utbytte -57,0 -54,2 -31,3
Salg egne aksjer 8,6
Justering minoritet -1,3
Egenkapital pr. 31. desember 859,8 728,6 599,0

23. PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG SOLIDARANSVAR

Pantstillelser 1998 1997 1996
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 265,0 202,6 302,6
Bokført verdi av pantsatte bygninger 242,9 175,8 322,3
Bokført verdi av pantsatte tomter 87,7 20,4 19,5

Garantiansv ar 1998 1997 1996
Garantier overfor ansatte 0,1 0,1 6,2
Garantier overfor tilknyttede selskap 43,3 82,4 60,2
Øvrige garantier 4,5 4,5 8,3
Sum garantiansv ar 47,9 87,0 74,7

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og garantistillelser.

Veidekke ASA's garantistillelse overfor datterselskap:
1998 1997 1996

Totalt 562,5 485,5 316,3
Herav solidaransvar for datterselskaps trekk på konsernkonto 342,9 301,5 171,9

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

24. PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE

Resultatfør t på pr osjekter under utførelse 1998 1997 1996
Akkumulerte inntekter 3.049 2.992 2.125
Akkumulert bidrag 148 152 133

Tapspr osjekter under utførelse* 1998 1997 1996
Gjenværende omsetning 105 164 127

* Forventet tap på disse prosjektene er resultatført.
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26. KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kjøp a v selskap

Veidekke har i 1998 kjøpt datterselskap og andeler i felleskontrollerte selskap som totalt har medført et netto
kontantutlegg på 45,0 mill. kroner (58,9 mill. kroner i 1997 og 38,5 mill. kroner i 1996). Ved kjøpene er 
følgende verdier oppført i konsernets balanse:

1998 1997 1996
Likvide midler 3,4 28,0 19,6
Andre omløpsmidler 12,7 11,3 77,8
Anleggsmidler 72,0 81,5 59,6
Gjeld til kredittinstitusjoner -1,3 -41,7
Driftsgjeld -15,5 -10,4 -46,2
Betalbar/utsatt skatt -3,8 -3,0 -8,4
Langsiktig gjeld -20,4 -8,2 -0,8
Kostpris ved kjøpene 48,4 97,9 59,9
Kreditt ved kjøpene -11,0 - 1,8
Overtatt likvide midler -3,4 -28,0 - 19,6
Netto kontantutlegg 45,0 58,9 38,5

Varig e driftsmidler
Kjøp 1998 1997 1996
Regnskapsført * 875,2 474,8 367,5
Kjøp av datterselskap -71,7 -80,3 -59,6
Kontantutlegg 803,5 394,5 307,9

Salg 1998 1997 1996
Regnskapsført * 254,7 416,8 257,1
Kreditt ved salg -25,0 -11,6
Innbetalinger vedrørende forrige år 25,0 11,6
Kontantinnbetaling 279,7 403,4 245,5

*  Se note 12 - Varige driftsmidler.

25. NÆRSTÅENDE PARTER

Salg av Veidekkeaksjer til ansatte 1998 1997 1996
Antall aksjer solgt til ansatte 411.860 303.690 302.302
Rabatt til ansatte 5,5 6,3 5,3
Tilskudd til stiftelsen 8,0 2,0 5,3
Betalt arbeidsgiveravgift 0,6 0,7 0,5

Veidekke har en stiftelse som kjøper Veidekkeaksjer i markedet og selger disse videre til de ansatte med
rabatt. Veidekke gir tilskudd til stiftelsen, som belastes resultatregnskapet. I tillegg betales det arbeidsgiverav-
gift av rabatten.
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R E S U L TA T R E G N S K A P

VEIDEKKE ASA 
(Beløp i mill. kroner)

Note 1998 1997

Driftsinntekter 4.501,1 3.978,6

Underentreprenører -1.950,9 -1.596,1
Materialkostnader -1.016,7 -970,2
Lønn og sosiale kostnader 18, A -1.074,8 -924,5
Andre driftskostnader B -203,7 -191,4
Avskrivninger E -92,5 -83,6
Tap på fordringer -31,2 -33,7
Sum driftskostnader -4.369,8 -3.799,5

Driftsresultat 131,3 179,1

Finansinntekter C 45,4 50,5
Finanskostnader -14,4 -25,0

Resultat før skattek ostnad 162,3 204,6

Betalbar skatt G -43,6 -20,8
Endring utsatt skatt G 8,8 -21,0

Årsoverskud d 127,5 162,8

Overføring er:
Konsernbidrag 27,7 3,1
Utbytte 57,0 54,1
Reservefond 55,8
Disposisjonsfond 42,8 49,8

Sum o verføring er 127,5 162,8
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B A L A N S E

VEIDEKKE ASA
(Beløp i mill. kroner)

Pr. 31. desember Note 1998 1997

EIENDELER

Omløpsmidler
Likvide midler 551,1 393,5
Kundefordringer 552,7 489,7
Kortsiktige fordringer konsernselskap 32,4 26,1
Andre kortsiktige fordringer 15,3 36,6
Driftsbeholdninger 7 85,2 56,3
Egenregiprosjekter for salg 24,5 26,6
Sum omløpsmidler 1.261,2 1.028,8

Anleg gsmidler
Aksjer i datterselskap 9 181,4 109,7
Aksjer i felleskontrollerte selskap 10 63,2 58,6
Langsiktige fordringer m.v. D 155,4 100,4
Langsiktige fordringer konsernselskap 237,5 130,1
Goodwill E 14,1 7,2
Maskiner o.l. E 293,3 248,1
Bygninger E 82,5 189,2
Tomter E 80,8 65,5
Sum anleg gsmidler 1.108,2 908,8

Sum eiendeler 2.369,4 1.937,6

GJELD OG EGENKAPITAL

Kor tsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 238,0
Leverandørgjeld o.l. 14 843,1 671,0
Skyldige offentlige avgifter o.l. 15 205,9 163,4
Kortsiktig gjeld konsernselskap 90,0 16,9
Annen kortsiktig gjeld F 214,3 229,2
Sum k or tsiktig gjeld 1.591,3 1.080,5

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 62,9 176,6
Utsatt skatt G 80,8 88,9
Sum langsiktig gjeld 143,7 265,5

Egenkapital
Aksjekapital (11.395.660 aksjer à kr. 5,-) 57,0 57,0
Reservefond 145,5 145,5
Disposisjonsfond 431,9 389,1
Sum eg enkapital H 634,4 591,6

Sum gjeld og eg enkapital 2.369,4 1.937,6

Pantstillelser I 36,2 127,0
Garantiansvar 23 610,4 572,5
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K O N TA N T S T R Ø M O P P S T I L L I N G

VEIDEKKE ASA
(Beløp i mill. kroner)

1998 1997

OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad 162,3 204,6
Betalt skatt -21,8 -1,2
Avskrivninger 92,5 83,6
Gevinst ved salg av varige driftsmidler -38,7 -70,3
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt -2,7 -12,4
Andre forskjeller resultat/betaling 0,1
Tilfør t fra årets virksomhet 191,6 204,4

Endring kundefordringer -63,0 -75,7
Endring andre omløpsmidler -36,8 -12,8
Endring leverandørgjeld 172,1 54,6
Endring annen driftsgjeld 51,3 96,9
Netto k ontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 315,2 267,4

INVESTERINGSAKTIVITETER
Kjøp av varige driftsmidler -204,2 -262,8
Salg av varige driftsmidler 214,7 154,2
Andre investeringer -232,5 -102,2
Netto k ontantstrøm fra in vesteringsaktiviteter (B) -222,0 -210,8

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak langsiktig gjeld 110,7
Nedbetaling langsiktig gjeld -116,4 -90,2
Opptak kortsiktig gjeld 238,0
Betalt konsernbidrag -3,1 -20,5
Betalt utbytte -54,1 -31,3
Netto k ontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) 64,4 -31,3

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) 157,6 25,3

Likvide midler pr. 1. januar 393,5 368,2
Likvide midler pr. 31. desember 551,1 393,5
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VEIDEKKE ASA

Regnskapsprinsippene på side 13 og 14 og en del av notene for konsernet gjelder også for morselskapet.

A. LØNNINGER
Godtgjørelse til styret er kr. 675.000,- og lønn til konsernsjef er kr. 1.610.976,-.

B. ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Godtgjørelse til selskapets revisor er kr. 1.175.000,- for revisjon og kr. 198.200,- for rådgivning.

C. FINANSINNTEKTER
I finansinntekter inngår utbytte med 7,2 mill. kroner (13,4), hvorav 7,0 mill. kroner (12,0) er fra datter-   
selskap. Øvrige finansinntekter fra datterselskap er 0,3 mill. kroner (0,8).

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

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

Anskaf-
felsesk ost Akkum uler t Bokfør t Årets Avskr .-

01.01. Tilgang Avgang avskrivning verdi 31.12. avskrivning sats i %
Goodwill 12,3 7,7 5,9 14,1 0,8 10-20
Maskiner o.l. 683,4 145,8 73,8 462,1 293,3 87,9 10-25
Bygninger 236,1 24,2 130,6 47,2 82,5 3,8 2-5
Tomter 65,5 26,5 11,2 80,8
Sum 997,3 204,2 215,6 515,2 470,7 92,5

F. ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Avsetning til betalbar skatt er 39,5 mill. kroner (17,7). Avsetning til utbytte er 57,0 mill. kroner (54,1). 

G. SKATT

SKATTEMESSIG RESULTAT 1998 1997

Resultat før skattek ostnad 162,3 204,6
Konsernbidrag -27,7 -3,1
Andre permanente forskjeller -15,2 -14,7
Endring midlertidige forskjeller 31,8 -121,6
Avvik regnskap/ligning -10,5
Skattemessig resultat (grunnla g) 140,7 65,2

UTSATT SKATT 1998 1997
Midler tidig e forskjeller:
Kortsiktige poster 224,1 281,0
Meravskrivninger 34,3 31,2
Gevinst- og tapskonto 32,1 17,3
Andre langsiktige poster -1,9 -12,0
Grunnla g utsatt skatt 288,6 317,5
Utsatt skatt (28%) 80,8 88,9
Utsatt skattef ordel * 6,6 5,8

*)  Beregnet av netto pensjonsforpliktelser 23,6 mill. kroner (20,8).

N O T E R  T I L  R E G N S K A P E T
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H. EGENKAPITAL

1998 1997
Egenkapital 1. januar 591,6 486,0
Årsoverskudd 127,5 162,8
Utbytte -57,0 -54,1
Konsernbidrag -27,7 -3,1

Egenkapital 31. desember 634,4 591,6

I . PANTSTILLELSER

1998 1997
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 36,2 127,0
Bokført verdi av pantsatte bygninger 39,1 97,6
Bokført verdi av pantsatte tomter 9,2 20,4

REVISJONSBERETNING FOR 1998

Til generalforsamlingen i Veidekke ASA

Vi har revidert årsoppgjøret for Veidekke ASA for 1998 som viser et årsoverskudd på 127,5 mill. kroner for
morselskapet, og et årsoverskudd på 188,2 mill. kroner for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberet-
ning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets
styre og konsernsjef.

