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HOVEDTALL 1995 1994 1993 1992 1991

Driftsinntekter* 3.965 3.162 3.137 3.665 3.640 

Resultat før skattekostnad* 78,4 5,2 75,2 81,2 74,7

Ordrereserve entreprenørvirksomhet* 1.944 1.731 1.358 1.205 1.712

Egenkapitalandel (%) 29,2 28,7 31,5 28,6 24,6

Fortjeneste pr. aksje (kr.) 9,13 -1,25 8,84 8,70 7,74

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

Antall ansatte pr. 31. desember 2.888 2.785 2.694 2.869 3.007

* Mill. kroner
Nøkkeltall og definisjoner, se side 31.

Offentliggjøring av delårsresultater i
1996:

1. kvartal: 25. april
2. kvartal: 15. august
3. kvartal: 31. oktober

Ordinær generalforsamling avholdes
25. april 1996

Forside: 
Jørgen Sture, lærling i Veidekke

Veidekke er Norges mest solide entreprenørselskap med 

markedsledende posisjon innen bygg, anlegg, asfalt og 

eiendom. Veidekke ble grunnlagt i 1936 og har vært notert på

Oslo Børs siden 1986. Veidekke har hele tiden lagt vekt på

kontrollert vekst og sterk fokusering på lønnsomhet gjennom

en fleksibel organisasjon med desentralisert resultatansvar. 



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

• Valg av oppgaver hvor Veidekke har fortrinn ved sin    
kompetanse.

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

Mål
Veidekke har som mål å være den ledende entreprenør
i Norge. Fra og med 1997 skal selskapet ha en 
fortjenestemargin på nivå 5 prosent. Fraværsprosenten
skal være mindre enn 5 prosent og skadehyppigheten
mindre enn 12 pr. million arbeidstimer.

1995
Etter et svakt år i 1994 fikk Veidekke i 1995 en
fortjenestemargin på 2 prosent. Dette er på linje med
resultatet for 1993. Kursen på Veidekke-aksjen hadde
en økning på 8,4 prosent i 1995.

«Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000»
«Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000» er satt som motto
for den omfattende forbedrings- og utviklingsprosess
som pågår i selskapet. Fire hovedområder er prioritert:
Ledelse, kunderelasjoner, forsyning og fagkompetanse. 
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■ Anlegg 29 %

■ Asfalt  20 %

■ Eiendom 2 %

■ Bygg 49 %
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Bygg
«Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000»
Selskapets mål skal nås gjennom å
skape forbedringer i de fire virksomhets-
områdene ved strategisk utvikling av
ledelse og verdigrunnlag, kunderela-
sjoner, forsyning og fagkompetanse.

Ledelse og verdigrunnlag
Videreutvikling av lederadferd og leder-
utøvelse prioriteres. Vi skal også være
selektive i valg av prosjekter og vise
lojalitet til marginkrav.

Kunderelasjoner
Basert på resultatene av den omfattende
kundeundersøkelsen som ble gjennom-
ført i 1995, vil vi arbeide for å bedre
kundenes tilfredshet gjennom mer profe-
sjonell og forretningsmessig opptreden.

Forsyning
Ved å utnytte størrelse, finansiell tyngde
samt renommé og kontakter arbeider vi
for å redusere totalkostnadene ved
innkjøp og materialhåndtering.

Fagkompetanse
Vi har intensivert arbeidet med kompe-
tanseutvikling, erfaringsoverføring og
rekruttering.

Virksomhet Virksomhetsbeskrivelse

Resultatene i Veidekkes bygg-
virksomhet utviklet seg positivt i
1995. Fortsatt gode markedsfor-
hold og videreføring av interne
forbedringstiltak ventes å gi
grunnlag for en gradvis bedring
av marginene. Ordrereserven 
pr. 31. desember var 1.024 mill.
kroner.

Anlegg Anleggsaktiviteten var høy også i
1995, med fortsatt hard konkur-
ranse om oppdragene. De
forbedringstiltak som ble initiert
i 1994, ble videreført, bl.a. prio-
ritering av anbud, bedre bruk av
systemer og rutiner, fokus på
oppstart av anlegg og produkti-
vitetsfremmende tiltak. Ordre-
reserven økte i løpet av året fra
577 mill. kroner til 920 mill.
kroner.

Asfalt Overkapasitet og nye etable-
ringer i asfaltmarkedet førte til
fortsatt press på prisene.
Virksomheten innen pukk og
grus var positiv, med økt salg
både innenlands og på eksport-
markedet. Ordrereserven i
asfaltvirksomheten pr. 31.
desember var 125 mill. kroner.

Eiendom Veidekkes eiendomsmasse er på
ca. 91.000 kvadratmeter. Samlede
leieinntekter var 55,8 mill.
kroner, hvorav 43,0 mill. kroner
var eksterne leieinntekter. De
samlede bokførte verdier av eien-
dommene for ekstern utleie var
302,9 mill. kroner. I tillegg
kommer eiendommer for eget
bruk for til sammen 86,7 mill.
kroner.

Omsetning

Se også side 38-41

Resultat

49% 43%

Omsetning

Se også side 42-45

Resultat

29% 4%

Omsetning

Se også side 46-49

Resultat

20% 52%

Omsetning

Se også side 50-53

Resultat

2% 1%

1995 tall Høydepunkter 1995 Fokusområder for 1996

• Ski Storsenter åpnet i september.
• Rica Ishavshotel i Tromsø åpnet

i november.
• Rehabilitering av Manglerud 

Borettslag er igangsatt, en 
kontrakt til 49 mill. kroner.

• Kontrakt på Amanda Kjøpesenter i 
Haugesund undertegnet.

• Styrking av kompetanse- og erfarings-
overføring mellom regionene.

• Kundeorientering og leverandør-
samarbeid.

• Styrking av produksjonskapasitet 
og kompetanse på boligmarkedet. 
Som et ledd i dette ble det i februar 
1996 inngått avtale om overtakelse av 
Moderne Bygg A/S.

• Fullført ombygging av Røabanen i 
Oslo til T-bane standard.

• Arbeidene på Nordkapptunnelen ble 
igangsatt. Tunnelen på 6,9 km er 
verdens lengste undersjøiske 
veitunnel. 

• Vant kontrakten for strekningen 
Arteid Bru-Kverndalen for  
Gardermobanen. 

• I 1995 ble det utført arbeider for 
ca. 100 mill. kroner for Oslo Hoved-
flyplass og Forsvaret på Gardermoen 
og Rena Leir. 

• Resultatbedring gjennom å være 
selektiv i valg av prosjekter og nisjer. 

• Øke krav til marginer. 
• Arbeide målbevisst med kompetanse-

heving og organisasjonsutvikling.

• Kontrakt på asfaltering av østre 
rullebane på Gardermoen er under-
tegnet. Arbeidene påbegynnes i 
1996 og ferdigstilles i 1998.

• Veidekke-gruppen sikret seg kon-
trakter for asfalteringarbeider på 
flyplassene Vigra, Berlevåg, Hasvik,
Sola og Røros.

• Investert i et nytt «supermobilt» 
asfaltverk, Astec Double Barrel.

• Spesialkompetanse innenfor steinfyl-
lingsdammer med tetningskjerne av 
asfalt og asfaltering av flyplasser.

• Videre utvikling av kaldasfalt, inklu-
sive slamasfalt og stabiliseringsfresing.

• Fortsatt moderat vekst innen pukk- 
og grussegmentet.

• Rasjonalisering og bedre utnyttelse av
maskinparken.

• Norsk Bransjesenter på Skøyen i 
Oslo er igangsatt.  Over 50 prosent 
av inntektene er sikret ved bygge-
start. Veidekkes eierandel er 42,5 
prosent. Bygget er på 23.000 
kvadratmeter. 

• Fornebuveien 11-13 på Lysaker er 
solgt, med overtakelse 1. januar 
1996.

• Utnytte Veidekkes samlede kontakt-
flate og kompetanse i drift og utvik-
ling av eiendommer.

• Bedre kundeoppfølging og markeds-
kontakt.

• Frigjøre kapital ved salg av eien-
dommer og reinvestere i nye utvik-
lingsprosjekter.

• Opprettholde høy utleiegrad og effek-
tivisere driften av eiendommene.

Glimt fra virksomheten

1995 1994
Driftsinntekter 1.951,8 1.557,7
Driftsresultat 10,9 -3,9
Resultat før skatt 34,5 13,0
Antall ansatte 1.408 1.404

1995 1994
Driftsinntekter 1.172,0 950,9
Driftsresultat 1,7 -40,1
Resultat før skatt 2,9 -35,0
Antall ansatte 810 743

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

1995 1994
Driftsinntekter 63,5 49,6
Driftsresultat 20,3 22,9
Resultat før skatt 0,8 2,6
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Veidekke gikk inn i 1995 med gode markedsutsikter på de fleste av de områdene

vi arbeider innenfor. Norsk økonomi utviklet seg positivt gjennom året, med lavt

rentenivå, lav inflasjon, vekst i husholdningenes inntekter og god inntjening i

industrien. Konkurransesituasjonen i bygg- og anleggsbransjen har imidlertid

vært hard hele året. Etter et år med lav inntjening hadde vi satt oss klare mål om

å komme «på sporet» hva gjelder lønnsomhet i 1995. Både regnskapstallene  og

innholdet  i  vår  strategi  «Fem  i  ‘97 -  Veidekke  mot  år  2000» viser klart at vi

er tilbake.

1995 et vendepunkt

Vi kan med glede konstatere at 1995 har vært et vendepunkt for Veidekke.

Bortsett fra boligmarkedet som har falt litt i 1995, har både anleggsmarkedet,

markedet for næringsbygg og asfaltmarkedet utviklet seg positivt i 1995.

Imidlertid er vi klar over at veksten i bygg- og anleggsmarkedet vil avta gradvis

for så å peke nedover i 1997. Vi har også fått nye konkurrenter med internasjonal

erfaring inn på bygg- og anleggsmarkedet. Norden ser i større grad ut til å bli

oppfattet som ett byggmarked. Dette nye markeds- og konkurransebildet må vi

som ønsker å være ledende entreprenørbedrift i Norge, ha en offensiv holdning

til. Vi må foredle det som er Veidekkes konkurransefortrinn til lønnsomme

konsepter gjennom en kontinuerlig industriell utvikling. Vår strategi er samlet

under overskriften «Fem i ‘97», og er et svar på de utfordringene vi ser.

«Fem i ‘97» - også en forbedringsprosess

Vår overordnede visjon er å videreutvikle Veidekke til fortsatt å være en bedrift

hvor eierne får god avkastning på sin kapital, som er attraktiv og har tillit hos

kundene og en utviklende og sikker bedrift for våre ansatte. Vi har som mål å

være den ledende entreprenør i Norge både økonomisk og faglig. Fra og med

1997 skal selskapet ha en fortjenestemargin på størrelse 5 %. Det å legge listen

så høyt, er et kvantesprang, men vi mener det er en oppnåelig målsetting. Denne

milepælen er viktig for at selskapet skal kunne utvikle seg som et selvstendig,

innovativt og vekstkraftig selskap.

«Fem i ‘97» er også en strategi for hvordan vi skal komme til målet.

Forbedringene skal skje innenfor fire viktige områder: Ledelse, kunderelasjoner,

forsyning og fagkompetanse. Veidekke har dyktige ledere på alle plan i dag, men

det er fortsatt rom for forbedring. Det ligger imidlertid et stort potensial i å

bedre vårt forhold til kundene. Som et ledd i strategien, har vi foretatt en under-

søkelse blant 800 av våre kunder. Undersøkelsen ga et nyttig bilde av hvor vi må

sette inn støtet for å forbedre oss. Forsyning er et annet av de områdene der vi

satser tungt. Vi har erkjent at det på dette området ligger et betydelig potensial til

En attraktiv bedrift

Terje R. Venold
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forbedringer. Jeg kan også med stor tilfredshet konstatere at «Fem i ‘97» er i ferd

med å bli godt forankret i alle ledd i selskapet.

Lønnsom forretningsutvikling

Lønnsom forretningsutvikling er hovedmålet for vår FoU-satsing og inngår som

en viktig del av kompetanseutviklingen. For Veidekke er det viktig å være «loko-

motivet» i den industrielle utviklingen innen bygg- og anleggsnæringen. Våre

konkurransefortrinn skal vi nå som følge av kundetilpassede konsepter, rasjo-

nelle produksjonssystemer, teknologisk spisskompetanse innen prioriterte

områder og dyktige fagarbeidere. Vi erkjenner at forretningsutvikling er noe som

må pågå kontinuerlig i selskapet for at vi skal nå vårt langsiktige mål om lønn-

somhet. Vår viktigste utfordring er å prioritere de feltene der vi skal satse. I dette

ligger en erkjennelse av at vi på noen felter ikke er best, og kanskje skal vi heller

ikke være det.

En interessant fremtid

På bakgrunn av de markeds- og rammebetingelser vi ser og den strategi vi i

Veidekke har valgt, er det med stor entusiasme og optimisme vi går fremtiden i

møte. Veidekke, som ønsker å være ledende bedrift i bransjen, ser også sitt ansvar

for å bidra til en riktig strukturutvikling. For å oppnå en mer tilpasset struktur-

utvikling i entreprenørbransjen er det viktig at vi har kompetente eiere, som

setter krav til avkastning og lønnsomhet. I så måte er god lønnsomhet også

Veidekkes samfunnsøkonomiske bidrag.

Terje R. Venold
Adm. direktør

«Fem i ‘97 - Veidekke mot

år 2000» er både et mål og

en forbedringsprosess.

Satsing på å bli bedre

innen ledelse, forsyning,

fagkompetanse og kunde-

relasjoner skal befeste

Veidekkes stilling som

ledende entreprenør. 
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Hovedtrekk

Bygg- og anleggsmarkedet viste en positiv utvikling gjennom 1995. I forhold til

året før ble veksten på 10 %. Veksten var størst innen yrkesbygg, hvor aktivi-

teten økte med 27 %, mens igangsettingen av boliger flatet ut i løpet av året og

endte opp med ca. 20.000 boliger. Selv om etterspørselen i markedet var høy i

1995, var også konkurransen om oppdragene stor. Særlig gjaldt det anleggsmar-

kedet, noe som resulterte i pressede priser.

Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner (3.162 mill. kroner), og

resultatet før skatt var 78,4 mill. kroner (5,2 mill. kroner). Omsetning og

resultat økte i alle virksomhetsområdene. Anleggsvirksomheten hadde en bety-

delig resultatfremgang etter tapene i 1994, og oppnådde et resultat for året på

2,9 mill. kroner (-35,0 mill. kroner). Byggvirksomheten fikk et resultat på 34,5

mill. kroner (13,0 mill. kroner), mens resultatet for Asfalt var 42,4 mill. kroner

(35,7 mill. kroner).

Etter en relativt sterk vekst i første del av året er ordrereserven (eksklusive asfalt)

opprettholdt i annet halvår og var pr. 31. desember 1.944 mill. kroner (1.731

mill. kroner).

Etter at det er tatt hensyn til minoritetsinteresser og skattekostnader, ble fortje-

nesten pr. aksje kr. 9,13 (- kr. 1,25).

Byggvirksomhet

Det samlede byggmarkedet (boliger og yrkesbygg) økte med ca. 17 % i 1995.

Mye av veksten kan tilskrives de store offentlige byggeprosjekter som er under

oppføring. I likhet med året før var veksten i aktiviteten størst i Oslo og

Akershus. Den kraftige stigningen i byggekostnadene i 1994 som følge av økte

priser på materialer og underentreprenørtjenester, avtok i 1995. Den gjennom-

snittlige veksten i byggekostnadene for landet under ett var ved utgangen av

1995 på samme nivå som konsumprisen. I deler av østlandsområdet lå prisstig-

ningen på innsatsfaktorene over landsgjennomsnittet.

Byggvirksomheten hadde i 1995 en omsetning på 1.952 mill. kroner (1.558 mill.

kroner). Omsetningsøkningen i forhold til 1994 gjenspeiler i stor grad den høye

ordrereserven som byggvirksomheten hadde ved inngangen til året. Mye av

omsetningsveksten kom i forbindelse med byggingen av kjøpesentre med bety-

delig bruk av underentrepriser. Med bakgrunn i at byggmarkedet kan være i ferd

med å nå en topp, har Veidekke lagt vekt på ikke å bygge opp kapasiteten

vesentlig. Tallet på egne ansatte i byggvirksomheten var ved utgangen av året

1.408 (1.404).

Styrets beretning

Resultatforbedring innen

alle områder.

Ordrereserven er god.

Markedsutsiktene er 

positive.

Omsetning

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1991  1992 1993 1994 1995

Mill. kroner

Resultat før skattekostnad

0

15

30

45

60

75

90

1991  1992 1993 1994 1995 

Mill. kroner



7

Resultatene i Veidekkes byggvirksomhet utviklet seg positivt i 1995, og resul-

tatet for året var 34,5 mill. kroner (13,0 mill. kroner). Fortsatt gode markeds-

forhold og videreføring av interne forbedringstiltak ventes å gi grunnlag for en

gradvis ytterligere bedring av marginene.