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

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

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet og konsernbidrag tilfredsstiller de krav 
allmennaksjeloven stiller.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig
uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31. desember 1998 og for resultatet av virksom-
heten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

Oslo, 25. februar 1999
ERNST & YOUNG AS

Ernst Alsaker
Statsautorisert revisor
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NØKKELTALL

1998 1997 1996 1995 1994

DRIFT *
Driftsinntekter 5.645,0 4.960,8 4.129,4 4.029,0 3.255,4
Driftsresultat 287,8 248,6 113,6 77,5 6,0
Resultat før skattekostnad 282,3 270,4 123,0 79,5 6,2
Ordinært årsoverskudd 1) 188,2 183,8 77,7 50,7 -6,9
Ordrereserve Bygg og Anlegg 2.682 2.710 2.261 1.944 1.731

RENTABILITET
Resultatmargin (%) 2) 5,0 5,5 3,0 2,0 0,2
Totalkapitalrentabilitet (%) 3) 11,5 13,0 7,3 6,3 2,8
Rentabilitet på arbeidende kapital (%) 4) 25,6 28,9 15,7 12,6 5,1
Egenkapitalrentabilitet (%) 5) 23,1 26,5 13,7 10,0 -0,1

KAPITALFORHOLD *
Totalkapital 3.220,0 2.500,8 2.144,7 2.105,9 2.007,9
Samlet egenkapital 6) 944,0 798,2 661,8 600,2 552,3
Egenkapitalandel (%) 7) 29,3 31,9 30,9 28,5 27,5
Investeringer brutto 875,2 474,8 367,5 234,5 181,8

LIKVIDITET
Likviditet pr. 31. desember * 369,1 400,4 324,0 396,4 382,5
Likviditetsgrad 1  8) 0,87 1,07 1,06 1,00 1,07
Likviditetsgrad 2 9) 0,68 0,87 0,91 0,88 0,90
Netto rentebærende posisjon * 10) -32,4 232,3 63,8 83,1 -41,1

AKSJEN **
Børskurs pr. 31. desember 90,00 129,00 100,50 63,13 58,25
Resultat pr. aksje (kr.) 11) 16,52 16,13 6,92 4,57 -0,63
Børskurs/resultat (P/E) 5,45 8,00 14,54 13,83 - 
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 12) 34,21 31,02 20,78 15,36 4,07
Børskurs/kontantstrøm 2,63 4,16 4,84 4,11 14,32
Utbytte pr. aksje (kr.) 5,00 4,75 2,75 1,50 1,00
Utestående aksjer (gjennomsnitt 1.000) 11.396 11.396 11.238 11.110 11.018

PERSONALFORHOLD
Antall ansatte pr. 31. desember 3.794 3.176 3.111 2.888 2.785
Lønninger og sosiale kostnader * 1.375 1.163 1.025 859 774

* Beløp i mill. kroner
** Det ble foretatt en splitt i Veidekke-aksjen i 1998 (1:2). Tidligere tall er korrigert.

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

2) Resultatmargin: Resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter.

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

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

5) Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skattekostnader i prosent av gjennomsnittlig samlet egenkapital. 

6) Samlet egenkapital: Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.

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

8) Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

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

10) Netto rentebærende posisjon: Likvide midler pluss rentebærende fordringer ved prosjektfinansiering minus kortsiktig 
rentebærende gjeld minus langsiktig rentebærende gjeld.

11) Resultat pr. aksje: Ordinært årsoverskudd dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer (fullt utvannet).

12) Kontantstrøm pr. aksje: Resultat før ekstraordinære poster pluss ordinære avskrivninger minus betalbare skatter av 
ordinært resultat minus minoritetsinteresser dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
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Antatt total- Gjenværende
Prosjekt                                                  omsetning produksjon
Kunde                                       Veidekkes andel* pr. 31.12.98* Ferdigstillelse Entreprisef orm

BYGG
Stener sgaten 2, Oslo
Kontor- og forretningsbygg 210 159 August 1999 Totalentreprise
Olav Thon Gruppen
Storb yen, Sarpsbor g 
Kjøpesenter 184 156 November 1999
Storbyen Sarpsborg AS
NKL, Langhus
Lager 116 109 Desember 1999 Totalentreprise
NKL Eiendom
Bystasjonen, Bergen Totalentreprise
Kjøpesenter/forretningsbygg 115 38 Mars 1999 Utføres av VS-Gruppen
Olav Thon Gruppen
Nittedal Utvikling, Nittedal
Kontor- og forretningsbygg 109 88 November 1999 Totalentreprise
Nittedal Utvikling AS
S-Gruppen, Vinterbr o
Kontor- og lagerbygg 78 27 Juni 1999 Totalentreprise
S-Gruppen
Klosterenga, Oslo 
Økologiboliger 74 64 Januar 2000 Hovedentreprise
USBL Utbygging AS
Bristol Hotel, Oslo
Rehabilitering og nybygg 67 61 Januar 2000 Totalentreprise
Olav Thon Gruppen
Enebakkveien 19, Oslo 
Boliger 62 31 Juni 1999 Totalentreprise
Veidekke Bolig
Åsane Alder s- og sykehjem, Bergen
Alders- og sykehjem 50 49 Februar 2000 Totalentreprise
Bergen Kommune

ANLEGG
Kårstø, Civil II
Bygg- og anleggstekniske arbeider 439 142 Oktober 1999 Hovedentreprise
Statoil
Nordkapp-tunnelen, Finnmark
Veitunnel 350 3 Februar 1999 Hovedentreprise
Statens vegvesen Finnmark
Olje- og gassterminal, Sture 
Oppgradering og utvidelse 260 144 September 1999 Underentreprise
Norsk Hydro ASA
Coca-Cola, Nittedal 
Produksjonsanlegg 185 10 Februar 1999 Hovedentreprise
Coca-Cola Drikker A/S
Såstad - Haug, Aker shus
Dobbeltspor på Østfoldbanen 179 23 Juni 1999 Hovedentreprise
Jernbaneverket 
Måna - Vassum, Aker shus
Tunnel/vei på Oslofjordforbindelsen 160 74 September 2000 Hovedentreprise
Statens vegvesen Akershus
Helland Bruer , Vestf old
To motorveibruer på E-18 140 138 Juni 2001 Hovedentreprise
Statens vegvesen Vestfold
Berger grustak, Jessheim
Steinknusing 107 10 Desember 1999 Hovedentreprise
NSB Gardermobanen
Tana Kv artsittverk, Tana
Boring, sprengning av kvartsittmalm 90 75 April 2001 Hovedentreprise
ElkemTana A/S 
Gaustadtrikken, Oslo
Trikketrasé til det nye Rikshospitalet 82 48 September 1999 Hovedentreprise
Oslo Sporveier
* Mill. kroner

Totalentreprise
Utføres av VS-Gruppen

STØRSTE IGANGVÆRENDE PROSJEKTER PR. 31. DESEMBER 1998
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Historisk gode resultater er den beste 
drivkraft f or f or tsatt lønnsom vekst

vekst 
og utvikling

Årets resultat på 5 % er med på å befeste nivået på
våre økonomiske målsettinger, et nivå vi bør ligge på
for å kunne utvikle Veidekke inn i et nytt årtusen.
Ikke minst for å kunne sikre oss rom for så vel faglig
som kommersiell vekst. Alle konsernets divisjoner
viste bedring i de økonomiske resultatene, og det er
gledelig å kunne registrere at vi gjennom å følge våre
langsiktige, strategiske planer oppnår de resultater vi
har forutsatt. I 1998 fikk vi samlet den administra-
tive ledelsen for divisjonene i nytt bygg på Skøyen. I
løpet året har vi investert i nye virksomheter som gir
oss økt andel av verdiskapingen i hele verdikjeden
som vår virksomhet omfatter.

Verdiskapende samspill
Bak resultattallene ligger også en positiv utvikling i
relasjonen til våre større kunder, og vi har vel bran-
sjens høyeste andel av kontrakter utviklet sammen
med kunden. Dette viser at samspill med kunden,
hvor totaløkonomien i et prosjekt vurderes ut fra
flere parametere enn enhetspriser, gir mange nye
muligheter. Ved flere av de kontrakter vi fikk i 1998
var tillit til kvalitet i produkt og leveranse blant de
viktigste parametere, og vi vil fortsette å arbeide
med kvalitet som fundamentet i vårt “Verdiskapende
Samspill” med kunder og samarbeidspartnere.

Endring i rammebetingelser
Høsten 1998 ga oss en påminnelse om at forand-
ringer kan komme fort og ha stor virkning på en
virksomhets rammebetingelser. Uro i de internasjo-
nale finansmarkedene, fall i oljeprisen og økte renter
ble resultatet utover høsten 1998, med derpå følgen-
de usikkerhet i markedet. Når vi på toppen av dette
hadde trusselen om en mulig konjunkturavgift heng-
ende over oss, er det forståelig at mange spådde vir-
kelig tøffe tider.

Med vår solide ordrereserve var det på kort sikt
ingen grunn til stor bekymring, men høsten 1998 ga
oss likevel utfordringer. Vi hadde i våre prognoser

forutsatt en utflating av veksten, og sågar en mulig-
het for noe tilbakegang for bygg og anlegg i 1999.
Når vi så fikk en relativt kraftig renteoppgang mot
slutten av året, ble plutselig utsiktene noe mørkere.
Men ved at konjunkturavgiften ble stoppet, og 
renteutviklingen nå viser en positiv tendens, er vi
nesten tilbake til de vekstprognosene vi hadde lagt
til grunn i våre strategiske planer for 1999 og 2000:
En tilbakegang på 7 - 10 % for bygg og anlegg,
men fra et meget høyt nivå, og en mer stabil utvik-
ling for vedlikeholdsmarkedet. Vi er derfor optimis-
tiske, men usikkerheten er klart til stede. Får vi
imidlertid den forventede rentenedgang utover i
1999, er det all grunn til å vente en svak oppgang 
i markedet mot slutten av året, noe som gir mulig-
heter inn i et nytt årtusen. 

Fortsatt strukturutvikling i et nordisk 
entreprenørmarked
De som følger entreprenørbransjen, vet at vi kan
vente en sterkere strukturutvikling i tiden som kom-
mer. Dette som et resultat av et noe strammere 
marked, men også som en følge av økt fokus på et
mer samlet nordisk marked. Veidekke vil fortsette å
ta aktivt del i denne strukturutviklingen, men hele
tiden med fokus på lønnsomhet. Ved de oppkjøp og
investeringer vi har foretatt i 1998, har vi lagt vekt
på å øke vår andel av verdiskapingsprosessen innen
virksomheten. Dette er naturlig for vår virksomhet i
Norge, mens vi utenfor Norge nok mer vil se mot
nisjer hvor inntjeningspotensialet er størst. Ser vi til
Sverige, har strukturutviklingen kommet vesentlig
lenger enn i Norge, mens inntjeningen for de største
aktørene er relativt lav. Vi mener det derfor er van-
skelig å gå inn i et slikt marked med full bredde, og
samtidig opprettholde vårt mål til inntjening. Innen
utvalgte nisjer kan vi imidlertid oppnå dette, og vi
vil søke mot slike muligheter i tiden fremover.

For vårt hjemmemarked vil vi vektlegge en videre
utvikling i Oslo-området, Sør- og Vestlandet, samt
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Møre og Romsdal. Her har vi i dag en relativt lav
markedsandel, og vi ser et fortsatt potensial for
vekst i disse områdene.

Rekruttering - bransjens største utfordring
I en årrekke har Veidekke vært ledende med hensyn
til antall lærlinger. I den forrige nedgangsperioden
holdt vi kontinuiteten i inntaket av lærlinger, noe
som ga oss et fortrinn da aktiviteten gikk opp.
Imidlertid hadde vi ikke samme fokus på inntaket
av sivilingeniører og ingeniører. Dette førte til at vi
har mistet noen årskull. Når vi i tillegg nå ser at
søkningen til ingeniørstudiet både på høyskoler og
universitet går drastisk tilbake, må vi arbeide aktivt
for å øke såvel vår egen, som bransjens innsats for å
rette på situasjonen. 

Vi gjennomfører et omfattende program for å sikre
oss både lærlinger og ingeniører, og vi deltar aktivt i
bransjens ulike prosjekter for å øke rekrutteringen.
Det mest omfattende prosjektet er Barok 2007 
(BA – Rekruttering og kompetanseutvikling mot år
2007), som omfatter et generelt arbeid for å få flere
unge til å velge våre fag, samtidig som det også
søker å øke kvinneandelen både blant fagarbeidere
og funksjonærer. 

Vi har inngått partnerskapsavtaler med ungdoms-
skoler, videregående skoler, høyskoler og universite-
ter. På den måten søker vi tidlig å påvirke ungdom-
mens yrkesvalg, og sammen med økt innsats overfor
myndighetene, håper vi at dette skal gi positive
resultater i tiden fremover.

Intern kompetanseutvikling
I forlengelsen av vår satsing på rekruttering bruker
vi også store ressurser på egen utdanning og faglig
utvikling. Gjennom Veidekkeskolen gir vi videreut-
danning innen de fleste områder av vår virksomhet.
Ved Catosenteret i Son har Veidekkeskolen et kom-
petansesenter der vi gjennomfører kurs for egne
ansatte, og sammen med leverandører og andre
samarbeidspartnere søker vi å sikre økt kompetanse
på hele verdikjeden.

Vi har også etablert et omfattende kurstilbud innen
lederutvikling og teambuilding. Gjennom dette
arbeidet får vi mer motiverte og effektive lederteam
både på de enkelte prosjekter og i de ulike enheter.

Jakten på kostnader
Med en stadig økende konkurranse er vi avhengig
av en kostnadsutvikling som sikrer vår konkurran-
sedyktighet. Like før årsskiftet ble det igangsatt en
omfattende kartlegging av alle våre ikke-prosjekt-
relaterte kostnader. Resultatet av denne kartlegging
skal gjøre oss bedre i stand til å justere kostnadene i
tråd med markedets og virksomhetens utvikling.
Utfordringen i en slik prosess er imidlertid å unngå
at alle utgifter blir definert som kostnader, og at
man på den måten kutter for mye ned på investe-
ringer i viktige forbedringer. 

2000-problematikken
Siden høsten 1997 har en egen gruppe arbeidet sys-
tematisk med gjennomgang av datautstyr og bered-
skapsplaner for å møte de problemene som kan
oppstå ved overgangen til år 2000. Alle datasyste-
mer og tekniske styringssystemer blir evaluert og
eventuelt oppdatert eller skiftet ut. Det er et omfat-
tende arbeid, som inkluderer utstyr vi selv benytter,
såvel som tekniske installasjoner på prosjekter der
Veidekke har garantiansvar ved årtusenskiftet.

Vi skal være førstevalget
Veidekke skal fortsatt arbeide for å sikre sin posi-
sjon som førstevalg for kunder, leverandører og
medarbeidere. Dette krever fokus på strategisk
utvikling i alle deler av konsernet, og det krever
ikke minst at vi fortsetter vårt arbeid for å bli enda
mer markedsorienterte. Vi vet at våre kunder vil ha
kvalitet i alt vi leverer, våre leverandører vil jobbe
med de beste, og våre ansatte vil ha motiverende og
utfordrende arbeidsoppgaver. Den mest sentrale
oppgaven blir da å skape forutsetninger for dette,
samtidig som vi også har en trivelig arbeidsdag i et
“Verdiskapende Samspill.”

Terje R. Venold
Konsernsjef 



Økt markedsorientering gir resultater

Større nærhet til kunden
er ikke leng er et mål,
men en f orutsetning 
i dagens marked

bygg



35

Marked 
Veksten i byggmarkedet fortsatte i første halvdel
av 1998. Uroen i finans- og valutamarkedet og
den kraftige renteøkning vi fikk i annet halvår,
førte til usikkerhet hos investorer, noe som igjen
førte til nedgang i byggeaktiviteten, spesielt i
Østlandsområdet. Nybygging innenfor offentlig
forvaltning, undervisning og industribygg bidro
mest til nedgangen. Antallet igangsatte boliger i
1998 var ca. 19.400 enheter. Det tilsvarer en
reduksjon på vel 6 %.

De siste måneders uro i internasjonal økonomi,
lave oljepriser og ikke minst den politiske situa-
sjonen i Norge, har bidratt til at usikkerheten
om utviklingen i byggmarkedet er større enn tid-
ligere. Høstens nasjonale og internasjonale hen-
delser med tilhørende renteoppgang har minnet
oss om at byggsektoren nå i større grad enn før
er blitt avhengig av verden rundt oss. Det høye
rentenivået vi hadde på slutten av 1998, vil trolig
ikke vare ved. Det er derfor lagt til grunn i våre
antakelser om byggeaktiviteten fremover at ren-
tenivået i løpet av 1999 kommer ned på et nivå 

som er rundt to prosent lavere enn ved årsskif-
tet. Det betyr at vi kan få vekst i boligetterspør-
selen igjen, spesielt rundt de store byene, mens
nedgangen i yrkesbyggmarkedet kan stoppe opp. 

Virksomheten
Selv om byggmarkedet falt i annet halvår, har
aktiviteten i Veidekkes byggvirksomhet sett
under ett vært høy i 1998. 

Eksempelvis gjennomfører vi fire større prosjek-
ter for Olav Thon Gruppen: To kombinerte han-
dels- og kontorbygg i Oslo, rehabilitering av
Bristol Hotel i Oslo og Bystasjonen i Bergen. Av
andre store prosjekter kan nevnes et lager og
kontorbygg for NKL på Langhus utenfor Oslo,
samt et kjøpesenter i Sarpsborg for Storbyen
Sarpsborg A/S ved Sektor Eiendomsutvikling.
Det vises for øvrig til oversikt på side 31.

Veidekke har vær t totalentreprenør f or Halden Stor senter ,
som har et bruttoareal på ca. 20.000 kvm.

Flytogterminalen, Oslos n ye ansikt mot ver den, ble åpnet
1. august 1998. Entreprisen v ar på om la g 100 mill. kroner.

For Elveha vnb ygg a.s i Trondheim b ygget Veidekke en 
terrasseb lokk på 6.800 kvm, en totalentreprise til 
43 mill. kroner.
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Divisjon Bygg har også i 1998 hatt fokus på
kompetanseutvikling og gjennomføringsevne.
Det siste betyr at man systematisk prioriterer
prosjekter som passer med strategi, kompetanse
og kapasitet. Omsetningen økte fra 2.230 millio-
ner kroner i 1997 til 2.345 millioner kroner i
1998. Veksten innebærer at virksomheten også i
1998 økte sine markedsandeler. Resultatet på
109,6 millioner kroner mot 98,3 millioner kro-
ner året før er gledelig og kommer som et resul-
tat av bevisst fokus på forbedringer i alle ledd i
virksomheten og prioriteringer i markedet.

Forbedring og videreutvikling
Vår innsats på økt markedsorientering har ført
til at vi fortsatt har en stor andel prosjekter som
er utviklet i samspill med kunder og leverandø-
rer. Våre kunder i privatmarkedet er i hovedsak
opptatt av tre mål i sine prosjekter: Oppnådd
budsjett, kvalitet og overleveringstidspunkt. I
mange prosjekter er det også viktig å avlaste
kundens egen organisasjon i utbyggingsfasen,
slik at kunden kan fokusere på sin rolle som
premissgiver i byggesaken.

En byggeprosess har mange involverte aktører.
Kundene har målsettinger med produktet, men
også myndigheter, omgivelser og brukere har syn
på utformingen av bygget. Det å tilrettelegge
prosessene for å tilfredsstille de berørte parters
forventninger i størst mulig grad, er krevende. Vi

har arbeidet mye med utvikling av vår kompe-
tanse på disse områdene. Det har vært viktig å
utvikle våre prosjektlederes kommunikasjons-
evne med våre kunder, slik at kundenes suksess-
kriterier blir best mulig ivaretatt av oss. Vi har
også utviklet vår kapasitet og kunnskap til å
lede prosjekteringen av totalentrepriser. I dette
ligger evnen til å styre de faglige og kreative pro-
sessene knyttet til design av produktene. En vik-
tig utfordring i mange av våre mest komplekse
prosjekter er å styre beslutningsprosessen hos
kunden og byggets sluttbrukere. Denne kunn-
skapen er i dag etterspurt i det private markedet,
og vi forventer at fokus på disse områder grad-
vis vil øke også i det offentlige markedet.

Våre kunder krever kontinuerlig forbedring og
utvikling. Byggenæringen er naturlig nok pro-
sjektorientert. I slike virksomheter er det kreven-
de systematisk å ta vare på og videreutvikle den
erfaring som gjøres i enkeltprosjekter. I byggdivi-
sjonen er det etablert en egen stabsenhet som
har som spesialområde å styrke vårt forbedrings-
arbeid. Enheten arbeider med enkle forbedrings-
teknikker som skal benyttes ved problemløsning
i prosjektene. Teknikkene sikrer at vi fokuserer
på de bærende, underliggende årsakene til pro-
blemene. Det er også nødvendig med engasje-
ment fra de involverte på alle organisatoriske
plan, samt tilstrekkelig datagrunnlag før beslut-
ninger tas.
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Videre arbeides det med standardisering av tek-
niske løsninger og erfaringsoverføring mellom
regionene. Et viktig virkemiddel er anvendelse av
informasjonsteknologi. Alle prosjektene er knyt-
tet sammen i Veidekkes intranett. Dette gir en
god kommunikasjonsplattform for felles teknik-
ker og løsninger.

Veidekke har sammen med tre andre aktører
etablert et selskap, Prosjektnett, som arbeider
med elektronisk kommunikasjon i prosjekter.
Selskapet tilbyr elektroniske løsninger, slik at
tegninger, spesifikasjoner, referater og andre
dokumenter lagres på internettbaserte løsninger.
Dette gir raskere kommunikasjon og sikrer felles
datagrunnlag, slik at man luker ut en del feilkil-
der i informasjonsgangen i prosjektene.

Vi har også etablert en egen virksomhet for for-
retningsutvikling. Denne virksomheten spesiali-
serer seg på etablering, oppkjøp og utvikling av
selskaper.

Rekkevik Br ygge er det før ste b yggeprosjektet i landet
som har fått sentral godkjenning i henhold til den n ye
Plan- og b ygningslo ven.
Cato Zahl P edersen Senteret i Son.

Mill. kroner

Nøkkeltall 1998 1997 1996
Driftsinntekter 2.345,0 2.230,3 1.823,2
Driftsresultat 94,0 74,7 28,3
Resultat før skatt 109,6 98,3 53,6
Egenkapital 267,0 256,9 199,4
Totalkapital 944,0 1.044,1 778,6
Brutto investeringer i 
varige driftsmidler 95,4 76,0 35,7
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Marked
Aktiviteten i anleggsmarkedet holdt seg på et rela-
tivt høyt nivå i hele 1998. Det var ventet en ned-
gang i aktiviteten etter at utbyggingen på Garder-
moen var avsluttet. Nedgangen uteble, vesentlig som
følge av høyere aktivitet innen oljerelaterte anleggs-
prosjekter.