I løpet av 1995 var det bare mindre endringer i ordrereserven, og pr. 31.

desember var den 1.024 mill. kroner (1.154 mill. kroner). 

I prosjektporteføljen ved utgangen av året er det flere oppdrag som er inngått

etter direkte forhandlinger med byggherren. Dette er en kontraktstype som

forutsetter gjensidig tillit, og som er basert på erfaringer fra tidligere vel gjen-

nomførte oppdrag. De største igangværende prosjektene er to kjøpesentre for

Steen & Strøm Invest, Vinterbro Senter, som skal ferdigstilles i mars 1996, og

Amanda Kjøpesenter i Haugesund, samt «Norsk Bransjesenter» på Skøyen i

Oslo. Det sistnevnte prosjektet omtales nærmere under avsnittet om Eiendom. I

løpet av året har Veidekke ferdigstilt bl.a. Ishavshotellet i Tromsø for Rica-

kjeden og Ski Storsenter for Olav Thon Eiendom.

Veidekke har i løpet av året satt igang bygging av 101 boliger i egenregi (258).

Antall usolgte boliger ved årsskiftet var 33 (39). Nedgangen i bygging av boliger

i egenregi har sammenheng med generelt høyere aktivitetsnivå og allokering av

ressurser til næringsbygg og boliger for eksterne byggherrer.

Styret i Veidekke ASA. Fra venstre: 

Steinar Krogstad og Kåre Strand, som er 

de ansattes representanter i styret,

Håkon Langballe, Arve Johnsen, 

Flemming Vejgaard Andersen, 

Helge B. Andresen, Karsten Houm og 

styreformannen, Christian Bruusgaard.
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I februar 1996 ble det undertegnet en intensjonsavtale om kjøp av Moderne

Bygg A/S, som et ledd i å styrke selskapets kapasitet og kompetanse innen bolig-

bygging i Oslo-området. Gjennom et erverv vil Veidekke øke muligheten til å

påta seg flere og større oppgaver innen utvikling, produksjon og salg. En avkla-

ring ventes innen utgangen av april.

Virksomheten i Veidekkes datterselskap i Tyskland, Veidekke GmbH, har

hovedsakelig vært konsentrert om bygging av bensinstasjoner for Statoil.

Omsetningen for byggvirksomheten i Tyskland var 85 mill. kroner (70 mill.

kroner).

Anleggsvirksomhet

Anleggsaktiviteten holdt seg på et høyt nivå også i 1995. Konkurransen om

oppdragene er imidlertid fremdeles stor, og utenlandske entreprenører er aktive i

markedet, særlig i østlandsområdet.

Anleggsvirksomheten hadde i 1995 en omsetning på 1.172 mill. kroner (951 mill.

kroner). Omsetningsøkningen gjenspeiler enkelte store oppdrag som Veidekke

fikk i begynnelsen av året, bl.a. i forbindelse med Gardermo-utbyggingen og fast-

landsforbindelsen  til  Magerøya  i  Finnmark.  Dessuten  utgjør  øket  eierandel  i 

A/S Noremco Construction 104 mill. kroner av omsetningsveksten. Heller ikke i

Anlegg er kapasiteten bygget vesentlig opp. Antall ansatte ved utgangen av året

var 810 (743) inklusive fastlønnede i Noremco.

Resultatet av virksomheten ble 2,9 mill. kroner (-35,0 mill. kroner).

Resultatfremgangen skyldes fortsatt satsing på de forbedringstiltak som ble

initiert i 1994, bl.a. en sterk prioritering av anbud, bedre bruk av selskapets

systemer og rutiner og kostnadsreduserende tiltak. Forbedringsprosjektet «Bro

kan flytte fjell», der alle kategorier medarbeidere deltar, har spilt en meget viktig

rolle. Dette prosjektet er støttet av LO og NHO’s fellessatsing på bedriftsutvik-

ling.

Utenlandsomsetningen utgjorde 25 % av anleggsdivisjonens totale virksomhet.

Her inngår omsetningen i selskapet Noremco Construction, som driver entre-

prenørvirksomhet i Tanzania og Zambia. Noremco hadde en omsetning på 171

mill. kroner (134 mill. kroner). Veidekke, som i 1994 eide 47,5 % av selskapet,

overtok samtlige aksjer i Noremco med virkning fra 1. januar 1995.

Norwegian  Construction  Group  Nocon  AS,  eies   av  Veidekke  og  Selmer med

50 % på hver. Virksomheten som administreres av Nocon, hadde i 1995 en

omsetning på 156 mill. kroner (105 mill. kroner). Ordrereserven ved utgangen
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av året var på 195 mill. kroner. De største oppdragene er bygging av en kai i

Thailand og en tunnel i Nord-Italia i forbindelse med et vannforsyningsprosjekt.

Sammen med Selmer og Norconsult International deltar Veidekke også i

Advisory Group of Norway (AGN), som siden 1983 har hatt rådgivningsopp-

drag i forbindelse med vannkraftutbygging i Kina. Veidekke har i tillegg vært

engasjert på et større anleggsprosjekt i Sverige.

Markedsutsiktene for 1996 tilsier et fortsatt høyt aktivitetsnivå i anleggsmar-

kedet. Sammen med en videreføring av forbedringstiltakene vil det gi grunnlag

for ytterligere styrking av resultatet. Ordrereserven ved utgangen av året var 920

mill. kroner (577 mill. kroner).

Asfaltvirksomhet

Veidekkes asfaltvirksomhet hadde i 1995 en omsetning på 812 mill. kroner (687

mill. kroner). Resultatet var 42,4 mill. kroner (35,7 mill. kroner). I tallene

inngår omsetning og resultat fra Korsbrekke og Lorck AS, hvor Veidekke har en

eierandel på 60 %.

Asfaltmarkedet utviklet seg stort sett som forventet i 1995, med et noe høyere

volum i forhold til året før. Overkapasitet og nye etableringer førte imidlertid til

et fortsatt press på prisene, og når resultatet for Veidekkes asfaltvirksomhet

likevel ble bedre enn året før, kommer det i første rekke av driftseffektiviseringer,

kostnadsbesparelser og salgsgevinster.

Ordrereserven i asfaltvirksomheten ved utgangen av året var på 125 mill. kroner,

inklusive opsjoner er den 200 mill. kroner. I ordrereserven inngår asfaltkon-

trakten for østre rullebane på Gardermoen, bygging av asfaltkjerner for

Statkraft Anlegg A/S på Svartisen samt en asfaltkontrakt på Sola flyplass.

Ordrereserven gir dermed et godt grunnlag for virksomheten det kommende

året.

Virksomheten innen pukk og grus har vært positiv, med økt salg både innen-

lands og på eksportmarkedet. Samlet hadde Veidekke en produksjon av pukk-

og grusmaterialer på 3,3 mill. tonn i 1995, og er dermed en av de ledende aktø-

rene i Norge. Tilgangen på høykvalitets råvarer fra egne pukkverk er en viktig

konkurransefaktor for Veidekke som asfaltentreprenør.

I januar 1996 ble det inngått avtale om at Veidekke kjøper 100 % av aksjene i

Molde Asfalt A/S. Gjennom dette ervervet styrker Veidekke sin markedsposisjon

i Romsdal.



10

Eiendomsvirksomhet

Ved utgangen av året hadde Veidekke en eiendomsmasse på ca. 91.000 kvadrat-

meter. For de eksternt utleide eiendommene var utleiegraden 98 % målt i leieverdi.

Samlede leieinntekter var 55,8 mill. kroner, hvorav 43,0 mill. kroner var eksterne

leieinntekter. Resultatet for eiendomsvirksomheten ble 0,8 mill. kroner (2,6 mill.

kroner). Inkludert i resultatet er det utgiftsført renter og prosjektkostnader på

eiendom under utvikling på 6,9 mill. kroner. 

Veidekkes største utviklingsprosjekt i egenregi ligger på Skøyen i Oslo, der

Veidekke med partnere kan bygge fem bygg med et samlet areal på 55.000

kvadratmeter. Første byggetrinn, «Norsk Bransjesenter» på ca. 23.000 kvadrat-

meter, ble igangsatt i november og skal stå ferdig i mars 1997. Veidekkes

eierandel i dette bygget er 42,5 %. Prosjektet utføres som totalentreprise av

Veidekke. Av de øvrige byggene er ett utleid til Scandic Hotel A/S, og ett er tenkt

benyttet til nytt hovedkontor for Veidekke.

Utleiemarkedet for næringslokaler var stabilt i 1995. Det er fremdeles etter-

spørsel etter gode, effektive lokaler med sentral beliggenhet. Samtidig bygges det

mye nytt, slik at leieprisene ikke bedrer seg. Byggekostnadene i Oslo-området

har økt raskere enn inflasjonen. Dette ser ut til å fortsette også i 1996, selv om vi

ikke venter en overoppheting av aktiviteten, slik vi hadde på slutten av 80-tallet.

I positiv retning trekker imidlertid det lave rentenivået. Samlet ga dette

tilnærmet uendrede betingelser i 1995 for utviklere av næringseiendom.

Veidekke vil utnytte selskapets kompetanse og kontaktnett til å utvikle eiendom

fra råtomt til ferdig prosjekt. Det er imidlertid ikke ønskelig at kapitalbindingen

over tid øker, selv om det vil forekomme variasjoner avhengig av omfanget av

prosjekter under utvikling. Som en konsekvens av dette, vil selskapet alltid søke

å avhende ferdig utviklet eiendom. I januar 1996 solgte Veidekke kontorbygget i

Fornebuveien 11-13 på Lysaker, og det arbeides med salg av flere eiendommer.

Organisasjon og personalforhold

Antall ansatte ved utgangen av året var 2.888 (2.785). Av disse var 960 (902)

månedslønnede og 1.928 (1.883) timelønnede.

Organisasjons- og kompetanseutviklingen i selskapet har vært preget av

Veidekkes utviklingsprosess «Fem i ‘97 - Veidekke mot år 2000». Det arbeides

her med forskjellige tiltak innenfor fire kjernekompetanseområder: Ledelse,

kunderelasjoner, forsyning og fagkompetanse. Prosessen er basert på medvirk-

ning fra alle grupper medarbeidere og et nært samspill med selskapets tillits-

valgte. Samarbeidet med selskapets tillitsvalgte for time- og månedslønnede for
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øvrig har vært positivt også i 1995, både i formelle fora og i mer uformelle drøf-

telser og løpende kontakter.

Veidekke har opprettholdt et høyt inntak av lærlinger også i 1995. Antall

lærlinger ved utgangen av året var 107 (92). 

Fraværet blant timelønnede var i gjennomsnitt 5,4 % i 1995 (4,6 %). Selskapets

direkte kostnader forbundet med fravær for alle ansatte var 9 mill. kroner (7,1

mill. kroner). Antall skader pr. million arbeidstimer (H-verdien) var 19,9 (18,7).

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et klart lederansvar, og en rekke tiltak er

satt i verk for å snu den negative utviklingen. Veidekke har som mål et fravær på

maksimalt 5 % fra 1997, og en H-verdi på 12 eller lavere.

I forhold til det ytre miljø er asfalt-, grus- og pukkvirksomheten underlagt spesi-

elle forskrifter som er utarbeidet av Statens Forurensingstilsyn og kommunale

instanser. Veidekke legger vekt på å overholde de krav og retningslinjer som er

formulert av offentlige instanser, og arbeider aktivt for ytterligere forbedringer.

De miljømessige konsekvenser av selskapets øvrige virksomhet vies kontinuerlig

oppmerksomhet.

Finansielle forhold

Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr var 166 mill. kroner i 1995 (87 mill.

kroner). De største investeringene fant sted innenfor asfaltvirksomheten med

totalt 76 mill. kroner. Det er investert 25 mill. kroner i bygninger og tomter (73

mill. kroner). Salg av varige driftsmidler utgjør 67 mill. kroner (46 mill. kroner).

Kontantstrøm fra driften ble 314 mill. kroner. Økningen i driftskapitalen var som

forventet og har sammenheng med den økte aktiviteten i selskapet. Konsernets

totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet 2.059 mill. kroner (1.923 mill. kroner).

Samlet egenkapital økte fra 552 mill. kroner til 600 mill. kroner. Egenkapital-

andelen ble 29,2 % (28,7 %). 

Konsernets netto rentebærende gjeld var 11 mill. kroner ved utgangen av 1994.

Denne har utviklet seg til å bli positiv pr. 31. desember 1995 (+105 mill. kroner).

Bedringen kan føres tilbake til den positive kontantstrømmen fra driften. 

Likviditeten ved årsskiftet var 388 mill. kroner (372 mill. kroner). I tillegg

kommer ubenyttede trekkrettigheter på 372 mill. kroner (350 mill. kroner) av en

totalramme på 372 mill. kroner (430 mill. kroner). Veidekke har inngått en fem-

års låneavtale for trekkrettigheter for å sikre selskapet finansiell handlefrihet.

Selskapet har også i 1995 benyttet sertifikatmarkedet som kortsiktig finansie-
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ringsform og oppnådd konkurransedyktige betingelser. Det ble lagt ut fem

sertifikatlån på til sammen 250 mill. kroner i løpet av 1995.

Aksjonær- og børsforhold

Veidekke ønsker et bredt og aktivt eierengasjement fra selskapets medarbeidere,

og har i den forbindelse som målsetting å legge til rette for årlige salg av aksjer

til ansatte. I tråd med dette ble det høsten 1995 gjennomført en rettet aksjeemi-

sjon til ansatte. Den enkelte kunne kjøpe fra 10 til 200 aksjer, med 20 % rabatt

på børskurs. I alt tegnet 574 medarbeidere seg for aksjer. Av disse var 228 nye

aksjonærer. Rammen på 75.000 aksjer ble fulltegnet, og de ansatte har nå i alt

ca. 10 % av aksjene i Veidekke. Salg av aksjer til ansatte ble også gjennomført i

1990, 1993 og 1994.

Antallet aksjonærer pr. 31. desember var 2.245 (1.998). De to største aksjonæ-

rene  er  Folketrygdfondet  med  en  eierandel  på  11,1 % og  Avansefondene  med

8,5 %  av  aksjene.  Andelen  aksjer  eid  av  utlendinger  var  ved  utgangen  av

året 13 % (20 %).

I  alt  ble  det  i  1995  omsatt  4,1  millioner  Veidekke-aksjer  over Oslo  Børs

(2,7 millioner).

Utsikter

Norsk økonomi utvikler seg positivt på de fleste områder, og utsiktene for en

fortsatt gunstig utvikling er gode. På kort sikt vil veksten i både konsum og

realinvesteringer bli relativt sterk, men på lengre sikt ventes en gradvis avtagende

vekst. Rentene har i hele 1995 ligget på et lavt nivå til tross for turbulens i

enkelte valutamarkeder. Det lave rentenivået ventes å fortsette i 1996, men med

muligheter til svak vekst på slutten av året. 

På denne bakgrunn regner vi med fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet i

1996. Imidlertid er det grunn til å anta en noe lavere vekst enn i 1995. Antallet

igangsatte boliger vil i 1996 holde seg på omtrent samme nivå som forrige år.

Aktiviteten innen yrkesbygg ventes å være høy i 1996, selv om igangsettingen av

nye bygg trolig blir uendret. Anleggsaktiviteten vil i 1996 øke svakt. Gardermo-

utbyggingen og investeringer i veier og jernbaner bidrar i stor grad til denne

veksten. For 1997 tyder de foreløpige utsiktene på en svak nedgang. For

Veidekke betyr dette nye utfordringer når det gjelder satsing i de lønnsomme

markeder og rekruttering av de beste medarbeidere. 

Veidekkes resultat for 1995 utviklet seg positivt for alle virksomhetsområder.

Samlet sett svarte det til de mål som var satt opp for året, som bl.a. var å komme

tilbake på det inntjeningsnivå selskapet hadde før tilbakeslaget i 1994. Gjennom
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«Fem ‘97 - Veidekke mot år 2000» er det satt iverk en omfattende forbedrings-

og utviklingsprosess som vil bli videreført, og som ventes å gi ytterligere resul-

tatfremgang i 1996.