Anleggsmarkedet i Norge står imidlertid foran bety-
delige utfordringer. Nedskjæringer i offentlige bud-
sjetter, lave oljepriser og finansiell uro har i høy
grad preget anleggsmarkedet i annen halvdel av
1998. En må derfor vente en generell nedgang i
anleggsmarkedet i 1999. Det gjelder bl.a. innen
kommunaltekniske anlegg og industrianlegg.

I Sverige er anleggsmarkedet klart økende. Flere
store samferdselsprosjekter og prosjekter innen mas-
seflytting vil komme ut på anbud i løpet av de neste
to årene. 

Virksomheten
Divisjon Anlegg hadde i 1998 en omsetning på 
2.224 millioner kroner som er en økning på 30 %
sammenlignet med året før. Resultatet før skatt ble
88,1 millioner kroner, som tilsvarer en resultatmar-
gin på 4 %. Det er det beste resultat innen anleggs-
virksomheten noensinne. Resultatene har kommet
som en følge av strategisk prioritering i markedet
mot prosjekter hvor Veidekke har konkurransemes-
sige fortrinn. I tillegg kommer virkningene av lang-
siktig satsing på produktivitetsforbedringer, god
planlegging, riktig bemanning, samt oppfølging og
styring i produksjonsfasen.

I 1998 var Divisjon Anlegg spesielt engasjert i to
større prosjekter innen offshoresektoren. Det ene er
bygnings- og anleggstekniske arbeider i forbindelse
med prosessanlegget på Kårstø for Statoil. Det skal
utføres arbeider for 439 millioner kroner, og kon-
trakten skal fullføres på 16 måneder. Dette er til nå

Kjennsm yr vegbruer på n ye E-6 Østf old
grense - Vestb y er henholdsvis 196 og
192 meter lang e.

Veidekke har utvidet skistadion og 
skim useet i Holmenk ollen og utvidet
hoppbakken til K-115.
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den største anleggskontrakten Veidekke har utført.
Det andre prosjektet er utbygging og oppgradering
av olje- og gassterminalen på Sture i Hordaland for
Norsk Hydro, hvor Veidekke er underentreprenør
for Raytheon Engineers & Constructors BV.

Også innen samferdselssektoren har aktiviteten i
anleggsdivisjonen vært høy i 1998. Blant de største
prosjektene kan nevnes bygging av vei og tunneler
på strekningen Måna - Vassum på Oslofjord-
forbindelsen.

Et av de prioriterte satsingsområdene i Divisjon
Anlegg er utvikling, bygging og rehabilitering av
vannkraftanlegg. Det største prosjektet innen vann-
kraftutbygging som Veidekke er engasjert i, er 
Mo kraftverk i Førde for Sunnfjord Energi. Dette er
en kontrakt som omfatter både prosjektering og
bygging, og utføres i totalentreprise. Det vises for
øvrig til oversikt på side 31.

I 1998 etablerte vi selskapet Veidekke Construction
AB, Vecon, i Sverige. Den lokale ledelsen og ansatte
i Vecon eier 32 % av selskapet, mens Veidekke eier
de resterende 68 %. Vecon har hovedkontor i
Göteborg, og gjennom dette selskapet har anleggs-
virksomheten fått et viktig brohode for videre sat-
sing i det vest- og sør-svenske anleggsmarkedet.
Sammen med den norske anleggsvirksomheten har
Vecon inngått kontrakter til en verdi av vel 200 mil-
lioner kroner. 

Utenlandsvirksomheten utenom Norden ble i hoved-
sak utført av datterselskapet Noremco Construction,
som har sin virksomhet i Øst-Afrika, og av
Norwegian Construction Group, Nocon, som eies
av Veidekke og Selmer med 50 % på hver.

Utenlandsvirksomheten utviklet seg positivt i 1998,
og hadde en omsetning på 515 millioner kroner og
et resultat på 10,8 millioner kroner.

Forbedring og utvikling 
God fremdriftsplanlegging og kostnadsoppfølging
gjennom alle prosjektets faser er et svært viktig suk-
sesskriterium i et anleggsprosjekt. Divisjonen har
arbeidet med forbedring av rutiner og verktøy, og
løsningene er så blitt implementert i driften gjennom
opplæring på bred front.

Teknologiutvikling står sentralt i anleggsdivisjonens
forbedrings- og utviklingsarbeid. Staben er styrket,
spesielt innenfor betongteknologi. Dessuten har man
styrket kompetansen innenfor tekniske IT-verktøy. 

Det har vært arbeidet med økt kunnkaps- og erfa-
ringsoverføring mellom anleggsprosjektene. Målet er
økt gjenbruk av vellykkede løsninger, både tekniske
og administrative. Virkemidler for en slik erfarings-
overføring er i hovedsak organisering og personell-
rotasjon, erfaringsseminarer og et elektronisk kunn-
skaps- og erfaringssystem. Dette forbedringsarbeidet
vil være sterkt i fokus også i 1999.
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Veidekkes datter selskap Noremco er en a v de stør ste entre -
prenørene i Tanzania. De utfører b l.a. betongarbeidene ved
Madibira Irrigation Pr oject, et vanningsanleg g til en risfarm
på 40.000 mål f or 3.000 bønder i Mbe ya-regionen. På bildet
foregår støping a v en av vannkanalene .
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Strategi 
Divisjon Anlegg har i sin strategi for 1999 fokusert
på tiltak for å sikre fortsatt lønnsomhet. Økt satsing
på vannkraftutbygging, vedlikeholdskontrakter og
egenutviklede prosjekter er prioriterte områder i det
norske markedet. 

Anleggsdivisjonens virksomhet i det regionale mar-
ked i Norge er spesielt knyttet til det sentrale
Østlandsområdet og deler av Vestlandet. I den grad
det er hensiktsmessig, skal denne satsingen sam-
kjøres med de andre regionale enhetene innen
Veidekke. 

Divisjonen ser også flere interessante muligheter i
det svenske markedet. Det er spesielt større samferd-
selsprosjekter i Vest- og Sør-Sverige som prioriteres
gjennom Vecon. 

Ved videreutvikling av Noremco ønsker vi å sikre
vår posisjon som ledende bygg- og anleggsentrepre-
nør i Øst-Afrika.

Anleggsvirksomheten må kontinuerlig tilby mer
kostnadseffektive produkter og tjenester. Et annet
viktig tiltak er arbeidet med å øke vår kompetanse
og erfaring innen nye og mer kundetilpassede sam-
handlingsmodeller.

Oslos før ste Ikea v arehus på 16.000 kvm grunnflate og med
900 parkeringsplasser åpnet etter 12 måneder s byggetid.

Utvidelsen a v gassterminalen på Kår stø er Veidekkes hittil
stør ste anleg gsk ontrakt. Anleg get beskjeftig et over 500
ansatte da bemanning en var på topp.

Mill. kroner

Nøkkeltall 1998 1997 1996
Driftsinntekter 2.223,9 1.716,7 1.389,4
Driftsresultat 82,9 34,1 21,4
Resultat før skatt 88,1 46,3 28,3
Egenkapital 277,0 196,1 152,4
Totalkapital 975,0 719,2 555,7
Brutto investeringer i 
varige driftsmidler 167,3 128,2 48,2
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Vår satsing på gjen vinning 
av bygningsa vfall er et viktig 
bidra g til økt ver diskaping

Avfall – en uutn yttet ressur s
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Divisjonen omfatter virksomhetsområdene asfalt,
pukk og grus, ferdigbetong, samt miljø og gjenvin-
ning. Samlet omsetning i 1998 var 1.032 millioner
kroner (911 millioner kroner). Resultatet var 52,0
millioner kroner (37,0 millioner kroner). I tallene
inngår omsetning og resultat fra datterselskapet
Korsbrekke og Lorck AS.

Asfalt
Asfaltproduksjonen i Norge gikk i 1998 ned til ca. 
5 millioner tonn fra 5,2 millioner tonn i 1997, til
tross for økning i både det private og det kommu-
nale markedet. Nedgangen i forhold til 1997 skyldes
at det i 1998 gikk med mye mindre asfalt til den nye
hovedflyplassen på Gardermoen enn året før. Som
følge av det betydelige vedlikeholdsbehovet på 
norske veier, ventes asfaltmarkedet å holde seg for-
holdsvis stabilt i årene som kommer. 

I 1998 ble asfalteringen av rullebanene på Garder-
moen avsluttet, og asfaltkjernen i Ceres Dam ved
Cape Town i Sør-Afrika ble ferdigstilt. Begge kon-
traktene ble fullført på en tilfredsstillende måte.

Gjennom økt produksjon på eksisterende verk og
oppkjøp av nye virksomheter opprettholdt Veidekke
i 1998 en asfaltproduksjon på om lag 1,5 millioner
tonn. I løpet av året ervervet Veidekke de resterende
50 % av aksjene i Kongsvinger Asfalt AS og 100 %
av aksjene i HG-Asfalt, Larvik.

Sammen med NCC eier Veidekke selskapet Benab
AB, som produserer bitumenemulsjoner for salg i
Sverige. I løpet av det siste året har selskapet økt sin
produksjon betydelig. Veidekke eier 40 % av aksjene
i dette selskapet.

Pukk og grus
Aktiviteten innen området pukk og grus økte i 1998
som følge av oppkjøp av virksomheter og høyere salg
fra eksisterende verk. Produksjonen går til egen
asfaltvirksomhet, eksternt salg i Norge og til eksport.
Samlet produksjon av pukk og grusmaterialer for
eksternt salg var 3,7 millioner tonn (3,2 millioner
tonn). Eksportmarkedet var preget av sterk priskon-
kurranse også i 1998, og vi vil fortsatt ha sterk fokus
på å forbedre denne delen av vår virksomhet.

Arbeidet med å sikre råvaretilgangen for asfalt- og
ferdigbetongvirksomheten er blitt videreført.
Oppkjøpet av pukkverksbedriften A/S Aasmund
Berg i Sandefjord er et ledd i denne satsingen.

Ferdigbetong
Veidekke eier 43 % av aksjene i selskapet HF-
Gruppen AS, som er en av de største produsentene 

Den 53 meter høy e Ceres Dam er den før ste asfaltkjernedam
som er b ygget i Syd-Afrika.

Veidekke har styrket sitt engasjement innen f erdigbetong.
Bildet er fra en a v betongstasjonene til HG Betong i Lar vik.
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av ferdigbetong i Norge. Aktiviteten knyttet til HF-
Gruppens mobile oppstillinger har økt i løpet av
1998, delvis som følge av samarbeid med Divisjon
Anlegg. 

Sommeren 1998 kjøpte Veidekke virksomheten til
Hans Gaarder A.S i Larvik, og vi har dermed ytterli-
gere styrket vårt engasjement innen ferdigbetong. 

Gjenvinning
Avfall fra bygg- og anleggsvirksomheten i Norge
utgjør i volum mer enn husholdningsavfallet, og
deponimulighetene blir stadig mer begrenset.
Samtidig stiller myndighetene strengere krav til gjen-
vinning av avfall. Veidekke har som mål å legge til
rette for mottak og gjenvinning av tyngre byggavfall
på områder der vi driver steinbrudd, og på steder
der det ellers er hensiktsmessig med slik virksomhet. 

I tråd med dette ble gjenvinning etablert som et eget
forretningsområde i 1998 under Divisjon Industri.
Det er et naturlig samspill mellom aktivitetene innen
divisjonen og de andre divisjonene, som besitter og
produserer store mengder bygg- og anleggsavfall.
Virksomheten koordineres av Veidekke Gjenvinning
A/S, og gjennom dette selskapet ønsker vi å ta aktivt
del i utviklingen primært innen tyngre bygg- og
anleggsavfall.