Disponering av årsoverskuddet i Veidekke ASA

Etter skatt fremkommer det et årsoverskudd i Veidekke ASA på 38,6 mill.

kroner, som Styret på selskapets generalforsamling den 25. april 1996 vil foreslå

anvendt slik:

Mill. kroner

Konsernbidrag 2,0

Utbytte 17,1

Reservefond 11,0

Tilbakeføringsfond -9,5

Disposisjonsfond 18,0

Sum 38,6

13
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Resultatregnskap

KONSERN
(Beløp i mill. kroner)

Note 1995 1994 1993

DRIFTSINNTEKTER 1, 2, 23 3.964,7 3.161,5 3.137,0

Underentreprenører -1.629,2 -1.166,7 -1.206,0
Materialkostnader -1.064,4 -862,2 -793,2
Lønn og sosiale kostnader 17 -847,4 -748,6 -775,1
Andre driftskostnader -240,7 -277,5 -188,1
Avskrivninger 11 -107,1 -95,3 -110,5
Tap på fordringer -3,6 -3,4 -0,2

Sum driftskostnader -3.892,4 -3.153,7 -3.073,1

DRIFTSRESULTAT 72,3 7,8 63,9

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

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 1 78,4 5,2 75,2

Skattekostnad 18 -20,5 -6,0 -20,5
Minoritetsandel 19 -7,2 -6,1 -6,4

ÅRSOVERSKUDD/UNDERSKUDD 50,7 -6,9 48,3

Fortjeneste pr. aksje (kr.) 9,13 -1,25                      8,84
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Balanse

(Beløp i mill. kroner)

EIENDELER PR. 31. DESEMBER Note 1995 1994

Likvide midler 4 388,1 371,6
Kundefordringer 5 543,2 455,4
Andre kortsiktige fordringer 21,3 27,6
Driftsbeholdninger 6 86,5 44,7
Egenregiprosjekter for salg 7 47,9 110,9

SUM OMLØPSMIDLER 1.087,0 1.010,2

Aksjer i tilknyttede selskap 9 35,3 23,3
Langsiktige fordringer m.v. 10, 17, 18 116,2 105,5
Goodwill 11 12,2 16,8
Maskiner o.l. 11 286,8 228,2
Bygninger 11 388,9 402,7
Tomter 11 132,5 136,0

SUM ANLEGGSMIDLER 971,9 912,5

SUM EIENDELER 2.058,9 1.922,7

GJELD OG EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER

Gjeld til kredittinstitusjoner 12 6,7 85,8
Leverandørgjeld o.l. 13 776,6 551,4
Skyldige offentlige avgifter o.l. 14 154,9 162,9
Annen kortsiktig gjeld 15 148,7 120,0

SUM KORTSIKTIG GJELD 1.086,9 920,1

Langsiktig gjeld 16, 17 320,1 403,5
Utsatt skatt 18 51,7 46,8

SUM LANGSIKTIG GJELD 371,8 450,3

MINORITETSINTERESSER 19 54,9 50,1

Aksjekapital 20 57,0 56,2
Annen egenkapital 488,3 446,0

SUM EGENKAPITAL 21 545,3 502,2

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2.058,9 1.922,7

Pantstillelser 22 255,3 283,7
Garantiansvar 22 28,0 142,4

KONSERN
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Kontantstrømanalyse

KONSERN

(Beløp i mill. kroner)

1995 1994

KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN

Resultat før skattekostnad 78,4 5,2
Avskrivninger 107,1 95,3
Gevinst ved salg av varige driftsmidler og selskapsandeler -35,8 -14,0
Betalt skatt -41,5 -15,4
Andel resultat i tilknyttede selskap -1,3 5,9
Andel resultat i skipskommandittselskap -3,3 -10,2
Endring i fordringer, driftsbeholdninger, egenregiprosjekter for salg -60,3 -56,0
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive kortsiktig opplåning, utbytte og betalbar skatt 270,7 24,9
Netto kontantstrøm fra driften (A) 314,0 35,7

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETENE

Investeringer i varige driftsmidler -192,9 -167,1
Salg av varige driftsmidler 67,3 45,7
Salg av selskapsandeler 17,6 0,0
Andre investeringer (netto) -21,4 34,8
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene (B) -129,4 -86,6

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETENE

Ny langsiktig opplåning 19,3 89,0
Nedbetaling på langsiktig gjeld -102,7 -66,4
Endring i kortsiktig opplåning -79,1 38,7
Nyemisjon 8,0 0,0
Salg egne aksjer 0,0 12,7
Betalt utbytte -15,1 -17,2
Valutaomregning 1,5 -0,8
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene (C) -168,1 56,0

SUM NETTO ØKNING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) 16,5 5,1

Likvide midler pr. 1. januar 371,6 366,5
Likvide midler pr. 31. desember 388,1 371,6
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KONSOLIDERING
Datterselskap
Datterselskap er selskap hvor Veidekke har direkte eller indirekte stemmeflertall.
Datterselskapenes resultatregnskap og balanse tas inn i konsernregnskapet i sin helhet.
Minoritetsinteressenes andel av årsoverskudd (resultat etter skattekostnad) og egenka-
pital er vist som egne poster i regnskapet. 

Ved kjøp av aksjer i datterselskap anvendes oppkjøpsmetoden. Ved oppkjøpsmetoden
elimineres kostpris på aksjer i datterselskap mot bokført egenkapital i datterselskapet på
kjøpstidspunktet. Mer-/mindreverdier fordeles på de eiendeler som de relaterer seg til.
Merverdier som ikke gjelder eiendeler, er oppført som goodwill. Merverdier og goodwill
avskrives over resultatregnskapet.

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

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

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

Omregning av utenlandske selskap
Balanseposter i utenlandske selskap blir omregnet til kursen på balansedagen, mens resultat-
poster omregnes til gjennomsnittskurser for året. Omregningsdifferanser vedrørende uten-
landske datterselskap føres mot konsernets egenkapital, mens omregningsdifferanser vedrø-
rende utenlandske ansvarlige selskap og arbeidsfellesskap føres over resultatregnskapet.

Interne transaksjoner
Fordringer og gjeld mellom konsernselskap er eliminert. Det samme gjelder interne
fordringer og gjeld vedrørende arbeidsfellesskap, ansvarlige selskap og kommandittsel-
skap. Intern omsetning, renter og gevinster er også eliminert.

Fusjoner
Ved innfusjonering av selskaper benyttes kontinuitetsmetoden. Etter denne metoden blir
det innfusjonerte selskapets eiendeler og gjeld videreført til bokførte verdier.
Egenkapitalen endres med egenkapitalen i det innfusjonerte selskapet, fratrukket kostpris
på aksjer som konsernet eide før fusjonen.

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

INNTEKTSFØRING
Prosjekter
Veidekkes virksomhet består hovedsakelig i utførelse av 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
betalingsplaner.

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

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

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

Egenregiprosjekter for eget eie
Egenregiprosjekter for utleie eller egen bruk oppføres som anleggsmiddel til tilvirknings-
kost inklusive rentekostnader i byggetiden. Egenregiarbeider for eget eie vises som drifts-
inntekter.

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

ANDRE PRINSIPPER
Pensjoner
Veidekke har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte, som er dekket i livsforsik-
ringsselskap. De ansattes pensjonsrettigheter kostnadsføres etter hvert som de opptjenes,
og netto av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen. Det foretas en
årlig aktuarberegning av pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. I beregningen er
det tatt hensyn til forventet lønnsvekst, basert på en lineær opptjening. Pensjonsmidler
består av premiefond og andel av forsikringsselskapets fond (premiereserve).
Pensjonskostnader består av nåverdien av årets opptjening pluss renter på forpliktelsene
med fradrag for avkastning på pensjonsmidlene.
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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 frem-
tidig betalbar skatt, beregnet av midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt.
Årsaken til at det oppstår midlertidige forskjeller er at en del resultatposter behandles
forskjellig i finansregnskap og skatteregnskap. Utsatt skatt er beregnet i nominelle beløp,
dvs. uten diskontering. Videre er det strenge kriterier for å føre opp en utsatt skattefordel.

Avskrivninger
Avskrivninger er basert på driftsmidlenes økonomiske levetid.

Utviklingskostnader
Kostnader vedrørende forskning og teknologiutvikling blir kostnadsført.

Fordringer og gjeld
Fordringer og gjeld som knytter seg til produksjonen, klassifiseres som omløpsmidler og
kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld med forfall utover ett år er klassifisert som
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

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

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

Driftsbeholdninger
Driftsbeholdningene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

Det er i årsregnskapet for 1995 foretatt visse reklassifiseringer i balansen, og tallene for
1994 er endret tilsvarende.
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Noter til regnskapet

1  VIRKSOMHETSOMRÅDER

RESULTAT-                          Bygg      Anlegg                    Asfalt                Eiendom               Annet                  Konsern
REGNSKAP                  1995        1994          1995        1994       1995        1994     1995     1994 1995    1994 1995         1994
Driftsinntekter 1.951,8 1.557,7 1.172,0 950,9 812,2 686,9 63,5 49,6 -34,8 -83,6 3.964,7 3.161,5
Driftskostnader -1.927,0 -1.543,6 -1.138,6 -970,3 -717,4 -599,3 -30,2 -16,8 27,9 71,6 -3.785,3 -3.058,4
Avskrivninger -13,9 -18,0 -31,7 -20,7 -48,5 -46,7 -13,0 -9,9 - - -107,1 -95,3
Driftsresultat 10,9 -3,9 1,7 -40,1 46,3 40,9 20,3 22,9 -6,9 -12,0 72,3 7,8
Res. tilkn. selskap - - - - - - - - 1,3 -5,9 1,3 -5,9
Netto finansposter 23,6 16,9 1,2 5,1 -3,9 -5,2 -19,5 -20,3 3,4 6,8 4,8 3,3
Resultat før 
skattekostnad 34,5 13,0 2,9 -35,0 42,4 35,7 0,8 2,6 -2,2 -11,1 78,4 5,2

BALANSE
Likvide midler 385,8 348,8 128,8 121,1 -23,2 12,1 -103,3 -110,4 - - 388,1 371,6
Andre omløpsmidl. 385,5 333,3 223,6 179,7 84,7 74,9 5,1 50,7 - - 698,9 638,6
Anleggsmidler 109,2 116,3 116,0 63,2 236,2 219,8 510,5 513,2 - - 971,9 912,5
Sum eiendeler 880,5 798,4 468,4 364,0 297,7 306,8 412,3 453,5 - - 2.058,9 1.922,7
Rentebærende gjeld 35,4 79,0 24,0 40,2 16,4 45,7 222,9 285,0 - - 298,7 449,9
Annen gjeld 685,3 551,1 320,5 229,9 128,4 123,9 25,8 15,6 - - 1.160,0 920,5
Minoritetsinteresser - - - - 54,9 50,1 - - - - 54,9 50,1
Egenkapital 159,8 168,3 123,9 93,9 98,0 87,1 163,6 152,9 - - 545,3 502,2
Sum gjeld og EK 880,5 798,4 468,4 364,0 297,7 306,8 412,3 453,5 - - 2.058,9 1.922,7
Brutto investeringer 
i varige driftsmidler 21,9 12,2 77,9 23,3 84,4 66,6 8,7 65,0 - - 192,9 167,1

Kriterier for inndeling i virksomhetsområder
Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder som hver
for seg har en risiko og inntjening forskjellig fra de øvrige.
Inndelingen er i samsvar med den inndeling selskapet benytter for
interne styrings- og rapporteringsformål.

Presentasjonen av virksomhetsområder
Resultateffekten av prosjektenes kontantstrøm utgjør en betydelig
andel av netto finansposter. Resultat før skattekostnad gir derfor
et riktigere bilde av virksomhetsområdenes inntjening enn drifts-
resultatet. I tillegg til driftsresultat er derfor finansposter og
resultat før skattekostnad presentert.

For tilknyttede selskap er andel av driftsinntekter/driftskostnader
vist brutto under det enkelte virksomhetsområde. Under “Annet”
er dette eliminert og ført til egen linje for “Resultat tilknyttede
selskap”.

Da fullt resultatregnskap er vist, presenteres også fullstendige
balanser for virksomhetsområdene.

Fordeling av ikke direkte henførbare poster
Ikke direkte henførbare kostnader er fordelt i forhold til driftsinn-
tekter.

Balanseposter som ikke er direkte henførbare til noen av virksom-
hetsområdene, i hovedsak likviditet og egenkapital, er fordelt i
forhold til driftsinntekter. Dette fordelingsprinsippet er valgt, da

balanseposter i bygg- og anleggsvirksomhet i stor grad henger
sammen med aktivitetsnivået.

Ikke fordelte poster
I resultatregnskapet er enkelte poster ikke fordelt på virksomhets-
områder. Disse postene fremkommer under «Annet», og består av:
• Eliminering av internomsetning/internfortjeneste mellom 

virksomhetsområder
• Eliminering av driftsinntekter/driftskostnader fra tilknyttede  

selskap
• Andel resultat i skipskommandittselskap
• Avvikling av virksomheten i Con-Form
• Andre mindre, ufordelte poster

I 1994 ble ikke alle administrasjonskostnader fordelt ut til virk-
somhetsområdene. 1994-tallene ovenfor er presentert i h.t. det
fordelingsprinsippet som da ble benyttet.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser gjelder hovedsakelig Korsbrekke og 
Lorck AS, der Veidekkes eierandel er 60 %. (Se note 19).

Transaksjoner mellom virksomhetsområder
20 % av driftsinntektene i «Eiendom» gjelder utleie til andre virk-
somhetsområder. Det ligger avtaler til grunn for hvert leieforhold
og avtalene er inngått til markedspris på avtaletidspunktet.

KONSERN (Beløp i tabellene i mill. kroner)
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Driftsinntekter Bygg Anlegg Øvrige områder Konsern
1995  1994  1995  1994  1995  1994  1995  1994

Norge 1.866,9 1.483,9 881,7 774,2 858,7 707,1 3.607,3 2.965,2
Norden for øvrig - 4,0 25,0 1,4 - - 25,0 5,4
Tyskland 84,9 69,8 50,4 80,8 5,3 12,5 140,6 163,1
Øst-Afrika - - 174,1 76,5 - -66,7 174,1 9,8
Øvrig utland - - 40,8 18,0 -23,1 - 17,7 18,0
Sum 1.951,8 1.557,7 1.172,0 950,9 840,9 652,9 3.964,7 3.161,5

Ordrereserve Bygg  Anlegg Totalt
1995 1994 1995 1994 1995 1994

Total 1.024 1.154 920 577 1.944 1.731
Herav til utførelse innen 12 måneder 919 1.085 755 450 1.674 1.535

2 DRIFTSINNTEKTER
I driftsinntekter inngår gevinst ved salg av maskiner o.l. med 11,0
mill. kroner (15,4 ) og gevinst ved salg av bygninger/tomter med
7,2 mill. kroner (-1,4). Videre inngår gevinst ved salg av andel i
selskap med 17,6 mill. kroner.

3 FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

1995 1994
Renteinntekter 43,9 36,5
Andre finansinntekter 4,7 2,6
Finansinntekter 48,6 39,1
Rentekostnader langsiktige lån -27,4 -30,2
Rentekostnader kortsiktige lån -15,7 -11,5
Andre finanskostnader -4,0 -4,3
Finanskostnader -47,1 -46,0
Finansinntekter/finanskostnader 1,5 -6,9

4 LIKVIDE MIDLER

1995 1994
Bankinnskudd 245,4 316,3
Kortsiktige plasseringer 50,0 -
Skattetrekksmidler 38,2 28,6
Verdipapirer 50,0 20,4
Aksjer 4,5 6,3
Likvide midler 388,1 371,6

5 KUNDEFORDRINGER

1995 1994
Bokførte kundefordringer 565,3 520,0
Delkredereavsetning -23,5 -21,7
Innestående kunder 94,4 45,0
Utført, ikke fakturert 70,0 66,8
Fakturert, ikke utført -163,0 -154,7
Kundefordringer 543,2 455,4

6 DRIFTSBEHOLDNINGER 
Driftsbeholdninger omfatter beholdninger på prosjektene og
beholdninger i asfaltvirksomheten. Beholdninger på prosjektene
består av materialer, reservedeler, småutstyr m.v., mens behold-
ningene i asfaltvirksomheten består av pukk og råvarer for asfalt-
produksjonen.

7 EGENREGIPROSJEKTER FOR SALG

1995 1994
Prosjekter under utførelse 30,0 96,1
Tomter for utbygging 17,9 14,8
Egenregiprosjekter for salg 47,9 110,9

Veidekke har også tomter for utvikling under anleggsmidler 
(note 11).

Egenregiprosjekter gjelder hovedsakelig oppføring av boliger for
egen regning for salg. Posten «Prosjekter under utførelse»
ovenfor, består av nedlagte kostnader vedrørende ikke inntekts-
førte enheter. Egenregi som er inntektsført, men ikke betalt, er
klassifisert som «Kundefordringer» (utført, ikke fakturert).

Fordeling av driftsinntekter etter geografiske markeder
Av konsernets samlede driftsinntekter gjelder 357,4 mill. kroner (196,3) virksomhet utenfor Norge. Utenlandsvirksomheten utgjør
således 9,0 % (6,2 %) av konsernets samlede driftsinntekter.



Veidekke har i 1995 kjøpt de resterende aksjene i A/S Noremco Construction  (eide tidligere 48 %). Datterselskapene Nor-Vei A/S,
Ottersbo Pukkverk A/S og Napastaa Entreprenør A/S er fusjonert med Veidekke ASA. Videre er Oslo Asfalt A/S fusjonert med dattersel-
skapet Korsbrekke og Lorck AS. Dessuten er datterselskapet Con-Form A/S solgt.

9   AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAP

Selskapets 
aksje- Eier- Verdi i Verdi i Årets

kapital andel i % Pålydende selskapet konsernet resultat
A/S Kongsvinger Asfalt 2,0 50 1,0 1,0 5,8 0,2
Norwegian Construction Group Nocon AS 6,0 50 3,0 3,0 3,0 -
A/S Fosskvartalet 0,1 50 0,1 - 1,4 0,1
Stølstunet A/S 0,1 50 - 1,7 1,7 -
Andre selskap 1,5 1,5 -
Eid av Veidekke ASA 7,2 13,4 0,3
Benull A/S 40,0 43 17,0 17,0 17,0 -
Martin Haraldstad A/S 0,1 50 0,1 2,0 2,4 1,0
Skollenborg Pukkverk A/S 0,2 34 0,1 1,4 1,4 -
Andre selskap 1,1 1,1 -
Eid av datterselskap 21,5 21,9 1,0
Totalt konsern 28,7 35,3 1,3
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8   AKSJER I DATTERSELSKAP

Selskapets aksjekapital Eierandel i % Pålydende Verdi i balansen
Korsbrekke og Lorck AS 5,0 60 3,0 16,9
A/S Noremco Construction  5,0 100 5,0 10,9
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 50 - 9,5
Veidekke AB SEK 0,2 100 SEK 0,2 0,2
Veidekke Eiendom A/S 5,0 100 5,0 5,1
Veidekke Finans A/S 5,0 100 5,0 5,0
Veidekke GmbH DEM 0,5 100 DEM 0,5 2,2
Con-Form Polen Invest A/S 2,0 100 2,0 -
Prosjektutvikling Bergen A/S 0,9 100 0,9 1,2
Krafttak HF  ISK 10,0 90 ISK 9,0  0,9
Beitostølen Eiendomsutvikling A/S 0,2 90 0,2 0,1
Veidekke Energi AB SEK 0,1 100 SEK 0,1 0,1
Sogndal Postgård A/S 0,1 100 0,1 -
Tandbergåsen Utbygging A/S 0,1 60 - -
Eid av Veidekke ASA 52,1
Hokksund Pukkverk A/S 0,1 50 - 2,5
Con-Form Ltd. PZL 0,1 100 PZL 0,1 -
Eid gjennom datterselskap 2,5

10 LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.

1995 1994
Lån til deltakere i ANS 29,3 26,9
Lån til kunder 22,4 11,3
Lån til tilknyttede selskap 20,2 22,4
Lån til ansatte 17,4 13,2
Utsatt skattefordel 7,9 11,2
Andel skipskommandittselskap 5,3 6,1
Netto pensjonsmidler 4,0 3,0
Diverse aksjer 3,1 2,7
Annet 6,6 8,7
Langsiktige fordringer m.v. 116,2 105,5
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11  VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaf- Bokført Avskriv-
felseskost. Akkum. verdi Årets nings-

01.01. Tilgang Avgang avskrivn. 31.12. avskrivn. sats i %
Goodwill 33,9 2,8 1,7 22,8 12,2 7,3 20
Maskiner o.l. 919,0 165,5 133,8 663,9 286,8 84,6 15-25
Bygninger 494,9 23,1 23,7 105,4 388,9 15,2 2-5
Tomter 136,0 1,5 5,0 - 132,5 -
Sum 1.583,8 192,9 164,2 792,1 820,4 107,1

Under tomter er det inkludert eiendommer for utvikling med en bokført verdi på 77,4 mill. kroner (82,0).

Investeringer i og salg av (salgssum) varige driftsmidler

1995 1994 1993 1992 1991
Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg

Goodwill 2,8 - 7,1 - 3,9 - 6,9 - 31,4 -
Maskiner o.l. 165,5 33,2 86,6 24,2 68,1 25,6 101,5 26,1 109,7 20,4
Bygninger 23,1 29,0  69,6 17,8 23,8 18,4 23,2 129,8 114,5 40,8
Tomter 1,5 5,1 3,8 3,7 33,7 12,6 5,4 22,5 58,5 13,1
Sum 192,9 67,3 167,1 45,7 129,5 56,6 137,0 178,4 314,1 74,3

12 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

1995 1994
Kassekreditt 6,7 3,0
Prosjektfinansiering - 82,8
Gjeld til kredittinstitusjoner 6,7 85,8

13 LEVERANDØRGJELD O.L.

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

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

15  ANNEN KORTSIKTIG GJELD

1995 1994
Betalbar skatt 33,7 63,1
Avsatt utbytte 19,5 15,1
Forskudd fra kunder 72,5 11,6
Annen gjeld 23,0 30,2
Annen kortsiktig gjeld 148,7 120,0



17 PENSJONER
Veidekke har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte, som er dekket i et livsforsikringsselskap. I tillegg har Veidekke usikrede
pensjonsforpliktelser, som betales direkte over driften.

1995 1994
Veidekke ASA Kolo *) Konsern Konsern

Sikrede Usikrede Sikrede Totalt Totalt
Pensjonskostnader
Årets opptjening (nåverdi) 9,4 0,2 0,2 9,8 10,9
Renter på forpliktelsene 11,7 1,6 1,0 14,3 14,9
Avkastning på midlene -13,6 - -2,5 -16,1 -15,9
Endring overfinansiering - - 0,6 0,6 1,1
Pensjonskostnader 7,5 1,8 -0,7 8,6 11,0
Oppført i balansen
Pensjonsmidler 187,3 - 33,1 220,4 215,6
Pensjonsforpliktelser (nåverdi) -182,9 -25,3 -14,4 -222,6 -234,5
Netto midler/forpliktelser 4,4 -25,3 18,7 -2,2 -18,9
Ikke resultatført estimatavvik -8,5 1,3 3,3 -3,9 -
Ikke oppført overfinansiering - - -18,0 -18,0 -17,4
Balanseført netto midler/forpliktelser -4,1  -24,0 4,0 -24,1 -36,3
*)  Korsbrekke og Lorck AS

Av netto pensjonsmidler/forpliktelser er 4,0 mill. kroner oppført under langsiktige fordringer m.v., mens 28,1 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 pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser. Når akkumulert avvik
overstiger denne grensen, resultatføres det overskytende over gjenværende opptjeningstid.

Økonomiske forutsetninger (%) 1995           1994
Avkastning på pensjonsmidler 8,0 8,0
Diskonteringsrente 7,0 7,0
Årlig lønnsvekst 3,3 3,3
Årlig G-regulering 3,3 3,3
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,5 2,5 
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16 LANGSIKTIG GJELD

Bokført 31.12.94 Nedbet. 1995 Nye lån 1995 Bokført  31.12.95
Lån med pant i bygninger/tomter 283,7 34,8 6,4 255,3
Andre lån 80,4 56,6 12,9 36,7
Sum lån  364,1 91,4 19,3 292,0
Netto pensjonsforpliktelser 39,4 28,1
Langsiktig gjeld 403,5 320,1

Nedbetalingsstruktur 1996 1997 1998 1999 2000 Etter 2000
Lån med pant i bygninger/tomter 18,2 28,1 13,6 13,8 11,5 170,1
Andre lån 6,3 6,4 4,2 4,4 4,3 11,1
Sum 24,5 34,5 17,8 18,2 15,8 181,2

I løpet av 1996 vil 42 % (79 %) av låneporteføljen bli renteregulert. Den gjennomsnittlige, effektive lånerenten var pr. 31. desember på 
7,4 % (7,3 %).

Konsernet har ubenyttede trekkrammer på 372 mill. kroner (350), hvorav 322  mill. kroner (192) gjelder langsiktige lånerammer.
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18 SKATT

SKATTEKOSTNAD 1995 1994
Betalbar skatt 12,1 58,8
Endring utsatt skatt 8,4 -52,8
Skattekostnad 20,5 6,0

UTSATT SKATT 1995 1994
Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster 80,0 40,5
Meravskrivninger 36,8 45,2
Gevinst- og tapskonto 80,8 99,3
Andre langsiktige poster -13,0 -17,9
Grunnlag utsatt skatt 184,6 167,1
Utsatt skatt (28 %) 51,7 46,8
Utsatt skattefordel * 7,9 11,2
* Beregnet av netto pensjonsforpliktelser på 28,1 mill. kroner (40,0).

19 MINORITETSINTERESSER

1995 1994
Minoritetsinteresser pr. 1. januar 50,1 47,3
Minoritetsandel av årsoverskudd 7,2 6,1
Utbytte -2,4 -4,0
Ny regnskapsstandard pensjoner - -3,7
Salg egne aksjer - 5,1
Tilgang/avgang minoritet - -0,7
Minoritetsinteresser pr. 31. desember 54,9 50,1

Minoritetsandel av resultatposter 1995 1994
Driftsinntekter 88,1 74,4
Driftskostnader -80,4 -67,4
Driftsresultat 7,7 7,0
Netto finansielle poster 2,2 1,3
Resultat før skattekostnad 9,9 8,3
Skattekostnad -2,7 -2,2
Minoritetsandel av årsoverskudd 7,2 6,1

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

20 AKSJEKAPITAL
Veidekke ASA’s aksjekapital pr. 31. desember består av 5.697.830
aksjer pålydende kr. 10,-. Konsernet eier 80.328 aksjer i Veidekke
ASA gjennom Korsbrekke og Lorck AS. Disse aksjene er ervervet
før konserndannelsen. Gjennomsnittlig antall utestående aksjer i
1995 var 5.555.002 (5.509.169).

Følgende styremedlemmer og administrerende direktør eier aksjer
i Veidekke ASA:

Antall aksjer
Christian Bruusgaard, styreformann 5.018
Flemming Vejgaard Andersen, styremedlem 275
Helge B. Andresen, styremedlem 4.754
Arve Johnsen, styremedlem 1.500
Steinar Krogstad, styremedlem 50
Kåre Strand, styremedlem 1.604
Terje R. Venold, adm. direktør 11.300
Aksjer eid av styre og adm. direktør 24.501

21 EGENKAPITAL

1995 1994
Egenkapital pr. 1. januar 502,2 553,5
Årsoverskudd 50,7 -6,9
Utbytte -17,1 -11,2
Ny regnskapsstandard pensjoner - -40,8
Salg egne aksjer - 7,6
Valutaomregning 1,5 -
Nyemisjon 8,0 -
Egenkapital pr. 31. desember 545,3 502,2

Egne aksjer inngår i egenkapital med -0,4 mill. kroner (-0,4).

PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG 
22 SOLIDARANSVAR

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

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

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og
garantistillelser.

Veidekke ASA har stilt garantier overfor datterselskap med i alt
233,3 mill. kroner (156,2). Av dette er 109,3 mill. kroner (131,4)
solidaransvar overfor datterselskapers trekk på konsernkonto-
system i bankene. Disse garantiene er eliminert i konsernet.

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.

23 PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE
Gjenværende omsetning på tapsprosjekter er 196 mill. kroner
(75). Forventet tap på disse prosjektene er avsatt i regnskapet.

Akkumulerte inntekter på igangværende prosjekter er 1.609 mill.
kroner (1.169). Inntektsført bidrag er 83 mill. kroner (-13).
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Resultatregnskap 

(Beløp i mill. kroner)

Note 1995 1994

DRIFTSINNTEKTER 3.410,9 2.713,4 

Underentreprenører -1.450,6 -992,0
Materialkostnader -922,3 -735,5
Lønn og sosiale kostnader A -748,7 -681,3
Andre driftskostnader B -159,0 -241,4
Avskrivninger E -70,6 -65,3
Tap på fordringer -25,2 -3,0

Sum driftskostnader -3.376,4 -2.718,5

DRIFTSRESULTAT 34,5 -5,1

Finansinntekter C 40,3 45,7
Finanskostnader C -26,4 -40,4
Andel resultat i skipskommandittselskap 3,3 10,3

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 51,7 10,5

Betalbar skatt -0,6 -49,3
Endring utsatt skatt -12,5 45,0

ÅRSOVERSKUDD 38,6 6,2

Overføringer:
Konsernbidrag 2,0 4,5
Utbytte 17,1 11,2
Reservefond 11,0 2,1
Tilbakeføringsfond -9,5 -9,5
Disposisjonsfond 18,0 -2,1

SUM OVERFØRINGER 38,6 6,2

VEIDEKKE ASA
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Balanse  

(Beløp i mill. kroner)

EIENDELER PR. 31. DESEMBER Note 1995 1994

Likvide midler 378,0 318,2
Kundefordringer 411,1 355,0
Kortsiktige fordringer konsernselskap 22,8 40,0
Andre kortsiktige fordringer 14,0 13,7
Driftsbeholdninger 6 71,5 40,0
Egenregiprosjekter for salg 46,0 107,0

SUM OMLØPSMIDLER 943,4 873,9

Aksjer i datterselskap 8 52,1 50,0
Aksjer i tilknyttede selskap 9 7,2 9,5
Langsiktige fordringer m.v. D 81,2 96,4
Langsiktige fordringer konsernselskap 77,3 60,3
Goodwill E 0,0 0,8
Maskiner o.l. E 210,1 161,6
Bygninger E 175,5 182,1
Tomter E 96,8 99,5

SUM ANLEGGSMIDLER 700,2 660,2

SUM EIENDELER 1.643,6 1.534,1

GJELD OG EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER

Gjeld til kredittinstitusjoner 6,5 83,6
Leverandørgjeld o.l. 13 704,8 504,4
Skyldige offentlige avgifter o.l. 14 145,3 143,5
Kortsiktig gjeld konsernselskap 7,7 6,3
Annen kortsiktig gjeld F 103,4 89,3

SUM KORTSIKTIG GJELD 967,7 827,1

Langsiktig gjeld 17 175,9 252,4
Utsatt skatt G 44,9 35,2

SUM LANGSIKTIG GJELD 220,8 287,6

Aksjekapital (5.697.830 aksjer à kr. 10,-) 57,0 56,2
Reservefond 61,9 43,6
Tilbakeføringsfond 9,6 19,1
Disposisjonsfond 326,6 300,5

SUM EGENKAPITAL H 455,1 419,4

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1.643,6 1.534,1

Pantstillelser I 121,8 134,8
Garantiansvar 22 261,3 298,6

VEIDEKKE ASA
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(Beløp i mill. kroner)

1995 1994

KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN

Resultat før skattekostnad 51,7 10,5
Avskrivninger 70,6 65,3
Gevinst ved salg av varige driftsmidler og selskapsandeler -34,2 -13,1
Betalt skatt -30,9 -5,6
Andel resultat i skipskommandittselskap -3,3 -10,3
Endring i fordringer, driftsbeholdninger, egenregiprosjekter for salg -1,8 -12,5
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive kortsiktig opplåning, utbytte og betalbar skatt 236,5 9,9
Netto kontantstrøm fra driften (A) 288,6 44,2

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETENE

Investeringer i varige driftsmidler -123,0 -75,2
Salg av varige driftsmidler 41,4 39,7
Salg av selskapsandeler 17,6 0,0
Andre investeringer (netto) -4,9 24,2
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene (B) -68,9 -11,3

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETENE

Ny langsiktig opplåning 5,8 1,0 
Nedbetaling på langsiktig gjeld -90,9 -15,0
Endring i kortsiktig opplåning -77,1 47,2
Nyemisjon 8,0 0,0
Betalt konsernbidrag -4,5 -37,1
Betalt utbytte -11,2 -15,5
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene (C) -169,9 -19,4

SUM NETTO ØKNING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) 49,8 13,5

Likvide midler pr. 1. januar 328,2 304,7
Likvide midler pr. 31. desember 378,0 318,2

I likviditetsbeholdningen 1. januar 1995 er det inkludert 10,0 mill. kroner fra innfusjonerte selskap.

Kontantstrømanalyse

VEIDEKKE ASA



Regnskapsprinsippene på side 17 til 19 og en del av notene for konsernet gjelder også for morselskapet.

A LØNNINGER
Godtgjørelse til styret er kr. 505.000 og lønn til administrerende direktør er kr. 990.619.

B ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Godtgjørelse til selskapets revisor er kr. 1.405.000 for revisjon og kr. 292.700 for rådgivning.

C FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
I finansinntekter inngår utbytte med 7,3 mill. kroner (4,2), hvorav 6,0 mill. kroner (3,0) er fra datterselskap. 
Øvrige finansinntekter fra datterselskap er 0,3 mill. kroner (3,0). Finanskostnader til datterselskap er 0,0 mill. kroner (0,0).

D LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.
I langsiktige fordringer inngår utsatt skattefordel med 7,9 mill. kroner (11,2).