For å være en betydelig aktør innen gjenvinning er
det avgjørende å ha kontinuerlig tilgang på avfall.
Gjennom kjøpet av 60 % av aksjene i Dokken &

Østdal AS har vi fått tilgang til betydelige avfalls-
mengder og kompetanse knyttet til miljøvennlig
riving. Dokken & Østdal er en maskinentreprenør 
som opererer i store deler av Sør-Norge, med det
sentrale Østlandsområdet som utgangspunkt.
Dokken & Østdal eier 50 % av aksjene i BA-
Gjenvinning A/S, som har hovedbase på Grønmo
Avfallsanlegg i Oslo. BA-Gjenvinning har også mot-
taks- og behandlingsanlegg andre steder i Norge og
supplerer dermed Veidekkes eget nett av anlegg for
mottak av tyngre byggavfall.

Ervervet av bedriften Wilhelmsen & Sønner AS i
Oslo har gitt oss ytterligere kompetanse og kapasitet
når det gjelder transport, mottak og sortering av
avfall. Datterselskapet Spesialrenovasjon AS driver
innsamling og behandling av problemavfall. Vi eier
også 70 % av aksjene i Arog AS, og har dermed 
etablert mottaks- og behandlingskapasitet for bygg-
avfall i Asker og Bærum. 

For å komplettere verdikjeden og videreutvikle de
forretningsmessige mulighetene arbeides det med
utvikling av ny teknologi og markedsmuligheter for
ulike sluttprodukter. Som et ledd i denne satsingen
har vi i samarbeid med Norsk Hydro etablert bedrif-
ten Veidekke Biobrensel A/S for produksjon av bio-
brensel basert på avfallstrevirke. 

Strategi 
Innen asfaltvirksomheten arbeides det aktivt med å
forbedre totalkvaliteten og bygge opp kompetanse
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knyttet til nye kontraktsformer og skjerpede ramme-
betingelser. Vi er opptatt av å befeste den markeds-
posisjonen vi har opparbeidet innen asfaltmarkedet i
Norge. 

Pukk og grus er viktige råvarer for vår asfalt- og fer-
digbetongvirksomhet, og det vil fortsatt være stor
oppmerksomhet rettet mot å sikre kostnadseffektiv
råvaretilgang. 

I ferdigbetongmarkedet vil vi fortsette overvåkingen
av bransjen med sikte på å øke vår markedsandel. 

Innen forretningsområdet gjennvinning arbeides det
med å sikre god innsikt og kontroll i de virksom-
hetene vi har engasjert oss i. Markedet er voksende,
og vi vil vurdere mulighetene for videre ekspansjon
såvel geografisk, som innen beslektede områder og i
forhold til videre markedsmuligheter. Myndighetenes
og det private næringslivs stadig økende fokusering
på miljø gjør at vi vurderer dette som et marked
med betydelige vekstmuligheter.

Aktiviteten i Divisjon Industri har økt kraftig i løpet
av de siste årene. Det vil derfor bli arbeidet med å
videreutvikle organisasjonen og styringssystemene
for å kunne sikre videre vekst. For den videre utvik-
ling av vår industrielle virksomhet ligger det også et
betydelig potensial i å få til et godt samspill mellom
de ulike forretningsområdene i Divisjon Industri og
mellom Divisjon Industri og de andre divisjonene i
Veidekke. 

Mill. kroner

Nøkkeltall 1998 1997 1996
Driftsinntekter 1.031,7 910,5 868,6
Driftsresultat 68,7 45,1 47,6
Resultat før skatt 52,0 37,0 36,1
Egenkapital 208,0 179,9 182,8
Totalkapital 733,0 360,7 344,7
Brutto investeringer i 
varige driftsmidler 308,1 116,8 128,2
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Hovinmoen ved E-6 på Jessheim omfatter nå 180 mål med
grustak, knuseverk og Nor ges stør ste asfaltverk som her
blir demonstrer t for or dføreren i Jessheim, Ole Korslund.
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Virksomhetsområdet omfatter utvikling av nærings-
og boligprosjekter i egenregi, og forvaltning og drift
av egne og andres eiendommer. 

Marked
Rammebetingelsene for virksomheten var positive i
første halvdel av 1998, men på grunn av de store
renteøkningene som Norges Bank gjennomførte i
august, ble de siste månedene av året mer turbulen-
te. Dette rammet i første omgang boligdelen av
virksomheten, men har etter hvert også fått betyd-
ning for aktiviteten innen næringsbygg. Antallet
igangsatte prosjekter ble lavere enn forutsatt, i 
første rekke på grunn av tidkrevende, offentlig saks-
behandling. Dette påvirket flere boligprosjekter i
Oslo-regionen. 

Næringseiendom
1998 var et aktivt år innen næringseiendom. I første
kvartal ble Fornebuveien 7-9 i Bærum ferdigstilt og 
solgt for 65 millioner kroner. Deretter fulgte Olav
Brunborgs vei 4 og 6 i Asker, som ble solgt for 175 
millioner kroner. Mot slutten av året ble Trygve
Nilsens vei 8 i Oslo solgt for 16 millioner kroner. 

I alt har selskapet i løpet av året solgt utviklede
næringseiendommer for 265 millioner kroner. Salgene
ga en samlet gevinst på 39 millioner kroner. I februar
1999 ble Veidekkes eierandel i Fosskvartalet i
Drammen solgt med en gevinst på 7 millioner kroner.

I løpet av året ble det investert i en rekke nye
næringseiendommer for utvikling. I juli kjøpte
Veidekke, sammen med andre investorer, Skårersletta
45 og 55 i Lørenskog for 253,5 millioner kroner.
Veidekkes eierandel er 40 %. Ved årsskiftet overtok
selskapet de resterende 50 % av Økern Næring, en
større utviklingseiendom på Økern i Oslo, som vi
allerede eide halvparten av. Ved årsskiftet kjøpte vi,
sammen med andre investorer, Atlas Copcos hoved-
kontor i Ski. Veidekkes eierandel i bygget er 29 %. I
tillegg har Veidekke alene kjøpt et tilhørende tomte-
område. I alt har selskapet i løpet av 1998 kjøpt
utviklingseiendommer og tomter for 180 millioner
kroner. Disse eiendommene gir Veidekke en netto
leie på ca. 15 millioner kroner. Eiendommene vil
kunne utbygges ytterligere med over 200.000 kva-
dratmeter når regulering er godkjent. Veidekkes
andel av dette er vel 100.000 kvadratmeter.

Investeringer i nybyggprosjekter har vært relativt lav
i 1998. 

Veidekke har arbeidet aktivt for å erverve deler av
Fornebu-området, men utfallet er foreløpig usikkert
på grunn av den politiske behandlingen av IT
Fornebu.

I 1998 ble de siste b yggene i Skøy en-
prosjektet f erdigstilt f or Vår Bank og
Forsikring.

Forneb uveien 7-9 er utfør t i totalentre -
prise f or Veidekke Eiendom og er solgt
til Bull-gruppen.
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Bolig
I 1998 ble 249 boliger satt i produksjon. Veidekkes
eierandel er i snitt 72 %. De største prosjektene er
Moa Park i Ålesund med 68 boliger, hvorav 32 er
omsorgsboliger, og St. Halvards gate/Enebakkveien 
i Oslo hvor det bygges 119 utleieboliger. Boligsalget
har stort sett gått som planlagt, selv om det stoppet
noe opp i siste halvår. Ved årsskiftet hadde Veidekke
47 usolgte boliger.

Veidekke har satset bevisst på spesialboliger som
omsorgsboliger og utleieboliger. I 1998 ble det
igangsatt bygging av 65 omsorgsboliger, og flere
prosjekter av denne typen ventes igangsatt i 1999. 

Forvaltning, drift og vedlikehold
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er en
vesentlig del av Veidekkes totale tilbud. Gjennom å
forvalte de eiendommer vi har utviklet, oppnår vi
erfaring med holdbarhet, kvalitet og driftsøkonomi
for de løsninger som er valgt. Disse erfaringene er
verdifulle når nye eiendommer planlegges. Veidekke
forvalter i dag eiendommer med et samlet areal på
ca. 145.000 kvadratmeter. 

Strategi 
Veidekke har som mål å være blant de fremste aktø-
rene i boligmarkedet. Kapasitet og kompetanse er
styrket i 1998, og vi er godt rustet til å håndtere en
aktivitetsvekst i samsvar med selskapets målsetting
om å levere 500 boliger i året i egen regi.

Boligbehovet i Norge antas å ligge på ca. 20.000
enheter pr. år. Boligbehovet dekkes ujevnt, avhengig
av konjunktursvingninger og kostnads- og prisutvik-
ling. Markedet synes nå å ha stabilisert seg, selv om
prisene tenderer svakt nedover. Det ventes ikke noen
dramatiske endringer i rammebetingelsene det nær-
meste året.

For næringsbygg ventes et vanskeligere marked
fremover. Etterspørselen er avtagende, og det er
press på leieprisene. På litt sikt tror vi imidlertid at
et fall i byggepriser og renter vil virke positivt. 

Nøkkeltall 1998 1997 1996

Leieinntekter 32,4 37,6 45,8
Drift av eiendommer -8,0 -9,0 -16,7
Ordinære avskrivninger -7,0 -5,4 -8,2
Renter -11,9 -11,5 -12,0
Netto f orvaltning 5,5 11,7 8,9

Omsetning bolig 4,9 - -
Driftskostnader bolig -6,1 - -
Resultat bolig -1,2 - -

Utvikling av prosjekter -6,0 -7,2 -5,3
Salgsgevinst 39,0 86,0 16,8
Herav til nedskrivning - - -14,1
Resultat utvikl. av pr osjekter 33,0 78,8 -2,6

Resultat Divisjon Eiendom 37,3 90,5 6,3

I Måltr ostveien 53 i Oslo oppfører Veidekke terrasseleilig -
heter med høy standar d.

Sjølyst plass 4, et av byggene i Skøy en-pr osjektet.
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Et segment som er i vekst, er offentlige bygg som
skoler og sykehjem, og Veidekke vil i økende grad
satse på dette markedet i fremtiden.

Veidekke vurderer fortsatt nye prosjektmuligheter
selv om det også er betydelig fokus på å utvikle de
eiendommer som allerede er i porteføljen. Gjennom
opsjoner eller ved at eiendommene har inntektsmu-
ligheter i planleggingsfasen, avdempes risikoen og

kapitalkostnadene. Markedet for både boliger og
næringsbygg vil være turbulent og usikkert de nær-
meste år, slik at vurdering av risiko og eksponering
nå vil få enda høyere prioritet.
Innenfor FDV vil vi tilstrebe å forvalte og drive de
eiendommer vi eier eller har bygget og solgt. Dette
vil gi trygghet for leieboerne og sikre en best mulig
overgang fra byggefase til drift.