E  VARIGE DRIFTSMIDLER
Anskaffelseskost Bokført verdi

01.01. Fusjon Tilgang Avgang Akkum. avskr. 31.12. Årets avskr.
Goodwill 5,7 - - 1,4 4,3 - 0,9
Maskiner o.l. 673,5 11,7 109,4 101,7 482,8 210,1 60,4
Bygninger 238,1 2,4 12,1 11,7 65,4 175,5 9,3
Tomter 99,5 - 1,5 4,2 - 96,8 -
Sum 1.016,8 14,1 123,0 119,0 552,5 482,4 70,6

F ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Avsetning til betalbar skatt er 19,7 mill. kroner (50,0). Avsetning til utbytte er 17,1 mill. kroner (11,2). 
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Noter til regnskapet 

G SKATT

SKATTEKOSTNAD 1995 1994
Forskjell regnskapsmessig og skattemessig resultat:
Resultat før skattekostnad 51,7 10,5
Permanente forskjeller -4,0 -1,4
Endring midlertidige forskjeller -44,8 171,6
Avvik regnskap/ligning midlertidige forskjeller 76,8 -
Skattemessig resultat (grunnlag) 79,7 180,7

UTSATT SKATT 1995 1994
Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster 84,1 37,8
Meravskrivninger 29,0 37,2
Gevinst- og tapskonto 64,3 78,7
Andre langsiktige poster -17,0 -28,0
Grunnlag utsatt skatt 160,4 125,7
Utsatt skatt (28 %) 44,9 35,2
Utsatt skattefordel * 7,9 11,2

* Beregnet av netto pensjonsforpliktelser på 28,1 mill. kroner (40,0).

VEIDEKKE ASA
(Beløp i tabellene i mill. kroner)



30

Til generalforsamlingen i Veidekke ASA

Vi har revidert årsoppgjøret for Veidekke ASA for 1995 som viser et årsoverskudd på 38,6 mill. kroner for morselskapet og
et årsoverskudd på 50,7 mill. kroner for konsernet. Årsoppgjøret, som består av styrets beretning, resultatregnskap, balanse,
kontantstrømanalyse, regnskapsprinsipper, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets styre og administrerende
direktør.

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

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

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet og egenkapitaloverføringer tilfredsstiller de krav aksjeloven stiller.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for selskapets
og konsernets økonomiske stilling pr. 31. desember 1995 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstem-
melse med god regnskapsskikk.

Oslo, 27. februar 1996
ERNST & YOUNG AS

Ernst Alsaker
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning for 1995

H EGENKAPITAL

1995 1994
Egenkapital 1. januar 419,4 464,3
Fusjon 8,2 -
Nyemisjon 8,0 -
Årsoverskudd 38,6 6,2
Utbytte -17,1 -11,2
Konsernbidrag -2,0 -4,5
Ny regnskapsstandard pensjoner - -35,4
Egenkapital 31. desember 455,1 419,4

I  PANTSTILLELSER 

1995 1994
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 121,8 134,8
Bokført verdi av pantsatte bygninger 129,2 143,7
Bokført verdi av pantsatte tomter 14,1 13,4

Noter
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1995 1994 1993 1992 1991

DRIFT *
Driftsinntekter 3.965 3.162 3.137 3.665 3.640
Driftsresultat 72,3 7,8 63,9 93,7 69,4
Resultat før skattekostnad 78,4 5,2 75,2 81,2 74,7
Ordinært årsoverskudd 1) 50,7 -6,9 48,3 47,5 42,1
Ordrereserve ekskl. asfaltvirksomhet 1.944 1.731 1.358 1.205 1.712

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

KAPITALFORHOLD *
Totalkapital 2.059 1.923 1.910 1.999 2.191
Samlet egenkapital 5) 600 552 601 572 538
Egenkapitalandel (%) 6) 29,2 28,7 31,5 28,6 24,6
Investeringer 193 167 130 137 314

LIKVIDITET
Likviditet pr. 31. desember * 388 372 367 359 431
Likviditetsgrad 1  7) 1,00 1,08 1,15 1,09 1,06
Likviditetsgrad 2 8) 0,88 0,91 0,97 0,95 0,93
Netto rentebærende gjeld * 9) -104,8 11,1 -7,6 -5,2 85,5

AKSJEN
Børskurs pr. 31. desember 126,25 116,50 170,00 68,00 102,00
Fortjeneste pr. aksje (kr.) 10) 9,13 -1,25 8,84 8,70 7,74
Børskurs/fortjeneste (P/E) 13,8 - 19,2 7,8 13,2
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 11) 29,95 6,65 30,64 31,44 31,85
Børskurs/kontantstrøm 4,2 17,5 5,5 2,2 3,2
Utbytte pr. aksje (kr.) 3,00 2,00 2,75 2,25 2,25
Utestående aksjer (gjennomsnitt, 1.000) 5.555 5.509 5.463 5.463 5.439

PERSONALFORHOLD
Antall ansatte pr. 31. desember 2.888 2.785 2.694 2.869 3.007
Lønninger og sosiale kostnader * 847 749 775 873 849

* Beløp i mill. kroner

Alle nøkkeltall er omregnet med utsatt skatt. 
Nøkkeltall før 1994 er ikke omregnet etter innføring av regnskapsstandard for pensjonskostnader.

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

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

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

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

5) Samlet egenkapital: Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.

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

7) Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld.

8) Likviditetsgrad 2: Mest likvide omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld.

9) Netto rentebærende gjeld:  Kortsiktig rentebærende gjeld pluss langsiktig rentebærende gjeld minus likvide midler og rentebærende 
fordringer ved prosjektfinansiering.

10) Fortjeneste pr. aksje: Ordinært årsoverskudd delt på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (fullt utvannet).

11) Kontantstrøm pr. aksje: Resultat før ekstraordinære poster pluss ordinære avskrivninger minus betalbare skatter av ordinært resultat 
minus minoritetsinteresser delt på gjennomsnittlig antall utestående aksjer.

Nøkkeltall
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Aksjonærpolitikk

Målsettingen for Veidekke er å gi aksjonærene en høy og stabil avkastning over

tid på investeringen i Veidekke-aksjen. Aksjonærenes avkastning er en kombina-

sjon av kursutviklingen og utbytte, og bør reflektere den økonomiske utvik-

lingen i selskapet. Selskapet legger vekt på å gi markedet korrekt og relevant

informasjon til rett tid. Veidekke-aksjen skal fremstå som et likvid og interessant

investeringsalternativ. Eksisterende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved kapital-

utvidelser. Unntak kan gjøres hvis spesielle forhold tilsier at en rettet emisjon er

mer formålstjenlig, f.eks. ved aksjer til ansatte.

Utbyttepolitikk

Det er Veidekkes mål å betale et konkurransedyktig utbytte som gir aksjonærene

en betydelig del av overskuddet. Selskapet tar sikte på at utbyttet over tid i gjen-

nomsnitt skal ligge i området 25 % til 40 % av selskapets årsresultat. De siste fem

årene har Veidekke betalt ca. 25 % av selskapets årsresultat i utbytte. Styret har

vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen at utbyttet for 1995 fastsettes til

kr. 3,- pr. aksje (totalt 17.093.490 kroner), noe som tilsvarer et utdelingsforhold på

33 %.

Eierstruktur

Antall aksjonærer i Veidekke pr. 31. desember 1995 var 2.245, hvorav 53 uten-

landske. Utenlandsandelen har i løpet av året sunket fra 20,0 % til 13,4 %. Det

har for øvrig ikke skjedd vesentlige endringer i aksjonærstrukturen i løpet av

året. Folketrygdfondet er selskapets største eier med 11,1 %, mens de ansatte

eier ca. 10 %. 1.014 ansatte har aksjer i selskapet.

Veidekke-aksjen har vært notert på hovedlisten på Oslo Børs siden 1986.

Børsposten er 100 aksjer.

Medarbeidere som aksjonærer

Det er gunstig for Veidekke som selskap, og dermed for alle aksjonærer, at

medarbeiderne innehar aksjer som utgjør en betydelig eierandel. Verdien av en

entreprenørbedrift er i særlig stor grad avhengig av organisasjonen og de

ansatte. Eierengasjement fra de ansatte er derfor et viktig og positivt element i

Aksjonærforhold
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Aksjebeholdning Antall Antall
Fra                                  Til aksjonærer  aksjer %

1  -                    100 1.242 48.362 0,8
101  -                 1.000 742 245.269 4,3

1.001  -              10.000 177 677.737 11,9
10.001  -             100.000 72 1.963.045 34,5

100.001  - 12 2.763.417 48,5
Totalt 2.245 5.697.830 100,0

Utbytte pr. aksje
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utviklingen av selskapet. Når det gjelder ansatte i sentrale lederposisjoner, er det

ønskelig at eierengasjementet er betydelig for den enkelte.

Veidekke forsøker å legge forholdene til rette for økt eierengasjement blant de

ansatte, og som et ledd i dette, får Veidekkes medarbeidere hvert år tilbud om å

kjøpe aksjer i selskapet gjennom salg eller emisjon. I 1995 fikk hver ansatt

anledning til å kjøpe inntil 200 aksjer. 574 ansatte benyttet seg av tilbudet, og i

alt 75.000 aksjer ble kjøpt. Veidekke yter finansieringsbistand til de ansatte ved

kjøp av ansatte-aksjer.

Detaljert oversikt over styrets og administrerende direktørs aksjebeholdning er

gitt i note 20.

Innsideforhold

Veidekke legger stor vekt på at både gjeldende lovgivning om behandling av

fortrolig informasjon og rapporteringsregler for aksjetransaksjoner er implementert

i selskapets rutiner. Veidekke fører særskilte protokoller for aksjetransaksjoner

vedrørende personer som omfattes av regelverket. I tillegg har selskapet utarbeidet

interne regler som alle medarbeidere i sentrale stillinger og hovedtillitsvalgte er gjort

kjent med. Reglene medfører at enkelte personer i visse perioder har handleforbud i

selskapets aksjer. Kontroll av transaksjoner skjer løpende, og selskapet oversender

hver annen måned oversikter over kjøp og salg av aksjer til Oslo Børs. Innsidernes

kjøp og salg av aksjer meldes løpende.

Aksjekapital

Veidekkes aksjekapital var pr. 31. desember 57 mill. kroner, fordelt på

5.697.830 aksjer hver pålydende kr. 10,-. Aksjekapitalens utvikling siden børs-

introduksjonen i 1986 er vist nedenfor:

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

Beløp i mill. kroner (1000)        utvidelse
1986 Emisjon, kurs 57,50 25,3 3.053 30,5
1986 Emisjon ansatte, kurs 51,75  3,1 3.113 31,1
1988 Fondsemisjon 1:5 3.736 37,4 0,8333
1989 Fusjon Hesselberg Vei 4.693 46,9
1989 Utbytteemisjon  0,5 4.746 47,5 0,998
1990 Fusjon Folke A. Axelson A/S 4.802 48,0
1990 Utbytteemisjon  0,6 4.861 48,6 0,9999
1991 Fusjon Stoltz Røthing Haugesund A/S 4.912 49,1
1991 Fusjon Aker Entreprenør A/S 5.623 56,2
1995 Emisjon ansatte, kurs 107,- 8,0 5.698 57,0

* Justeringsfaktorer er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens normer.
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■ Kredittinstitusjoner og aksjefond 19 %

■ Forsikring og private pensjonskasser 29 %

■ Private foretak 9 %

■ Ansatte og styremedlemmer 10 %

■ Utlendinger 13 %

■ Privatpersoner 8 %

■ Statsforetak  11 %

■ Egne aksjer 1 %
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Fullmakt til utstedelse av aksjer

Generalforsamlingen fattet vedtak i ordinær generalforsamling 27. april 1995

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

1. juli 1997. Det vil i størst mulig grad bli søkt fattet vedtak om aksjekapital-

endringer direkte i generalforsamlingen. Fullmakten, som styret har fått for to år

av gangen siden 1986, har i hovedsak vært benyttet ved emisjoner til ansatte og

mindre fusjoner.

Investorkontakt

Veidekke ser det som vesentlig at markedet løpende får tilgang til oppdatert

informasjon om selskapets utvikling. Kvartalsrapportering skjer i henhold til

tidsplan gitt på 2. omslagsside.

I forbindelse med offentliggjøring av års- og delårsresultater avholder Veidekke

normalt  presentasjoner for aksjonærer, meglere, analytikere og presse i inn- og

utland. I tillegg har selskapet løpende kontakt med investorer og analytikere. En

rekke meglerhus ved Oslo Børs utarbeider analyser av Veidekke-aksjen.

Selskapet gir informasjon både på norsk og engelsk.

RISK-regulering

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

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

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

nomgående RISK-beløp er vist i tabellen. Beløpet tilfaller norske aksjonærer pr.

1. januar etterfølgende år. 
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AKSJEN 1995 1994 1993 1992 1991
Børskurs 31. desember 126,25 116,50 170,00 68,00 102,00
- høy 146,00 236,00 170,00 110,00 135,00
- lav 115,00 101,00 68,00 62,00 90,00
Fortjeneste pr. aksje 9,13 - 1,25 8,84 8,70 7,74
Børskurs/fortjeneste (P/E)  13,8 - 19,2 7,8 13,2
Kontantstrøm pr. aksje 29,95 6,65 30,64 31,44 31,85
Børskurs/kontantstrøm 4,2 17,5 5,5 2,2 3,2
Utbytte pr. aksje 3,00 2,00 2,75 2,25 2,25
Utdelingsforhold (%) 32,9 - 31,1 25,9 29,1
Direkte avkastning (%) 2,4 1,7 1,6 3,3 2,2
Utestående aksjer (gj.snitt, 1000)1) 5.555 5.509 5.463 5.463 5.439
Børsverdi pr. 31. desember (mill. kr.) 719,4 655,1 955,9 382,4 573,5
Antall aksjonærer pr. 31. desember 2.245 1.998 1.907 1.897 1.960
RISK-beløp 5,302) 8,86 -5,01 0,00 -
1)  Antall utestående aksjer er justert med aksjer i eget eie.
2)  Estimat. Endelig RISK-beløp fastsettes av skattemyndighetene, informasjon om beløpet sendes den enkelte aksjonær 

direkte fra Verdipapirsentralen.

STØRSTE AKSJONÆRER PR. 31. DESEMBER 1995
Folketrygdfondet 11,1%
Avansefondene 8,5%
Vital Forsikring 7,1%
Norsk Hydros Pensjonskasse 5,6%
Gjensidige Liv- og skadeforsikring 5,0%
Uni Storebrand Livsforsikring 3,5%
Aksjefondet K-Vekst 3,0%
Skandinaviska Enskilda Banken 2,9%
Vesta Forsikring 2,7%
Morgan Guaranty Trust 2,2%
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Konsernledelsen

TERJE R. VENOLD 

Terje R. Venold (45), administrerende 

direktør. Siviløkonom fra Handels-

høyskolen BI 1973.

Ansatt i Veidekke fra 1981.

Administrerende direktør siden 1989. 

Antall aksjer i Veidekke: 11.300.

Lederne for forretnings-

områdene og stabene

utgjør konsernledelsen 

i Veidekke

PETTER EIKEN

Petter Eiken (40), divisjonsdirektør

Bygg. Sivilingeniør fra NTH 1980.

Ansatt i Veidekke fra 1986. 

Divisjonsdirektør siden 1994. 

Er administrerende direktørs stedfor-

treder. 

Antall aksjer i Veidekke: 3.032.

OLE ARNFINN OPSAHL

Ole Arnfinn Opsahl (40), divisjons-

direktør Anlegg. Sivilingeniør fra NTH

1978. Dr. ing. betongteknologi 1986.

Ansatt i Veidekke fra 1987. 

Divisjonsdirektør siden 1994. 

Antall aksjer i Veidekke: 4.184.

LEIF E. JOHANSEN

Leif E. Johansen (51), divisjonsdirektør

Eiendom. Sivilingeniør fra NTH 1967.

Ansatt som leder for eiendomsdivisjonen

i Veidekke i 1995. 

Antall aksjer i Veidekke: 3.700.
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EIGIL FLAATHEN

Eigil Flaathen (51), administrerende

direktør i Korsbrekke og Lorck AS.

Sivilingeniør fra University of

Washington, USA  1968. Ansatt i

Veidekke fra 1977. 

Siden 1993 daglig leder i Veidekkes

datterselskap Korsbrekke og Lorck AS. 

Antall aksjer i Veidekke: 11.439. 

VIDAR AARVOLD

Vidar Aarvold (44), divisjonsdirektør

Asfalt. Sivilingeniør fra University of

Sunderland, England 1976. Tidligere

ansatt i Veidekke i perioden 1976-1988.

I desember 1995 ansatt i stilling som

leder for Veidekkes asfaltdivisjon.

DAG ANDRESEN

Dag Andresen (34), direktør konsern-

stab med ansvar for økonomi, finans/

investor relations, informasjonstekno-

logi, forsyning og juridisk avdeling.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

1986. Ansatt i Veidekke fra 1986.

Direktør konsernstab siden 1995. Antall

aksjer i Veidekke: 3.150.

TORKEL BACKELIN

Torkel Backelin (52), direktør konsern-

stab med ansvar for organisasjonsutvik-

ling, personal, HMS, kvalitetssikring, 

informasjon, næringspolitikk, strategi og

FoU. Siviløkonom fra Handelshøyskolen 

i Stockholm 1965. Ansatt i  Veidekke fra

1989. Direktør konsernstab siden 1995.

Antall aksjer i Veidekke: 8.080.
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Markedet

Etter relativt sterk vekst i boligprisene og igangsettingen av boliger i 1994, var

1995 preget av lavere vekst i prisene på brukte boliger og svak nedgang i igang-

settingen. Nedgangen var på ca. 6 % for hele landet og størst i Oslo. Utviklingen

i løpet av 1995 kan være et signal om balanse i boligmarkedet.

De viktigste økonomiske faktorene som påvirker boligetterspørselen, tyder imid-

lertid på fortsatt høy boligetterspørsel, spesielt i sentrale områder av landet.

Rentene på boliglån vil fortsatt bli lav i 1996 og sysselsettingen øker. Tilgangen

på byggeklare tomter i sentrale områder er imidlertid en faktor som også i 1996

kan begrense boligbyggingen. Samlet regner vi derfor med at antall igangsatte

boliger i 1996 blir omtrent på samme nivå som i 1995.

Igangsettingen av yrkesbygg nådde en foreløpig topp i 1995 med i alt 2,7 mill.

kvadratmeter. Det er en vekst på ca. 11 % sammenlignet med året før. Fra bunn-

året 1991, da det ble igangsatt 1,9 mill. kvadratmeter, har igangsettingen vokst

med hele 44 %. Nivået i 1995 er imidlertid bare 64 % av det som ble igangsatt i

«boomåret» 1987. Den kraftige veksten i 1995 skyldes i første rekke de store

byggeprosjektene i forbindelse med Gardermoutbyggingen og Rikshospitalet.

Det er derfor lite som tyder på at vi er inne i en ny «byggeboom» lik den vi

hadde i 80-årene. Selv om forholdene i norsk økonomi ligger til rette for økt

etterspørsel etter yrkesbygg i 1996, tror vi antallet igangsatte kvadratmeter bygg

kan bli noe lavere enn i 1995.

Økningen i byggeaktiviteten har i 1995 slått noe ulikt ut i fylkene. For boliger og

yrkesbygg sett under ett var veksten spesielt sterk i Akershus med 22 % og Sogn

og Fjordane med 45 %. Sør-Trøndelag hadde en vekst på 24 %. Dette må

imidlertid sees i sammenheng med den kraftige nedgangen (70 %) året før.

Samlet var det sterk nedgang i fylkene Vestfold, Rogaland, Hordaland og i de tre

nordligste fylkene. 

Virksomheten

Byggvirksomheten hadde en omsetning i 1995 på 1.952 mill. kroner (1.558 mill.

kroner). Resultatet økte fra 13 mill. kroner i 1994 til 34,5 mill. kroner, hoved-

sakelig som følge av interne forbedringstiltak, men også som følge av den vekst i

markedet som er beskrevet ovenfor. Resultat og resultatmargin er med dette mer

enn doblet fra 1994. Samtidig er markedsposisjonen styrket, særlig innen priori-

terte områder som kontrakter utviklet sammen med kunden. I den videre utvik-

ling av byggvirksomheten fremstår prosjektselektering, videreutvikling av kjer-

nekompetanse og kundeorientering som viktige suksessfaktorer. Veksten i

omsetning skriver seg vesentlig fra økt bruk av underentreprenører.

Sysselsettingen i byggvirksomheten endret seg lite gjennom året.

Veidekkes markedsposi-

sjon innen bygg er

styrket. I tiden fremover

er prosjektselektering,

videreutvikling av 

kjernekompetanse og

kundeorientering viktige

suksessfaktorer.

Ski Storsenter ble bygget i totalentreprise
etter direkte forhandlinger med bygg-
herren, Olav Thon Eiendom. Forhandlede
kontrakter er et prioritert område for
Veidekke. Denne kontraktstypen forut-
setter gjensidig tillit og er basert på 
erfaringer fra tidligere vel utførte oppdrag.
Motstående side: Tømrer Tommi Lund.

BYGG

Mill. kroner
Nøkkeltall Bygg 1995 1994 
Driftsinntekter 1.951,8 1.557,7
Driftsresultat 10,9 -3,9
Resultat før skatt 34,5 13,0
Egenkapital 159,8 168,3
Totalkapital 880,5 798,4
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 21,9 12,2
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Av forhandlede prosjekter som er fullført i 1995, kan nevnes Ishavshotellet i

Tromsø for Rica-kjeden og Ski Storsenter for Olav Thon Eiendom. Under

utførelse ved utgangen av året var bl.a. Vinterbro Senter, Amanda Kjøpesenter i

Haugesund, Norsk Bransjesenter på Skøyen i Oslo og Bodø Politistasjon.

Markedet for rehabilitering er i vekst og er et prioritert område for Veidekke,

både når det gjelder næringsbygg og boliger. Av større oppdrag i 1995 kan

nevnes Manglerudjordet Borettslag i Oslo og Midteggen Borettslag i Trondheim,

begge kontrakter på over 40 mill. kroner.

I februar ble det undertegnet en intensjonsavtale om kjøp av Moderne Bygg A/S,

som et ledd i å styrke selskapets kapasitet og kompetanse innen boligbygging i

Oslo-området. Gjennom et erverv vil Veidekke øke muligheten til å påta seg flere

og større oppgaver innen utvikling, produksjon og salg. En avklaring ventes

innen utgangen av april. 

I Tyskland har virksomheten i 1995 vært konsentrert om bygging av bensin-

stasjoner for Statoil. I alt 11 stasjoner er ferdigstilt i løpet av året. Omsetningen

var 85 mill. kroner (70 mill. kroner). Veidekke GmbH vil bli avviklet i løpet av

1996.

Markedsutsiktene for 1996 tilsier et fortsatt høyt volum i byggvirksomheten.

Det vil imidlertid bli lagt vekt på ikke å bygge opp kapasiteten i særlig grad

utover det som følger av et erverv av Moderne Bygg. Ordrereserven ved

utgangen av året var 1.024 mill. kroner (1.154 mill. kroner).
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Største igangværende prosjekter

Amanda Kjøpesenter, Haugesund

Byggherre er Steen & Strøm Invest AS, Haugesund og Omegn Samvirkelag og

familien Lande. Kontrakten er en totalentreprise som omfatter bygging av kjøpe-

senter på 34.000 kvadratmeter med butikker, senterkontorer og kafeer.

Arbeidene ble igangsatt i slutten av oktober 1995, og senteret skal overleveres i

februar 1997. Antatt totalomsetning: 230 mill. kroner.

Vinterbro Senter, Ås

Byggherre er Steen & Strøm Invest AS. Kontrakten er en totalentreprise som

omfatter bygging av nytt kjøpesenter inklusive parkeringsplasser på 53.000

kvadratmeter. Totalt forretningsareal er på 28.000 kvadratmeter. Arbeidene ble

igangsatt i november 1994. Senteret åpnet 14. mars i år. Antatt totalomsetning:

220 mill. kroner.

Norsk Bransjesenter, Oslo

Byggherre er AS Benull, som eies av Otas, Norges Varemesse og Veidekke

Eiendom. Kontrakten er en totalentreprise som omfatter et bygg på totalt

23.000 kvadratmeter. Bygget skal inneholde messerelatert virksomhet, kontorer

og butikker. I tillegg kommer 10.000 kvadratmeter lager og parkering.

Arbeidene ble igangsatt i november 1995, og bygget skal stå ferdig i februar

1997. Antatt totalomsetning: 180 mill. kroner

Manglerudjordet, Oslo

Byggherre er Manglerudjordet Borettslag. Kontrakten omfatter fasaderehabilite-

ring med utskifting av balkonger, oppussing av fasader og omlegging av tak.

Arbeidene ble igangsatt i juni 1995 og skal ferdigstilles i april 1997. Antatt total-

omsetning: 49 mill. kroner.

Malakoff Skole, Moss

Byggherre er Østfold Fylkeskommune. Kontrakten omfatter ombygging og utvi-

delse av Malakoff videregående skole. Arbeidene utføres i samarbeid med det

svenske entreprenørselskapet Siab. Arbeidene ble igangsatt i august 1995 og skal

avsluttes våren 1997. Antatt totalomsetning: 46 mill. kroner.

Midteggen Borettslag, Trondheim

Byggherre er Midteggen Borettslag, Trondheim. Kontrakten omfatter rehabilite-

ring av 24 blokker med utskifting av fasadekledning, vinduer, balkonger og

dører. Arbeidene ble igangsatt i april 1995 og skal ferdigstilles i november 1997.

Antatt totalomsetning: 40 mill. kroner.

Markedet for rehabilitering er i vekst og er
et viktig område for Veidekke. På bildet
holder tømrer Arne Ronald Hansen på med
å skifte ut taket på en av blokkene i
Manglerud Borettslag i Oslo.

Veidekke har samarbeidet med Vladimir
Smirnov og Utenriksdepartementet om
opplæring av kazakhstanske ungdommer.
«Smirre» har også besøkt flere av våre
byggeplasser og fokusert på at innsats-
vilje og målbevissthet må kombineres
med omsorg og positive holdninger. På
bildet er Smirnov flankert av lærlingene
Per Christian Kjeserud og Morten
Jørgensen på byggeplassen Malakoff
skole i Moss.
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Markedet

Samlet for hele landet har anleggsaktiviteten vært høy i 1995. Det er vesentlig

investeringene på Gardermoen med Gardermobanen og tilhørende veianlegg

som har bidratt til dette. Selv om veiinvesteringene har gått litt ned det siste året,

er aktiviteten fortsatt høy. Det er også høy aktivitet innen jernbaneanlegg selv

om en holder Gardermobanen utenfor. Det er spesielt innen kraftanlegg at inves-

teringene er lave sammenlignet med slutten på 80-tallet. Nivået er omtrent på en

fjerdedel sammenlignet med 1988. 

Ordreinngangen i anleggsbransjen utviklet seg positivt i løpet av 1995. Selv om

aktiviteten er høy, har konkurransen om de enkelte anleggsoppgavene vært

hard. Dette har hatt sammenheng med økt konkurranse fra utenlandske selskap.

Konkurransen setter betydelige krav til effektiv organisering, styring og gjen-

nomføring av prosjektene for at vi skal kunne nå de økonomiske krav som settes

til prosjektene.

Slik utsiktene er i dag, blir 1996 et foreløpig toppår for anleggsaktiviteten. Det

betyr at vi i løpet av 1996 kan merke en litt svakere trend i ordreinngangen

innen anlegg. Imidlertid er dette fra et høyt nivå, og nedgangen ventes heller ikke

å bli kraftig. Nedgangen skyldes i første omgang lavere anleggsaktivitet rundt

Gardermoutbyggingen, mens investeringene i nye veianlegg i følge

Statsbudsjettet holdes uendret i 1996 i forhold til året før. 

Det knytter seg imidlertid spesiell interesse til hvordan markedet for bygging av

nye og rehabilitering av eldre kraftverk utvikler seg. Liberalisering av kraftmar-

kedet i Sverige og bedre muligheter for utveksling av kraft kan føre til økte kraft-

priser. Det kan føre til at noen mindre kraftverksprosjekter blir lønnsomme og

gir et løft i denne delen av anleggsmarkedet.

Virksomheten

Resultatet i Anlegg viste en betydelig bedring i 1995, og tapet på 35 mill. kroner

fra året før ble snudd til et overskudd på 2,9 mill. kroner. Omsetningen var

1.172 mill. kroner, en økning på 221 mill. kroner fra 1994. Av økningen skyldes

104 mill. kroner at Noremco nå er et heleid datterselskap. En omfattende

innsats knyttet til forbedringsprosessen «Bro kan flytte fjell», har bidratt sterkt

til resultatbedringen og til styrket firmafølelse og pågangsmot i divisjonen.

Av større kontrakter som Veidekke ble tildelt i 1995, kan nevnes fastlandsfor-

bindelsen    til    Magerøya    i    Finnmark    («Nordkapptunnelen»),    parsellene 

Arteid Bru – Kverndalen og Gardermoen Nord – Bekkedalshøgda (VS-Gruppen)

på Gardermobanen, samt oppdrag for Oslo Hovedflyplass på Gardermoen og

for Forsvaret på Rena. I begynnelsen av inneværende år er det bl.a inngått

Gjennom et omfattende

forbedringsarbeid med

bredt engasjement har

anleggsdivisjonen snudd

tap til overskudd i 1995

ANLEGG

Det 95 meter høye kontrolltårnet på
Oslos nye hovedflyplass på Gardermoen
bygges av VS-Gruppen (Veidekke og
Selmer). Tårnet representerer det
ypperste av norsk arkitektur og bygge-
kunst.
Motstående side: 
Jernbinder Helge Tollaksen

Mill. kroner
Nøkkeltall Anlegg 1995 1994 
Driftsinntekter 1,172,0 950,9
Driftsresultat 1,7 -40,1
Resultat før skatt 2,9 -35,0
Egenkapital 123,9 93,9
Totalkapital 468,4 364,0
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 77,9 23,3
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kontrakter med Statens vegvesen om bygging av en parsell på E6 nord for Oslo,

og med Norsk Hydro om grunn-, betong- og bygningsmessige arbeider for utvi-

delse av Elektrolysehall C ved Årdal Metallverk.

Virksomheten i utlandet er konsentrert om Noremco Construction og

Norwegian Construction Group Nocon. Noremco ble etablert i 1981 og driver

entreprenørvirksomhet   i   Øst-Afrika,   hovedsakelig   i   Tanzania  og   Zambia.

Nocon, som eies sammen med Selmer, driver prosjektvirksomhet med utgangs-

punkt i spissteknologi innen fjell og større betongoppdrag. De største igangvæ-

rende oppdragene er kaiarbeider i Thailand og et tunneloppdrag i Italia.

Gjennom Advisory Group of Norway (AGN), som eies av Norconsult, Selmer

og Veidekke, drives rådgivning i forbindelse med vannkraftutbygging i Kina.

Utsiktene for 1996 tilsier, som nevnt, høy aktivitet innen de fleste markedsseg-

menter i anlegg, men det er hard konkurranse innen tunnelarbeider. Gjennom

styrket konkurranseposisjon har Veidekke lagt grunnlag for fortsatt bedring av

resultat og marginer. Ordrereserven ved inngangen til året var 920 mill. kroner

(577 mill. kroner).

Største igangværende prosjekter

Arteid Bru – Kverndalen, Kløfta

Byggherre er NSB Gardermobanen A/S. Kontrakten omfatter den 10,3 km lange

parsellen Arteid Bru – Kverndalen på Gardermobanen. Foruten oppbyggingen

av banelegeme i traséen, skal det bygges i alt fire bruer og sju kryssende

kulverter. Arbeidene ble igangsatt i mai 1995 og skal ferdigstilles i november

1996. Antatt totalomsetning: 300 mill. kroner.
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Anleggsdivisjonen disponerer en stor maskinpark som trenger regelmessig ettersyn og vedli-
kehold. Disse arbeidene foregår bl.a. ved hovedverkstedet utenfor Oslo. Sveiser Nina Grande
er en av verkstedets dyktige fagabeidere. 

Ordrereserve

Investeringer i anlegg 
1992 priser

Kilde: ECON
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Nordkapptunnelen, Magerøya

Byggherre er Statens vegvesen Finnmark. Kontrakten omfatter den 6,9 km lange

undersjøiske tunnelen mellom fastlandet og Magerøya. Tunnelen har et tverr-

snitt på 53,5 kvadratmeter. Arbeidene ble igangsatt i april 1995. Gjennomslaget

i tunnelen er planlagt til årsskiftet 1996/1997, og ferdigstillelse blir sommeren

1998. Antatt totalomsetning: 200 mill. kroner.

Garderfjell, Gardermoen

Byggherre er Oslo Hovedflyplass AS. Kontrakten utføres av VS-Gruppen

(Veidekke og Selmer) og omfatter sprenging og knusing av 1,3 mill. kubikkmeter

fast fjell i forbindelse med utbyggingen av ny hovedflyplass på Gardermoen.

Arbeidene ble igangsatt i januar 1995 og skal avsluttes i desember 1997. Antatt

totalomsetning: 129 mill. kroner.

Tunnel SUSA, Italia

Norwegian Construction Group, Nocon har undertegnet en tunnelkontrakt i

Nord-Italia. Kontrakten omfatter to fullprofiltunneler på totalt 18 kilometer for

et større kraftanlegg, ATI, i Susadalen. Anleggsstart blir i første halvdel i 1996.

Anleggstiden er beregnet til 30 måneder. Antatt totalomsetning: 150 mill.

kroner. Veidekkes andel er på 75 mill. kroner.

Rena Leir

Byggherre er Forsvarets Bygningstjeneste. Kontraktene omfatter masseflytting

og grunnarbeider i forbindelse med reetableringen av militærleiren på Garder-

moen. Arbeidene ble igangsatt i oktober 1994 og skal avsluttes i desember 1996.

Antatt totalomsetning: 130 mill. kroner.

Dagsone Etterstad, Oslo

Byggherre er NSB Gardermobanen A/S. Kontrakten omfatter grunnarbeidene

for Gardermobanen på dagsone Etterstad. Anleggsparsellen er på 450 meter og

omfatter betongkulvert for dobbeltsporet. Det skal også bygges en 179 meter

lang tunnel og bro over Gjøvikbanen. Arbeidene ble igangsatt i oktober 1995 og

skal avsluttes i november 1996. Antatt totalomsetning: 74 mill. kroner.