Eiendomso versikt pr . 31. desember 1998 * 

Brutto arealer i m2
Tomt Kontor/ Lager/ Leienivå

Eiendom Komm une Eierandel %   areal m2 forretning industri Parkering     Totalt 1999
Økern Næring Oslo 100 Festet 11.192 1.000 12.192 9.000
Lørenskog Næringspark Lørenskog 40 46.800 3.684 12.476 16.160 10.400
Atlas Copco Ski 29 15.000 2.474 3.086 5.560 2.813
Porsgrunn Næringspark Porsgrunn 33 2.607 1.604 1.604 1.683
Langbakken 16 Ås 100 3.800 1.578 1.578 900
Totlandsveien Bergen 100 6.493 100 618 718 80
Haavard Martinsens vei 27 Oslo 100 Festet 432 5.263 105 5.800 900
Sum ekstern utleie 21.064 22.443 105 43.612 25.776
Sum intern utleie 6.938 10.776 769 18.483 10.200
Sum total 28.002 33.219 874 62.095 35.976

Brutto arealer i m2
Næringstomter under Tomt Kontor/ Lager/
utvikling Komm une Eierandel %    areal m2 forretning        industri Parkering    Totalt
Lørenskog Næringspark Lørenskog 40 46.800 20.000 25.000 45.000
Økern Næring Oslo 100 Festet 26.000 1.000 27.000
Atlas Copco Ski 100 35.000 3.000 12.000 15.000
Olav Brunborgs vei Asker 100 3.000 7.600 3.500 11.100
Trygve Nilsens vei 10 Oslo 100 5500 2.800 1.400 4.200
Nonneseter Bergen 50 600 2.800 2.800
Vøyenenga senter Bærum 33,3 Festet 2.100 2.100
Porsgrunn Næringspark Porsgrunn 33,3 11.100 1.400 150 1.550
Sum næringstomter 65.700 38.550 4.500 108.750

Boligtomter under Antall
utvikling Komm une Eierandel %     bolig er
Lørenskog Næringspark Lørenskog 40 460
Bergheim Terrasse Trondheim 50 130
Strandveien Tromsø 50 100
Bekkestua Bærum 100 80
Årvollveien 70 Oslo 100 60
Løktabakken Frogn 100 60
Vestre Voksen Oslo 100 60
Smedasundet Haugesund 100 58
Høgseteveien Bergen 100 40
Gamle Bygdevei Oslo 50 40
Berskaug Gård Drammen 100 34
Sum antall bolig er 1.122

I tillegg har selskapet en rekke mindre bolig- og næringstomter under regulering.

* Veidekkes andel



Investering i Helse , Miljø og Sikkerhet 
er lønnsomt!

Gode resultater innen Helse ,
Miljø og Sikkerhet er med på 
å gjøre oss til før stevalget for
kundene

HMS
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Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en
integrert del av Veidekkes virksomhet, og et priori-
tert område fra ledelsen. Dette kommer blant annet
til syne i Veidekkes strategi, hvor to av tre målindi-
katorer er knyttet til HMS-området. Veidekke skal
innen utgangen av år 2000 ha en H-verdi (antall
fraværsskader pr. million arbeidstimer) som er lave-
re enn åtte, og en fraværsprosent blant fagarbeidere
som er lavere enn fem. Dette er ambisiøse målset-
tinger i en bransje som sliter med høyt fravær, og
som har en gjennomsnittlig H-verdi på 25. 

Høy fokus på HMS er viktig blant annet fordi det
bidrar til å gjøre Veidekke til en god arbeidsplass.
Gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet er
også med på å gjøre oss til førstevalget for kundene.
Veidekke har fått flere kontrakter hvor lav H-verdi
og fraværsprosent har vært avgjørende faktorer, og
dette er noe vi sannsynligvis kommer til å se mer av
i fremtiden.

Systematikk og struktur i HMS-arbeidet er et ledel-
sesansvar. Et nøkkelbegrep i den forbindelse er “for-
bedring gjennom forenkling”. For å oppnå resulta-

ter er det avgjørende å ha rutiner som er enkle å
gjennomføre, men uten engasjement og medvirkning
fra hele organisasjonen er det umulig å nå HMS-
målene. Derfor legges det vekt på faktorer som
ansvar, delaktighet, utviklingsmuligheter og et godt
sosialt miljø. Veidekke driver også kompetanse-
heving gjennom de mange 40-timers HMS-kursene
som holdes hvert år. 

Helse
Veidekkes bedriftshelsetjeneste har satt som mål:
“Flere gode arbeidsår for alle”, og skal bidra til å
forebygge helseskader som skyldes risikofaktorer i
arbeidet, og forebygge utstøting fra arbeidslivet.

Forebyggende helsearbeid
Det forebyggende helsearbeidet omfatter  generelle
tiltak som er rettet mot alle ansatte. Riktig utstyr,
riktig arbeidstøy, trivselsundersøkelser samt infor-
masjons- og kursvirksomhet står sentralt. Det å ha
arbeidstøy, verktøy og verneutstyr som er komforta-
belt og ergonomisk tilpasset, er av stor betydning
for dem som driver med hardt fysisk arbeid. I 1998
ble det blant annet testet ut forskjellige typer verne-
sko, med tanke på å finne modeller som tilfredsstil-
ler kravene til støtdemping, sikkerhet og slitestyrke.
Samtidig ble det innført nye anbefalinger for bruk
av hørselsvern.

Avfallsminimering og kildesor tering er ho vedelementer i
SIB miljøpr osjekt i Enebakkveien 19 i Oslo. Byg geplassen
har retura vtale med Roc kwool.
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Prosjekt mot muskel- og skjelettplager
Det helseproblem som fører til mest sykefravær i
Veidekke, er muskel- og skjelettplager. Bedriftshelse-
tjenesten har valgt å benytte ulike metoder for å
forebygge dette. Våren 1998 ble det eksempelvis
gjennomført et kurs for alle ansatte i byggdivisjonen
i Trondheim. Medarbeiderne fikk teoretisk undervis-
ning, råd og veiledning om tøyninger og trening,
samtidig som forbedringsbehov på den enkelte
arbeidsplass ble kartlagt. Prosjektet ga resultater i
form av nedgang i korttidsfraværet. De gode resul-
tatene skal videreføres ved hjelp av fortsatt fokus på
forebygging i gjennomføringen av alle byggeprosjek-
ter. 

Tiltak som de som er beskrevet ovenfor, vil også
bidra til å forhindre at de som allerede har plager,
blir verre. I tillegg avdekker arbeidshelseundersøkel-
sene som gjennomføres hvert tredje år, en rekke til-
feller. 

Når det gjelder oppfølging av sykmeldte, skjer dette
i første rekke gjennom fraværs- og attføringsutvalg.
Bedriftshelsetjenesten, de tillitsvalgte og personalav-
delingen samarbeider om å følge opp langtidssyk-
meldte og de som har mange egenmeldinger. Målet
er å hjelpe flest mulig tilbake til jobben, eller over i
andre yrker.

Miljø
Veidekkes miljøvisjon: 
• Veidekke skal bidra til en bærekraftig utvikling
• Miljøarbeidet i Veidekke skal integreres i alle

faser av den daglige virksomheten
• Veidekkes miljøsatsing skal gjennom et aktivt

og langsiktig arbeid bli et konkurransefortrinn

Arbeidet med det ytre miljø og miljø for sluttbruker
ble intensivert i 1998. En stilling som miljøleder er
opprettet i Region Oslo, og det er vedtatt en miljø-
strategi for divisjonene Bygg og Eiendom i Oslo-
området. Erfaringene herfra skal etter hvert overfø-
res til de andre regionene i Veidekke.

Hovedretningslinjer i miljøstrategien:
• 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, utover å oppfylle myndighetenes
miljøkrav, ligge i forkant innenfor utvalgte
områder

• Veidekke skal øke sin kompetanse om miljø-
effekten av sine produkter og aktiviteter

I 1998 har hovedvekten av miljøarbeidet bestått i å
implementere miljøstrategien, gjennom informa-
sjonsmøter for funksjonærer og ledelse i de ulike
seksjonene. Samtidig har det vært satset på kompe-
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tansebygging gjennom å videreutvikle den delen av
Veidekkes 40-timers HMS-kurs som omhandler det
ytre miljø.

I tillegg er arbeidet med avfallsminimering og kilde-
sortering intensivert. En metode å redusere avfalls-
mengden på, er å bruke prefabrikkerte produkter, 
f. eks. ferdige baderomskabiner. Dette har vært for-
søkt med hell på flere byggeplasser. Det arbeides
også med rutiner for avfallsplanlegging, slik at alle
Veidekkes prosjekter etter hvert skal ha egne avfalls-
planer.

Miljøvennlige bygg
På sensommeren 1998 ble det nedsatt en arbeids-
gruppe, “Miljøvennlige Bygg”, med representanter
fra både Divisjon Bygg og Divisjon Eiendom.
Gruppen diskuterte hvordan Veidekke kan bidra til
mest mulig miljøvennlige bygg for sluttbruker. Fokus
ble satt på å minimere støvmengden og å være mer
bevisste i valg av materialer, særlig maling.

Samspill med kundene
Klosterenga i “Gamle Oslo” er et økologiprosjekt i
regi av USBL. Her skal Veidekke bygge økologiboli-
ger, nærmere bestemt en boligblokk med solfanger
på taket og økologisk kretsløp i liten skala i gårds-
rommet. Prosjektet har fått egen miljøplan, som tar
utgangspunkt i byggherrens miljøkrav. Dette pro-
sjektet gir Veidekke en unik mulighet til å øke sin
kompetanse på miljøhensyn i alle ledd av bygge-
prosessen. I oktober ble prosjektet presentert på
avslutningen av “Green Building Challenge ‘98” i
Canada, som et av de 30 miljømessig beste byggene
fra 14 land. “Green Building Challenge ‘98” har
vært et toårig internasjonalt samarbeid for å utvikle
en metode for miljøvurdering av bygg. 

Sikkerhet
I en rekke år har sikkerhetsnivået, målt ved fraværs-
skadefrekvens (H-verdi), vist en svært positiv utvik-
ling i Veidekke, men den markante nedgangen har 
nå flatet noe ut. 68 skader med fravær ga en samlet
H-verdi for 1998 på 11,9. Til sammenligning var 

H-verdien for 1997 på 12,5. Divisjon Anlegg har
hatt den mest positive utviklingen, og har gått fra en
H-verdi på 20 i 1995 til 8 i 1998. 

Arbeidet for å forebygge ulykker og skape sikre
arbeidsplasser pågår kontinuerlig. Et verktøy i for-
bedringsprosessen er å dra lærdom av uønskede
hendelser og nestenulykker, og ut fra det iverksette
målrettede tiltak for å redusere antall skader og
ulykker. Likeledes er verneombudenes rolle blitt satt
i fokus for å understreke den betydning de har i
HMS-arbeidet.

I 1998 opplevde vi at to mennesker mistet livet i
forbindelse med Veidekkes virksomhet. Det viser at
arbeidet med å øke bevissheten rundt helse, miljø og
sikkerhet aldri kan bli vektlagt sterkt nok.

HMS-prisen
Veidekkes HMS-pris som ble innført i 1997, er en
oppfølging av Sikkerhetskampanjen "Unngå skader
- vær sikker". Gjennom prisen ønsker Veidekke å få
frem i lyset den kreativiteten og de gode ideene som
eksisterer på mange arbeidsplasser. Prisen skal dess-
uten være en anerkjennelse til dem som legger et
systematisk og planmessig arbeid til grunn for å
fremme godt arbeidsmiljø og redusere skader og fra-
vær. Utdelingen foregår under den årlige Hoved-
tillitsmannskonferansen i selskapet.

Alle ansatte i Veidekke kan nominere kandidater
eller selv søke på vegne av en enhet. Juryen har for
1998 gjennomgått 14 godt kvalifiserte kandidater.
Prisen, en skulptur av kunstneren Kirsten Kokkin,
gikk til styringsgruppen for “Forbedringer i Region
Syd”, et omfattende forbedringsprosjekt i byggdivi-
sjonen. Juryen trakk frem prosjektets strukturerte
forbedringsarbeid og regionens positive utvikling
når det gjelder skader og fravær. Fokus i forbed-
ringsarbeidet har vært medvirkning og aktiv erfa-
ringsutveksling.



Aksjonærpolitikk
Målsettingen for Veidekke er å gi aksjonærene høy og
stabil avkastning over tid på investeringen i Veidekke-
aksjen. Aksjonærenes avkastning er en kombinasjon
av kursutviklingen og utbyttet, og bør reflektere den
økonomiske utviklingen i selskapet. Veidekke-aksjen
skal fremstå som et likvid og interessant investerings-
alternativ, og selskapet legger vekt på å gi markedet
korrekt og relevant informasjon til rett tid. Eksiste-
rende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved kapitalutvi-
delser.

Utbyttepolitikk
Det er Veidekkes mål å betale et konkurransedyktig
utbytte, som gir aksjonærene en betydelig del av over-
skuddet. Selskapet tar sikte på at utbyttet over tid i
gjennomsnitt skal ligge i området 25 til 40 % av sel-
skapets årsresultat. De siste seks årene har Veidekke
betalt vel 30 % av selskapets årsresultat i utbytte. For
regnskapsåret 1998 foreslår styret å dele ut kr. 5,- pr.
aksje i utbytte. Dette tilsvarer et utdelingsforhold på
30,3 %. Utbyttet utbetales den 20. mai 1999 til de
aksjonærer som er registrerte eiere på generalforsam-
lingsdatoen.

Eierstruktur
Antall aksjonærer i Veidekke pr. 31. desember 1998 var
2.960, hvorav 29 utenlandske. Utenlandsandelen gikk
ned i løpet av året og var ved årsskiftet 1,5 %.

Selskapets største eiere er Storebrand (13,0 %) og
Folketrygdfondet (10,2 %). I alt 1.550 ansatte eier
aksjer i selskapet, og sammen har de 14 % av aksjene.

Veidekke-aksjen har vært notert på hovedlisten på
Oslo Børs siden 1986. En børspost er 100 aksjer.

Medarbeidere som aksjonærer
Det er gunstig for Veidekke som selskap, og dermed
for alle aksjonærer, at medarbeiderne innehar aksjer
som utgjør en vesentlig eierandel. Verdien av en entre-
prenørbedrift er i særlig stor grad avhengig av organi-
sasjonen og de ansatte. Eierengasjement fra de ansatte
er derfor et viktig og positivt element i utviklingen av
selskapet. Målet er at minst halvparten av medarbei-
derne skal være aksjonærer med en eierandel opp mot
15 %. Når det gjelder ansatte i sentrale lederposisjo-
ner, er det ønskelig at eierengasjementet er betydelig
for den enkelte.

Veidekke arbeider med å legge forholdene til rette for
økt eierengasjement blant de ansatte. Som et ledd i
dette, får Veidekkes medarbeidere hvert år tilbud om
å kjøpe aksjer i selskapet gjennom salg til rabatterte
kurser. I 1998 fikk hver ansatt anledning til å kjøpe
inntil 500 aksjer. I alt benyttet 998 ansatte seg av til-
budet og kjøpte totalt 200.000 aksjer til en samlet
verdi av 18,2 mill. kroner. Veidekke yter finansierings-
bistand til de ansatte ved kjøp av aksjer.

Detaljert oversikt over styrets og konsernsjefens aksje-
beholdning er gitt i note 21 på side 22 i årsrapporten.

Innsideforhold
Veidekke legger stor vekt på at såvel gjeldende lovgiv-
ning om behandling av fortrolig informasjon, som
rapporteringsregler for aksjetransaksjoner, er imple-
mentert i selskapets rutiner. Veidekke følger en streng-
ere praksis enn det loven krever i det interne innside-
reglementet. I tillegg til den lovbestemte, utvidede
undersøkelsesplikten, har selskapet opprettholdt kla-
reringsplikt for primærinnsiderne, for ytterligere å
sikre grundighet i undersøkelsesplikten. Dette er i tråd
med anbefalingene fra Oslo Børs. Videre har selskapet
utarbeidet interne regler som alle medarbeidere i sen-
trale stillinger og hovedtillitsvalgte er gjort kjent med.
Disse reglene innebærer at enkelte personer i visse
perioder har handleforbud i selskapets aksjer. Det er 
f. eks. ikke tillatt å handle aksjer i henholdsvis én og
to måneder før kvartals- og årsresultatrapportering.

Aksjekapital
Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember var 57 mill.
kroner, fordelt på 11.395.660 aksjer, hver pålydende
kr. 5,-. Aksjekapitalens utvikling siden børsintroduk-
sjonen i 1986 er vist på neste side.
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A K S J O N Æ R F O R H O L D

Jørgen G. Michelet (43),
finansdirektør med ansv ar
for Finans og In vestor 
Relations. Møter i styret og
konsernledelsen.
Siviløk onom fra St. Gallen,
Sveits 1981. Statsautoriser t
revisor fra 1983.
Ansatt i 1986. Antall aksjer 
i Veidekke: 25.866.

Aksjebeholdning Antall Antall
Fra Til aksjonærer aksjer %

1 - 100 1.180 59.667 0,5
101 - 1.000 1.278 505.275 4,5

1.001 - 10.000 393 1.184.862 10,4
10.001 - 100.000 90 2.474.108 21,7

100.001 - 19 7.171.748 62,9
Totalt 2.960 11.395.660 100,0

AKSJESPREDNING
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Fullmakt til utstedelse av aksjer og kjøp av egne
aksjer
Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å
utstede inntil 2 millioner aksjer. Fullmakten gjelder
til 1. juli 1999. I størst mulig grad blir vedtak om
aksjekapitalendringer søkt fattet direkte i general-
forsamlingen. Siden 1986 har styret fått fullmakten
for to år av gangen. Denne har i hovedsak vært
benyttet ved emisjoner til ansatte og ved mindre
fusjoner.

Videre har styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne
aksjer med inntil 10 % av aksjekapitalen. Full-
makten gjelder til 31. august 1999.

Investor Relations
Veidekke ser det som vesentlig at markedet jevnlig
får tilgang til oppdatert informasjon om selskapets
utvikling. Kvartalsrapporteringen skjer i henhold til
tidsplan gitt på 2. omslagsside i denne rapporten.

I forbindelse med offentliggjøring av års- og delårs-
resultatene holder Veidekke normalt presentasjoner
for aksjonærer, meglere, analytikere og presse i inn-
og utland. I tillegg har selskapet løpende kontakt
med investorer og analytikere. En rekke meglerhus
ved Oslo Børs utarbeider analyser av Veidekke-
aksjen.

Selskapet gir informasjon på norsk og engelsk.

Beløp i mill. kroner
Innbetalt Aksjer etter Aksjekapital Justerings-

Emisjonsf orm beløp utvidelse (1.000) etter utvidelse faktor*
1986  Emisjon, kurs 57,50 25,3 3.053 30,5
1986  Emisjon ansatte, kurs 51,75 3,1 3.113 31,1
1988  Fondsemisjon 1:5 3.736 37,4 0,8333
1989  Fusjon Hesselberg Vei 4.693 46,9
1989  Utbytteemisjon 0,5 4.746 47,5 0,998
1990  Fusjon Folke A. Axelson A/S 4.802 48,0
1990  Utbytteemisjon 0,6 4.861 48,6 0,9999
1991  Fusjon Stoltz Røthing Haugesund A/S 4.912 49,1
1991  Fusjon Aker Entreprenør A/S 5.623 56,2
1995  Emisjon ansatte, kurs 107,00 8,0 5.698 57,0
1998  Aksjesplitt 1:2 11.396 57,0
* Justeringsfaktor er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens normer.
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AKSJEN 1998 1997 1996 1995 1994
Børskurs 31. desember (kr.) 90,00 129,00 100,50 63,13 58,25
- høy 148,50 146,00 102,50 73,00 118,00
- lav 80,00 98,00 67,75 57,50 50,50
Resultat pr. aksje (kr.) 16,53 16,13 6,92 4,57 -0,63
Børskurs/fortjeneste (P/E) 5,4 8,0 14,5 13,8 -
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 34,21 31,02 20,78 15,36 4,07
Børskurs/kontantstrøm 2,6 4,2 5,0 4,1 14,3
Utbytte pr. aksje (kr.) 5,00 4,75 2,75 1,50 1,00
Utdelingsforhold (%) 30,3 29,5 39,8 32,9 -
Direkte avkastning (%) 5,6 3,7 2,7 2,4 1,7
Utestående aksjer (gjennomsnitt 1.000)1) 11.396 11.396 11.239 11.110 11.018
Børsverdi pr. 31. desember (mill. kr.) 1.026 1.470 1.145,3 719,4 655,1
Antall aksjonærer pr. 31. desember 2.960 2.592 2.430 2.245 1.988
RISK-beløp 3,632) 3,42 -2,75 3,29 4,43

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

direkte fra Verdipapirsentralen.

Største aksjonærer pr . 31. desember 1998

Navn Eierandel i %
Storebrand livs- og skadeforsikring 13,0
Folketrygdfondet 10,2
Vital Forsikring 8,6
Avansefondene 7,1
Norsk Hydros Pensjonskasse 5,0
K-Holding 4,9
K-fondene 3,7
Storebrandfondene 3,6
Gjensidige livs- og skadeforsikring 2,2
Vesta Liv og Vesta Forsikring 2,0

A K S J O N Æ R F O R H O L D
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14 %

10 %

28%
36 %

2 %

Ansatte
Statsf oretak
Kredittinstitusjoner og 
aksjef ond
Forsikring og priv ate 
pensjonskaser
Priv ate foretak
Priv atper soner
Utlending er

4 %
6 %

Internett
På Veidekkes hjemmeside presenteres selskapets
kvartalsrapporter og andre viktige pressemeldinger,
samtidig som de offentliggjøres gjennom tradisjo-
nelle kanaler. Adressen er http://www.veidekke.no

RISK-regulering
RISK-beløpet beregnes årlig med utgangspunkt i
endringen i Veidekkes tilbakeholdte, skattlagte kapi-
tal, fordelt på antall utestående Veidekke-aksjer. Det
er kun norske aksjonærer som skal justere sin kost-
pris med et RISK-beløp. Det gjennomgående RISK-
beløp er vist i tabellen på neste side. Beløpet tilfaller
norske aksjonærer pr. 1. januar etterfølgende år.
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O R G A N I S A S J O N S K A R T

BYGG
Petter Eiken

ANLEGG
Ole Arnfinn Opsahl

INDUSTRI
Vidar Aarvold
Eigil Flaathen

EIENDOM
Leif E. Johansen

ØKONOMI/FINANS
Dag Andresen

BAUTAS
Kurt Opseth

INFORMASJON
Kai Krüger Henriksen

Oslo
Trond Bølviken

Øst
Magnar Huse

Syd
Per Johan Plünnecke

Nord/Vest
Carl Inge Veland

Forretningsutvikling
Pål P. Syse

Noremco
Mikael Lööf

Noricil
Paul Hinks

Industri/Betong
Jon Sørby

Samferdsel/Fjell
Ingrid Dahl Hovland

Anlegg Østland
Harald Sangnes

Veidekke
Construction AB
Ivan Alexanderson

Asfalt/Pukk og Grus
Veidekke ASA
Vidar Aarvold

Asfalt/Pukk og Grus
Korsbrekke og Lorck AS

Eigil Flaathen

Gjenvinning
Ole Skytterholm

Ferdigbetong
HG-Betong

HF-Gruppen (43 %)