Bekkedalshøgda – Ålborgveien, Gardermoen

Byggherre er NSB Gardermobanen A/S. Kontrakten omfatter en parsell på 7,4

km av den nye jernbanetraséen mellom Gardermoen og Eidsvoll. I kontrakten

inngår en 1,6 km lang tunnel, fem jernbanebruer, Eidsvoll Værk Terminal, samt

diverse andre betongkonstruksjoner. Arbeidene som utføres av VS-Gruppen

(Veidekke og Selmer) startet opp i mai 1995 og skal avsluttes i november 1997.

Veidekkes andel av totalomsetningen blir 70 mill. kroner.

Veidekke er engasjert på anlegg i Norge
og i utlandet. Ved ombyggingen av
Käppalaverket renseanlegg i Stockholm
samarbeider Veidekke med det svenske
entreprenørselskapet Siab. Anlegget har
tatt i bruk meget avansert utstyr. På bildet
ser vi tunnelarbeider Svein Skarsbø til
venstre og reparatør Geir Johansen
ombord i anleggets moderne halvdata-
styrte borerigg.

Veidekke har satt fokus på aktivt enga-
sjement fra alle arbeidstakere på
arbeidsplassen. På bildet er forska-
lingssnekker Terje Furuli til høyre og
tillitsmann John Helge Steinfeld i ferd
med å studere tegninger ved Langeland
bru. Denne brua inngår i den 10,3 km
lange parsellen Arteid Bru-Kverndalen
på Gardermobanen.
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Markedet

På etterspørselssiden domineres asfaltmarkedet av Statens vegvesen, kommu-

nene, Forsvaret og Luftfartsverket. Statens vegvesen er fortsatt den største

kunden og står for nesten halvparten av alle oppdragene for de private entrepre-

nørene i markedet. Mellom 80 % og 90 % av asfaltproduksjonen går til rehabi-

litering av eksisterende veianlegg. 

Også innen asfalt har aktiviteten vært høy i 1995. For 1996 har Statens vegvesen

redusert rammene for legging av asfaltdekker, ut fra et ønske om økt differensie-

ring av veistandarden og noe lavere standard enn det Norsk Veiplan forutsatte.

Det er derimot grunn til å tro at etterspørselen etter asfalt fra kommunene vil bli

bedre i løpet av 1996. Bedret kommunal økonomi og manglende vedlikehold av

kommunale veier over tid, gjør at kommunene i større grad vil prioritere vedli-

kehold av veiene. Også fra privat sektor vil asfaltetterspørselen ta seg opp i løpet

av 1996. God inntjening og relativt høyt investeringsnivå, også i 1996, vil bidra

til økt etterspørsel. Samlet kan det derfor ligge an til uendret etterspørsel i 1996

i forhold til 1995. Også innen pukk og grus bedret markedet seg i løpet av året. 

Virksomheten

Omsetningen i asfaltvirksomheten i 1995 var 812 mill. kroner (687 mill.

kroner). Resultatet var 42,4 mill. kroner (35,7 mill. kroner). I tallene inngår

omsetning og resultat fra datterselskapet Korsbrekke og Lorck AS.

Omsetningsøkningen gjenspeiler vekst i markedet, mens prisene på de forskjel-

lige asfaltprodukter endret seg relativt lite. Markedet var preget av overkapasitet

og sterk konkurranse om oppdragene. Resultatbedringen skriver seg hovedsa-

kelig fra driftseffektivisering, kostnadsbesparelser og salgsgevinster.

Asfaltoppdrag er normalt av relativt kort varighet. Flerårskontrakter fore-

kommer imidlertid, og Veidekke har for tiden en større langsiktig ordrereserve

enn noen gang tidligere. Oppdragene knytter seg til asfaltkjerner på Svartisen,

asfalteringen av østre rullebane på Gardermoen (med opsjon også på den vestre

rullebanen) samt reasfaltering av Sola flyplass.

Samlet hadde Veidekke og datterselskapet Korsbrekke og Lorck en asfaltpro-

duksjon på 1.420.000 tonn i 1995 (1.220.000 tonn) og var dermed den største

produsenten i Norge med en markedsandel på 31 %. De tre øvrige store aktører

er Statens vegvesen, Nodest Vei og Icopal.

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

hadde Veidekke en produksjon ved egne verk på 2,5 mill. tonn i fjor, en svak

Veidekke med dattersel-

skaper er den største

asfaltprodusenten i

Norge og er blant de

ledende innen produk-

sjon av pukk og grus 

Veidekke/Korsbrekke og Lorck er det
eneste norske selskapet med spesialkom-
petanse på legging av asfaltkjerne i
fyllingsdammer, og vår teknologi er vist
stor interesse fra inn- og utland. For tiden
pågår arbeider på Svartisen for Statkraft
Anlegg A/S. 
Motstående side: Formann Jan Bøie

ASFALT

Mill. kroner
Nøkkeltall Asfalt 1995 1994 
Driftsinntekter 812,2 686,9
Driftsresultat 46,3 40,9
Resultat før skatt 42,4 35,7
Egenkapital 98,0 87,1
Totalkapital 297,7 306,8
Bto. investeringer i
varige driftsmidler 84,4 66,6
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Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod

tincidunt ut laoreet

dolore magna aliquam

erat volutpat.  Ut wisi

enim ad minim veniam,

økning fra året før. Veidekke og Korsbrekke og Lorck er dermed en av de

ledende produsentene i Norge. Produksjonen går dels til egen asfaltvirksomhet,

dels til eksternt salg i Norge og på eksportmarkeder. I tillegg kommer knuseopp-

drag i forbindelse med Gardermobanen på til sammen 0,8 mill. tonn, og for

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

I begynnelsen av inneværende år kjøpte Veidekke aksjene i Molde Asfalt A/S.

Firmaet omsetter årlig 10.000 - 12.000 tonn asfalt fra sitt produksjonsanlegg

utenfor Molde. I 1995 var selskapets omsetning vel 7 mill. kroner. Veidekkes

overtakelse av Molde Asfalt er en strategisk viktig satsing for å styrke asfaltdivi-

sjonens markedsposisjon i Romsdal.

Veidekke kjøpte i 1995 betongsteinfabrikken Cemco på Raudsand. Oppkjøpet

innebærer en naturlig utvidelse av produksjonsspekteret i Divisjon Asfalt,

Distrikt Vest. Betongstein er både et supplement og en konkurrent til asfalt.

Distrikt Vest ønsker med dette å profilere seg som leverandør av dekker til alle

typer veier og plasser og må derfor kunne tilby flere alternativer. Produksjonen

er svært automatisert, og har en kapasitet på 500 kvadratmeter pr. dag.

Fabrikken har tre ansatte. 

I løpet av 1995 har selskapene i Veidekke utført asfalteringsarbeider på en rekke

av landets flyplasser. Det har vært foretatt utvidelser av rullebanen på flyplas-

sene  Sola  og  Vigra,  mens  det  på  flyplassene  Røros  og  Hasvik  har  foregått 

reasfaltering. Innenfor kaldteknologi har Veidekke også hatt oppdrag på flere

flyplasser med å legge slamasfalt på toppen av eksisterende dekke, noe som

forlenger dekkenes levetid før reasfaltering blir nødvendig. Dette er blitt foretatt

på flyplassene Leknes, Evenes, Narvik, Berlevåg og Florø.

Det er store miljømessige og økonomiske gevinster å hente ved gjenbruk av

slitelag på veier. Slike løsninger er spesielt interessante i Norge på grunn av topo-

grafi og klima. Interessen i markedet for slike løsninger har hittil vært liten, men

trenden er nå mer positiv. Veidekke har i 1995 investert i nytt og mer effektivt

utstyr for gjenbruk. Videre har vi utført en rekke oppdrag innen området fresing,

stabilisering og gjenbruk av eksisterende masser. Denne teknikken vil på en

rimelig måte kunne øke akseltrykket på veiene.

Veidekke investerte i et nytt supermobilt asfaltverk i 1995, som ble satt i

produksjon på et oppdrag for Oppland Vegkontor på Dokka. En del av kompo-

nentene til asfaltverket er produsert i Norge etter spesifikasjoner fra Veidekke

Asfalt. Verket har en rekke produksjonstekniske og miljømessige forbedringer

Utstyr for transport og legging av varmas-
falt er blitt betydelig forbedret de siste
årene. Det gir mer stabil kvalitet, bedre
slitestyrke og jevnere asfaltdekke.

Med utgangspunkt i asfaltdekker til den
nye hovedflyplassen på Gardermoen, 
tar Veidekke i bruk de mest moderne
teknikker som er utviklet. For første gang 
i Europa blir det brukt spesifikasjoner fra
det amerikanske forskningsprosjektet
SHRP (Strategic Highway Research
Program), og dermed også nye, funksjo-
nelle testmetoder.
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som gjør det til Norges mest miljøvennlige, mobile asfaltverk. Konstruksjonen

og produksjonsprosessen gjør blant annet at forbruket av brennstoff er redusert

med 10 %, og utslipp av miljøfiendtlige gasser og blå røyk er sterkt redusert. 

Oppdraget for Statkraft Anlegg på Svartisen med legging av tetningskjerner har

hatt god fremdrift i året 1995, og både Storglomvassdammen og Holmvass-

dammen er i rute. Storglomvassdammen blir en av verdens høyeste fyllings-

dammer med asfaltkjerne. Kontrakten har en verdi på 80 mill. kroner. Arbeidene

utføres av et arbeidsfellesskap mellom Veidekke Asfalt og Korsbrekke og Lorck.

Asfaltkjernene ved Storglomvatn og Holmvatn skal ha en høyde på henholdsvis

125 meter og 56 meter når de er ferdige. Demningen ved Storglomvatn vil ha en

lengde på 825 meter.

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

petanse på asfaltkjerne i fyllingsdammer, og er meget konkurransedyktig på

denne type damkjerner. Det er vist stor interesse omkring vår teknologi, og

anlegget på Svartisen har hatt mange besøk fra inn- og utland, deriblant fra

Kina, Sør-Afrika og fra ICOLD (International Committee of Large Dams ) med

representanter fra store deler av verden. 
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Produksjonsutleggeren «Mix Paver» gjør som navnet indikerer: Den både blander og legger
asfalt i samme operasjon, og er vår mest etterspurte maskin for kaldasfalt og gjenbruk av
asfalt.

Antall produserte tonn

■ Veidekkegruppen 31 %

■ Franzefoss Asfalt  6 %

■ Icopal 16 %

■ Andre 2 %

■ Statens vegvesen 21 %

■ Nodest Vei 24 %

Asfaltmarkedet 1995
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Markedet

Utleiemarkedet for næringslokaler har vært stabilt i 1995. Det er fremdeles etter-

spørsel etter gode lokaler med sentral beliggenhet. Samtidig bygges det mye nytt,

slik at leieprisene ikke bedrer seg. Byggekostnadene har økt raskere enn infla-

sjonen. Dette ser ut til å fortsette også i 1996. I positiv retning trekker imidlertid

det lave rentenivået. Samlet ga dette tilnærmet uendrede betingelser for utviklere

av næringseiendom.

I Oslomarkedet forsterkes tendensen til flytting mot knutepunkter med trafikal

god beliggenhet. Leietakere har mye å velge i og kan stille krav til både fleksible

avtaler og skreddersydde løsninger. Byggingen av ny hovedflyplass på

Gardermoen ser hittil ut til å ha liten effekt på bedriftenes lokaliseringsprefe-

ranser. Gardermoen må være operativ før den vil få vesentlig innflytelse på loka-

liseringsmønsteret. Markedet utenfor Oslo er fortsatt svakt. Mulighetene for å

realisere prosjekter er avhengig av lokalkunnskap og gode lokale kontakter.

Det lave rentenivået har ført til økende omsetning av eiendom. De fleste prog-

noser tilsier en jevn økning i eiendomsverdiene. Dette har ført til at en rekke

investorer nå ønsker å plassere midler i eiendom, en trend som vi tror vil vedvare

også i 1996. 

Virksomheten

Veidekkes samlede eiendomsportefølje ved årsskiftet var på 90.956 kvadrat-

meter. Leieinntektene ble 55,8 mill. kroner, fordelt med 43,0 mill. kroner fra

eksterne brukere og 12,8 mill. kroner fra egen virksomhet. Driftskostnadene ble

16,8 mill. kroner, slik at kontantstrømmen fra eiendomsdriften ble 39,0 mill.

kroner. Etter avskrivninger og renter ga eiendomsdriften et resultat på 5,6 mill.

kroner. Utviklingskostnader og renter på tomter utgiftsføres fortløpende. I 1995

utgjorde dette 6,9 mill. kroner. Netto salgsgevinster var 2,1 mill. kroner, slik at

resultatet for eiendomssegmentet ble 0,8 mill. kroner.

De samlede bokførte verdier av eiendommene for ekstern utleie var ved årets

utløp 302,9 mill. kroner. I tillegg har vi eiendommer til eget bruk for til sammen

86,7 mill. kroner. Ved utgangen av året var andelen ledige lokaler 2 % målt i

forhold til leieverdi. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på eksterne leieavtaler

er fem år. I løpet av 1996 utløper leieavtaler med en samlet verdi på i alt 2 mill.

kroner. Sammen med ledige arealer representerer dette en leieverdi på 3 mill.

kroner, som skal reforhandles eller nyutleies i 1996.

Med kunnskap, kapital

og kontaktnett skaper

Veidekke verdier som

eier, utvikler og forvalter

av eiendom

Veidekke utvikler og bygger næringseien-
dommer for salg og tilbyr avtaler om
forvaltning, drift og vedlikehold av eien-
dommene.

Motstående side: Anleggsleder Svein
Even Dale og byggeleder Stein Udnes fra
OBOS.

EIENDOM
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Skøyen, Oslo

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

området på Skøyen i Oslo. Sammen med partnere har Veidekke mulighet til å

bygge ca. 75.000 kvadratmeter fordelt på fem bygg og parkeringskjeller.

Eiendomsdivisjonen har en aktiv rolle i prosjektutvikling, markedsføring og

utleie, mens byggdivisjonen utfører byggearbeidene i totalentreprise. Fremtidig

drift og forvaltning vil også kunne utføres av Veidekke.

I 1995 startet første byggetrinn, Norsk Bransjesenter. Bygget er på 23.000

kvadratmeter over bakken og vil gi plass til en vesentlig del av tekstilbransjen i

Norge. Veidekkes eierandel er 42,5 %. Ved årsskiftet var over 50 % av leieinn-

tektene sikret. På nabotomten til Norsk Bransjesenter har Sjølyst Allé ANS

(OTAS/Veidekke) skrevet leieavtale med Scandic Hotel A/S om et “bed & break-

fast hotel”, samt kontorlokaler for Scandics hovedkontor i Norge. Bygget er på

8.500 kvadratmeter pluss kjeller og ventes igangsatt første halvår 1996. Et av

byggene på Skøyen er forutsatt benyttet til nytt hovedkontor for Veidekke.

Bygget er på ca. 8.500 kvadratmeter pluss kjeller, og ventes igangsatt høsten

1996. 

Skøyenområdet vekker interesse i leietakermarkedet, og utsiktene er gode til at

vi kan holde den opprinnelig målsettingen om kontinuerlig utbygging og realise-

ring av prosjektene.

Satsingsområder i 1996

Etter årsskiftet har Veidekke solgt Fornebuveien 11-13 på Lysaker for 68 mill.

kroner. Salget ga en gevinst på ca. 7 mill. kroner, som vil bli utlignet mot mindre-

verdier på andre eiendommer. Eiendommen ble utviklet og bygget i perioden

1993-94. Salget er i tråd med Veidekkes strategi og planer. Selskapet ønsker ikke

å bygge opp en stor eiendomsportefølje, men vil utvikle og bygge for senere salg

og samtidig tilby avtale om forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene.

For Fornebuveien 11-13 har Veidekke inngått en slik avtale. Som et ledd i stra-

tegien, arbeider Veidekke også med salg av andre eiendommer. 