Veidekke Bolig
Roar Foss

Veidekke Næring
Leif E. Johansen

Prosjektutvikling 
Bergen

Odd Solheim

Veidekke Utvikling 
Nord

Rune Forbord

STRATEGI/UTVIKLING
Torkel Backelin

KONSERNSJEF
Terje R. Venold

FDV
Arne Kristian Dehli*

*

* Arild Ingierd er styreformann i Noremco, Noricil og Vecon 
og rådgiver for selskapets internasjonale virksomhet.
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K O N S E R N L E D E L S E N

TERJE R. VENOLD (48)
konsernsjef .
Siviløk onom fra 
Handelshøysk olen BI, 1973.
Ansatt i 1981.
Antall aksjer i Veidekke: 30.850

LEIF  E. JOHANSEN (54)
konserndirektør , Eiendom.
Siviling eniør fra NTH, 1967.
Ansatt i 1995.
Antall aksjer i Veidekke: 18.150

OLE ARNFINN OPSAHL (43)
konserndirektør , Anleg g.
Siviling eniør fra NTH, 1978.
Dr. ing. betongteknologi 1986.
Ansatt i 1987.
Antall aksjer i Veidekke: 19.118

DAG ANDRESEN (37)
konserndirektør . Ansv ar for øk onomi,
finans og juridisk a vdeling.
Siviløk onom fra Handelshøysk olen BI, 1986.
Ansatt i 1986. Antall aksjer i Veidekke: 17.550

PETTER
EIKEN (43)
konserndirektør , Byg g.
Siviling eniør fra NTH, 1980.
Ansatt i 1986.
Er konsernsjef ens stedf or treder .
Antall aksjer i Veidekke: 10.764
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TORKEL BACKELIN (55) 
konserndirektør .
Ansv ar for strategi og 
utvikling. Siviløk onom fra
Handelshøysk olen i
Stoc kholm, 1965.
Ansatt i 1989.
Antall aksjer i Veidekke:
29.410

EIGIL FLAATHEN (54)
administrerende direktør ,
Korsbrekke og Lor ck AS.
Siviling eniør fra Univer sity 
of Washington, 1968.
Ansatt i 1977.
Antall aksjer i Veidekke: 20.128

VIDAR AARVOLD (47)
konserndirektør , Industri.
Siviling eniør fra Univer sity of
Sunderland, 1976.
Ansatt i 1995.
Tidlig ere ansatt i  1976-1988.
Antall aksjer i Veidekke: 5.392

KAI KRÜGER HENRIKSEN (48)
konserndirektør . Ansv ar for 
inf ormasjon og k omm unikasjon.
Økonom fra Handelsakademiet, 1977.
Ansatt i 1998.
Antall aksjer i Veidekke: 3.158
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SENTRALADMINISTRASJONEN
Postboks 1455 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 01
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo
E-post: firmapost@veidekke .no
Internett: http://www .veidekke .no/

DIVISJON BYGG
REGION OSLO
Postboks 1779 Vika, 0122 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 41
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo

REGION ØST
Stabssenter Rygge
Postboks 70, 1581 Rygge
Besøksadresse: 
Sognshøy Næringspark, Råde
Telefon: 69 28 31 00
Telefaks: 69 26 09 15

Distrikt Østf old og S. Aker shus
Postboks 55, 1431 Ås
Besøksadresse: Langbakken 16
Telefon: 64 97 47 00
Telefaks: 64 97 47 01

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

Distrikt Romerike
Seby AS
Adresse: Vestvollveien 6, 
2019 Skedsmokorset
Telefon: 63 87 82 80
Telefaks: 63 87 60 17

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

Distrikt Telemark
Postboks 166, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Dokkveien 10
Telefon: 35 93 11 11
Telefaks: 35 93 11 12

Distrikt Sørlandet
Adresse: Barstølveien 4, 4636 Kristiansand S
Telefon: 38 17 90 30
Telefaks: 38 17 90 31

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

Distrikt Ring erike
Adresse: Kongens gate 13 A, 3510 Hønefoss
Telefon: 32 12 50 15
Telefaks: 32 12 50 14

REGION NORD/VEST
Distrikt Ber gen
Postboks 294 Slåtthaug, 5851 Bergen
Besøksadresse: Kokstadveien 48 B
Telefon: 55 99 03 00
Telefaks: 55 99 01 20

Distrikt Haug esund
Adresse: Smedasundet 50, 5528 Haugesund
Telefon: 52 72 95 00
Telefaks: 52 72 80 14

Distrikt Sogn og Fjor dane
Postboks 63, 6851 Sogndal
Besøksadresse: Kaupanger Industriområde,
Kaupanger
Telefon: 57 67 90 10
Telefaks: 57 67 90 11

Distrikt Midt-Nor ge
Postboks 6101 Sluppen, 7435 Trondheim
Besøksadresse: Sluppenveien 11
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 90

Distrikt Tromsø
Postboks 2502, 9266 Tromsø
Besøksadresse: Søren Zakariassens gate 14
Telefon: 77 69 80 50
Telefaks: 77 69 80 51

DIVISJON ANLEGG
Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 26
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

DIVISJON EIENDOM
Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 11
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo

DIVISJON INDUSTRI
ASFALT
Postboks 1878 Vika, 0124 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 21
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo

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

Region Trøndela g
Postboks 6100 Sluppen, 7435 Trondheim
Besøksadresse: Sluppenveien 11
Telefon: 73 82 35 00
Telefaks: 73 82 35 95

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

Region Nor dland/T roms
Postboks 243, 8201 Fauske
Telefon: 75 64 85 02
Telefaks: 75 64 85 06

Region Finnmark
Raipas, 9517 Alta
Telefon: 78 44 97 00
Telefaks: 78 44 97 01

PUKK OG GRUS
Postboks 1878 Vika, 0124 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 21
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 509 Skøyen, 0214 Oslo

VEIDEKKE GJENVINNING
Postboks 1878 Vika, 0124 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 21
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 509 Skøyen, 0214 Oslo

FERDIGBETONG
HF-Gruppen A.S.
Postboks 75, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Hensmoen Industriområde,
Hønefoss
Telefon: 32 13 10 00
Telefaks: 32 13 15 17

KORSBREKKE OG LORCK AS
Postboks 1827 Vika, 0123 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 51
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 509 Skøyen, 0214 Oslo

BAUTAS
bygg- og anleg gsutleie as
Postboks 5, 1340 Skui
Besøksadresse: Ringeriksveien 201 C
Telefon: 21 05 55 00
Telefaks: 21 05 55 01

A/S NOREMCO CONSTRUCTION
Postboks 1832 Vika, 0123 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst allé 24, Skøyen
Telefon: 21 05 50 60
Telefaks: 21 05 50 61
Ny postadresse fra 1.6.99: 
Postboks 519 Skøyen, 0214 Oslo

Avdelingsk ontor:
A/S Noremco Construction
P.O. Box 23287, Oyster Bay
Dar es Salaam, Tanzania
Telefon: 00 255 5166 7164
Telefaks 00 255 5166 7676

VEIDEKKE CONSTRUCTION AB (VECON )
Box 6273, S-400 60 Göteborg, Sverige
Besøksadresse: Norra Gubberogatan 32
Telefon: 00 46 31 707 1950
Telefaks: 00 46 31 846 861

A D R E S S E R



ÅRET 1998
• Resultatmålene nådd

- Resultatmargin 5 %
- Egenkapitalrentabilitet 23,1 % 

• Resultatfremgang i alle divisjoner
• 14 % omsetningsvekst 
• Vellykkede nysatsinger

- Vecon i Sverige
- Maskin- og materiellutleie (Bautas)
- Gjenvinning og Ferdigbetong

• Solgt all ferdig utviklet eiendom og 
investert i nye utviklingsprosjekter

• Solid ordrereserve
• Økt eierandel blant de ansatte

INNHOLD:
1 Hovedtall

2 Virksomheten

4 Styrets beretning

10 Regnskap for konsern

25 Regnskap for Veidekke ASA

29 Revisjonsberetning

30 Nøkkeltall

31 Prosjektoversikt 

32 Vekst og utvikling

34 Bygg

38 Anlegg

42 Industri

46 Eiendom

50 Helse, miljø og sikkerhet

54 Aksjonærforhold

57 Organisasjonskart

58 Konsernledelsen

60 Adresser

VEIDEKKE er en av Norges største og ledende entreprenørbedrifter. Selskapet har
allsidig virksomhet med en ledende markedsposisjon innen bygg, anlegg, industriell
virksomhet og eiendom.

Veidekke ble grunnlagt i 1936 med virksomhet basert på produksjon og legging av
brostein på veier. Av dette kommer navnet Veidekke. Selskapet ekspanderte særlig i
1980-årene og utviklet seg til å bli en landsomfattende bedrift med allsidig entrepre-
nørkompetanse. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 1986.

Selskapets virksomhet er organisert i fire divisjoner som har betydelige felles skjæ-
ringspunkter, og det legges vekt på å oppnå full utnyttelse av synergier gjennom
samarbeid på tvers av divisjonene.

Visjon og mål

Aksjene noteres eksklusive utbytte den 29. april 1999
Utbytte utbetales aksjonærene den 20. mai 1999

Investor Relations: telefon 21 05 77 22
Internett: http://www.veidekke.no
Informasjon om Veidekke finnes også på http://www.huginonline.no/VEI/

Veidekkes visjon er å være førstevalget hos kunder, 
leverandører og medarbeidere, og gjennom dette nå målet 
om å være den ledende entreprenøren i Norge. 
Selskapet skal ha en fortjenestemargin på nivå fem prosent.
Fraværsprosenten skal være mindre enn fem, og skade-
hyppigheten skal være mindre enn åtte fraværsskader 

pr. million arbeidede timer.

Offentliggjøring av delårsresultater i 1999

1. kvartal:  28. april
2. kvartal:  12. august
3. kvartal:   3. november

Ordinær generalforsamling avholdes den 28. april 1999
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Gode resultater og 

verdiskapende samspill

danner en solid plattf orm

for videre vekst
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Veidekke ASA, Postboks 1455 Vika, 0116 Oslo 
(fra 1. juni 1999: Postboks 505 Skøy en, 0214 Oslo)
Telefon: 21 05 50 00
E-mail: firmapost@veidekke .no
Internett: http://www .veidekke .no

D
E

S
IG

N
:

B
U

R
S

O
N

-M
A

R
S

T
E

LLE
R

 O
G

 V
E

ID
E

K
K

E
F

O
TO

:
O

LE
 W

A
LT

E
R

 JA
C

O
B

S
E

N
,

O
LE

 R
.

PA
U

LS
E

N
,

Y
N

G
VA

R
 E

LLIN
G

B
Ø

,
A

N
D

E
R

S
 B

E
N

T
Z

R
Ø

D
,

R
O

LF
 A

.W
ILB

E
R

G
T

R
Y

K
K

:
N

E
T

W
O

R
K

 P
R

O
D

U
K

S
JO

N

Å
R

S
R

A
P

P
O

R
T

 1998 V
E

ID
E

K
K

E
 A

S
A



1 9 9 8
Gode resultater og 

verdiskapende samspill

danner en solid plattform

for videre vekst
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Veidekke

• Innholdsfortegnelse

• Presentasjon av selskapet

• Oppsummering av 1998 

• Nøkkeltall

• Styrets beretning

• Resultatregnskap

• Balanse

• Kontantstrømanalyse

• Noter til regnskapet

• Aksjonærforhold

Hovedmeny HUGIN 1999. All rights reserved