Veidekke satser bevisst på å utvikle og utnytte den brede kompetansen som er i

selskapet, til utvikling, utbygging og forvaltning. På grunn av sin solide økonomi

og sitt gode kontaktnett, er Veidekke posisjonert til å ta aktivt del i utvikling av

eiendommer i årene fremover.
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Mill. kroner

Eksisterende leieavtaler

Arealfordeling ekstern utleie

■ Parkering, bolig 59 %

■ Lager, industri 25 %

■ Kontor forretning 16 %

Mill. kroner
Eiendom

Leieinntekter 55,8
Drift av eiendommer -12,8
Festeavgifter etc. -4,0
Brutto eiendomsdrift 39,0
Avskrivninger -11,0
Renter -22,4
Netto eiendomsdrift 5,6
Utvikling nye prosjekter -6,9
Resultat -1,3
Salgsgevinst netto 2,1
Resultat 0,8

Bokførte verdier 
(ekskl. tilknyttede selskap)

Ekstern utleie 302,9
Eget bruk 86,7
Sum 389,6

Næringstomter under utvikling 37,5
Øvrige næringstomter 15,3
Boligtomter 35,4
Produksjonsanlegg eget bruk 43,6
Sum 131,8

Sum anleggsmidler 521,4

Andel bokførte verdier i tilknyttede 
selskap
Ekstern utleie 43,8
Næringstomter 31,9
Sum 75,7
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Schweigaards gate 33B  Oslo  100 Festet 4.273 516 400 5.189 5.179 0 0 6,3
Fornebuveien 1 - 3 Bærum 50 2.660 2.710 775 803 4.288 5.511 0 0 1,8
Tullins gate 2 Oslo 45 1.124 2.879 195 0 3.074 3.657 0 3 4,2
Fornebuveien 11 - 13 Bærum 100 6.393 4.895 756 3.075 8.726 7.060 0 0 4,4
Gråterudveien 1 Drammen 100 5.327 5.822 0 0 5.822 2.597 0 5 3,5
Gråterudveien 45 Drammen 100 3.664 980 0 70 1.050 451 49 17 2,7
Sande Næringsbygg Sande 100 1.800 1.752 0 0 1.752 1.356 7 9 3,5
Tordenskjolds gate 10 Holmestrand 50 392 1.366 0 0 1.366 1.361 0 0 2,2
Prinsekvartalet Larvik 100 3.588 1.610 0 849 2.459 790 29 21 1,7
Drammen Glass Drammen 50 24.303 814 11.765 180 12.759 2.188 0 14 1,9
Tollbugaten 30 Drammen 100 64 300 0 0 300 80 0 100 0,0
Sande Stasjon Sande 100 600 500 0 0 500 158 0 7 0,9
Ås Teknosenter Tønsberg 100 1.106 267 0 0 267 214 0 0 4,9
Strandtorget Kjøpesenter Lillehammer 9,5 570 962 0 0 962 1.000 0 0 4,0
Fosskvartalet 3) Lier 50 2.399 3.736 289 950 4.975 3.760 0 0 7,4
Larvik Politikammer 3) Larvik 50 1.202 1.756 0 0 1.756 1.671 0 0 18,9
Langbakken 16 Ås 50 1.900 789 0 0 789 431 17 0 2,5
Totlandsveien Bergen 100 6.493 100 618 0 718 160 0 0 0,2
Trøgstad Trøgstad 100 4.360 0 620 0 620 242 0
Iduns gate 2 1) Oslo 100 809 235 0 2.102 2.337 1.250 0 0 10,0
Markveien 28 1) Oslo 100 762 108 0 1.077 1.185 520 0 0 10,0
Østgaards gate 8 1) Oslo 100 308 0 0 541 541 170 0 0 10,0
Sum ekstern utleie 69.824 35.854 15.534 10.047 61.435 39.806 2 2 5,0
Ringeriksveien 193 og 201C Bærum 100 37.657 2.698 3.900 0 6.598 5.198 100
Trygve Nilsens vei 8 Oslo 100 Festet 1.351 1.290 0 2.641 1.185 90
Haavard Martinsens vei 27 Oslo 100 Festet 432 5.263 105 5.800 1.000 80
Glitre Gol 100 2.000 150 375 0 525 180 100
Smedasundet 50 Haugesund 100 5.860 1.032 3.078 0 4.110 1.850 68
Kokstadveien 48B Bergen 100 6.500 934 925 0 1.859 1.100 100
Sognshøy Råde 100 31.041 836 1.088 0 1.924 888 100
Mellomila 24 Trondheim 50 1.028 1.862 0 0 1.862 759 70
Stjørdal Stjørdal 100 7.550 280 690 0 970 336 100
Greåkerveien Sarpsborg 100 6.219 173 0 769 942 337 100
Sandane Gloppen 100 4.429 230 340 0 570 180 100
Moelv Ringsaker 100 11.000 650 1.070 0 1.720 400 100
Sum intern utleie 113.284 10.628 18.019 874 29.521 13.413 92
Sum totalt 183.108 46.482 33.553 10.921 90.956 53.219 24 2 5,0

Næringstomter under utvikling

Skøyen B0 3) Oslo 42,5 3.543 8.364 1.257 3.366 12.987
Skøyen B1 og B2 Oslo 50 12.750 17.000 17.000
Trygve Nilsens vei 10 Oslo 100 5.500 2.800 1.400 4.200
Fornebuveien 5 - 7 Bærum 50 1.500 1.500 350 950 2.800
Sum næringstomter 23.293 29.664 3.007 4.316 36.987

1) Boligarealer   2) Gjelder eksterne kontrakter   3) Tilknyttede selskap

Eiendomsoversikt pr. 31. desember 1995





HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Arbeidet med kontinuerlig bedring av helse, miljø og sikkerhet i Veidekke er helt
vesentlig for bedriften og høyt prioritert. Dette er nødvendig for å sikre hver enkelt
medarbeider en god arbeidsplass og for å nå Veidekkes langsiktige økonomiske mål.
Veidekkes mål for HMS-arbeidet kommer klart til uttrykk i bedriftens mål- og stra-
tegiplan. Fra og med 1997 skal fraværsprosenten være mindre enn 5 og skadehyp-
pigheten, det vil si antall fraværsskader pr. million arbeidede timer (H), mindre enn 12.

For året 1995 hadde Veidekke en H på 19,9 og en fraværsprosent på 5,4. Totalt
antall fraværsskader var 91. Dette er generelt sett en forverring fra året før, og langt
fra tilfredsstillende, selv om tallene er bedre enn gjennomsnittet for bygg- og anleggs-
bransjen. Av Veidekkes rundt 400 bygg- og anleggsplasser er det bare en relativt liten
del som har fraværsskader. Et prosjekt som i 1995 har pekt seg spesielt ut i positiv
retning, er bygging av Netcom-stasjoner. Bygging av 168 stasjoner ble gjennomført i
løpet av 15 måneder uten en eneste skade med fravær, og for denne innsatsen fikk
prosjektet Veidekkes interne Fyrtårnpris for 1995. 

Veidekke ble i 1995 tildelt en HMS-pris av Raytheon Engineers & Construction BV,
som har prosjektering og utbygging av Statoils avsvovlingsanlegg ved raffineriet på
Mongstad. Veidekkes kontrakt på grunn- og betongarbeider ble gjennomført med
totalt 33.600 timeverk uten fraværsskader, og Veidekke vant dermed den konkur-
ransen som byggherren hadde utlyst blant sine underentreprenører. 

Årsaker og tiltak
Blant årsakene til forverringen av skadestatistikken kan det pekes på ytre faktorer,
som stor aktivitet i markedet og pressede byggetider. Det grunnleggende er imidlertid
at planlegging og oppfølging ikke er god nok, og dette har igjen med holdninger å
gjøre.

I Veidekke er ansvaret for å utvikle og følge opp HMS-arbeidet et klart definert linje-
ansvar. Stabsapparatet sørger for at rutiner og dokumentasjon utvikles i takt med
mål og regelverk, samt bidrar med opplæring og veiledning. Det er iverksatt en rekke
tiltak på holdningsforbedring, rutiner, dokumentasjon og opplæring.

Vern og sikkerhet
Veidekkes indre miljø/arbeidsmiljø blir ivaretatt av verne- og sikkerhetstjenesten og
bedriftshelsetjenesten i samarbeid. Vernerundene er det sentrale virkemiddel i HMS-
arbeidet på bygg- og anleggsplassene. I 1995 ble det utført i alt 3.512 vernerunder i
Divisjon Bygg, Divisjon Anlegg og Divisjon Asfalt. Som hjelp til selvhjelp for ledelsen
på prosjektene, ble det utført 69 internrevisjoner av HMS-dokumentasjon og rutiner.
Det ble i alt rapportert 69 personskader uten fravær og 225 nestenulykker. Av mate-
rielle skader ble det rapportert 68. 

Sikkerheten vil bli sterkt prioritert i Veidekke fremover. Det vil bli satt fokus på bruk
av verneutstyr og oppfølging av underentreprenørene. Det er Veidekkes erfaring at
anlegg med god ledelse viser parallelle resultater både på økonomi, kvalitet og HMS. 

Veidekke ble i 1995 tildelt sikkerhetspris 
av Raytheon Engineers & Construction BV,
som har prosjektering og utbygging av
Statoils avsvovlingsanlegg ved raffineriet
på Mongstad. Ingeniør Thorleif Olsen (til
venstre) og forskalingssnekker Terje
Krossøy har vært sentrale personer i HMS-
arbeidet på anlegget.
Motstående side: Jernbinder Kjell Furunes.

Arbeidet med helse,

miljø og sikkerhet er

høyt prioritert og et klart

lederansvar i Veidekke
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Aktiv sykmelding
Som et ledd i arbeidet med å redusere det totale fravær, har bedriftshelsetjenesten
(BHT) igangsatt en ordning med aktiv sykmelding for langtidssykmeldte, hvor
vedkommende kan forsøke seg med redusert arbeidsinnsats, eller en annen type jobb
i inntil 12 uker. Ordningen skjer i samarbeid med de lokale trygdekontorene. I deler
av bedriften er det opprettet attføringsutvalg. Målet er å få til denne ordningen i hele
bedriften. I arbeidet for å redusere langtidsfraværet har BHT lagt mer vekt på å fore-
bygge belastningslidelser. For å styrke denne innsatsen økes nå bemanningen i
bedriftshelsetjenesten, og det blir et tettere samarbeid mellom BHT og verne- og
sikkerhetslederne i bedriften.

I samarbeid med BHT er det satt i gang trivselsundersøkelser i Region Nord og i flere
distrikter i asfaltdivisjonen. På bakgrunn av kartleggingen av trivselsfaktorer er det
utført analyser og satt i gang forbedringsgrupper. Gjennom økt medvirkning,
medansvar og samarbeid skal forbedringer i produksjonen gi større økonomisk
utbytte og bedre trivsel på arbeidsplassene. 

Virksomhetsplan i Region Oslo
Region Oslo har hatt økende skadefrekvens og fravær, og på bakgrunn av dette er
det initiert trivselsundersøkelser som skal ta opp statistikk og belyse årsakene til
fraværet. Blant forbedringstiltak som allerede er iverksatt i Region Oslo er:
• Volumtilpasset kompetanse
• Aktiv bruk av overordnet dokumentasjon på gjennomførte HMS-tiltak 
• Konsekvent holdning til avvik 
• Aktiv oppfølging av skader
• Helsekontakt med hver ansatt
• Verne- og sikkerhetsleder på heltid
• Sikkerhetsleder deltar i oppstart av anlegg

Arbeidet med trivselsundersøkelser i asfaltdivisjonen har fulgt samme mønster, og
forbedringsgruppene som er opprettet,  fortsetter sitt arbeid utover i 1996.

Opplæring
Trykket på HMS-opplæringen i Veidekke har vært høyt i 1995, og dette vil fortsette i
1996. I 1995 gjennomførte 275 personer 40-timers HMS-kurs for linjeledere, verne-
ombud, verneledere, lagbaser og andre som er viktige for HMS-arbeidet. Kurskritikken
har vært meget positiv. Det er budsjettert med tilsvarende kursomfang også i 1996. Det
er også god dekning på stillaskurs og kurs i asbestsanering i Veidekke. I 1995 gjen-
nomgikk 37 personer stillaskurs og 47 gikk kurs i asbestsanering.

Miljøregnskap
Veidekke initierte i 1995 en diplomoppgave ved NTNU. Det er den første som er
blitt skrevet om miljøregnskap ved Universitetet i Trondheim. Formålet har vært å
utvikle og begrunne et konsept for et miljøregnskap, avgrenset til det ytre miljø, for
en bygg- og anleggsbedrift. Tanken er at dette konseptet skal integreres i den daglige
drift for kontinuerlig forbedring av Veidekkes miljøarbeid. I tillegg er det lagt vekt på
at bedriften skal kunne oppfylle krav fra ulike myndigheter og interessegrupper.
Miljøregnskapet kan løftes til konsernnivå ved at miljøregnskapet for alle prosjekter
summeres. Miljøregnskapsmodellen er en meget nyttig rettesnor for det videre miljø-
arbeidet i Veidekke. 
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Eksempler på byggherrekrav
Bygg- og anleggsbransjen har også i 1995 erfart at store, profesjonelle byggherrer
stiller stadig strengere krav til ivaretakelse av det ytre miljø ved planlegging og gjen-
nomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Veidekke har utviklet et tett samarbeid
med byggherrer på miljøsiden i flere store prosjekter.

Oslo Hovedflyplass
Oslo Hovedflyplass AS (OHAS) har nedfelt strenge krav for ivaretakelse av det ytre
miljø i de generelle kontraktsbestemmelsene ved utbyggingen av Gardermoen. I
praksis betyr disse bestemmelsene at utøvende entreprenører må ta en rekke
særskilte forholdsregler. OHAS har satt krav til at skadehyppigheten (H) ikke skal
overskride 10. VS-Gruppen (Veidekke og Selmer) har holdt dette kravet med god
margin i halvannet år, men tendensen har vært stigende i den senere tid. OHAS har
innskjerpet kravet overfor entreprenørene på Gardermoen, og følger opp arbeidet
med rapportering av nestenulykker. 

NSB Gardermobanen
Tilsvarende overordnede miljøkrav for støy, vibrasjoner, stråling, ren luft, rent vann,
ren jord, vern av faste kulturminner og landskapskvaliteter, biologisk mangfold,
ressursbruk og andre fysiske og sosiale kvaliteter er nedfelt i kontraktsbestemmelsen
for NSB Gardermobanen. I forbindelse med kontrakten for parsellen Arteid Bru -
Kverndalen, har Veidekke utarbeidet en HMS-plan basert på kontraktskravene, og
som er godkjent av NSB. Byggherren har ikke satt konkrete krav til skadehyppighet,
men anlegget har konkretisert sine egne mål. Veidekke har også utarbeidet en bered-
skapsplan for akutte miljøforurensninger.

Rena Leir
Vern av det ytre miljø, miljøkontroll og miljørevisjon er integrerte deler av virksom-
heten ved utbyggingen av Rena Leir for Forsvaret. Kvaliteten med hensyn til miljø-
oppgaver i prosjektet ivaretas gjennom direktiver, kravspesifikasjoner og oppføl-
gingstiltak fra byggherren i alle faser av virksomheten. Veidekke spiller en sentral
rolle i miljøarbeidet. Veidekke er ansvarlig for bygging og daglig drift av anleggets
miljøstasjon, som tar imot kildesortert avfall som kvantifiseres og transporteres til
eksternt mottak. Alle entreprenører på området er pålagt å bruke stasjonen, og
Veidekke har utviklet et EDB-basert registreringsprogram for alt avfall som basis for
fakturering av driften til brukerne. 

Målet er at det ved utgangen av 1996 kan gjenvinnes minimum 65 % av det avfall
som oppstår under bygging. I 1995 leverte Veidekke fra egne anlegg på Rena 183
kubikkmeter treverk, 150 kubikkmeter restavfall, 10 kubikkmeter papp/papir og 3,7
tonn metaller. Miljøstasjonen omfatter også overbygd platting for dieselfylling og
oljeskift av maskiner. Plattingen omfatter også tankstasjon for 30.000 liter diesel og
andre oljeprodukter. Fra plattingen er det avløp til lukket tanksystem. Tankinnholdet
leveres som spesialavfall. Miljøgevinsten ved foredling av overskuddsmasser på Rena
Leir er beregnet til 7 mill. kroner.

Det er etablert internt pukkverk og betongstasjon på området. Veidekke har ansvaret
for distribusjon og salg av masser til entreprenørene på området og driften av betong-
stasjonen. Etablering av knuseverk og betongstasjon har redusert trafikken på
adkomstveier i anleggsperioden med ca. 32.500 turer i produksjonsperioden.
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Alternativet hadde vært eksternt pukkverk og betongleveranse fra Elverum. Dette
alternativet ville medført en økning i kjørelengden på 735.000 kilometer med store
lastevogner.

Det har i 1995 ikke vært forurensninger av betydning for det omkringliggende miljø.
Søl ved fylling av drivstoff på miljøstasjonen er estimert til 1.100 liter diesel/olje/olje-
blandet vann som er oppsamlet og levert som spesialavfall. 

Asfalt og miljø
Asfaltproduksjonens rammebetingelser for det ytre miljø reguleres av
Miljøverndepartementet og fylkesmennenes miljøavdelinger. Det settes krav til
utslipp av støv, utslipp til luft, støy og plassering av asfaltverkene.

I 1995 ble det produsert omkring 1.420.000 tonn asfalt med et forbruk av 9.600
tonn diesel/fyringsolje. Råstofforbruket var 78.000 tonn bitumen. Det ble brukt 191
tonn amin, 58 tonn asfaltrent og 5 tonn white spirit. Asfaltrent blir nå brukt iste-
denfor diesel til rengjøring av utstyr, mens amin er et stoff som tilsettes asfalten for å
få nødvendig vedheft til enkelte steinmaterialer. Bruken av trikloretan i asfaltdivisjo-
nens laboratorier ble erstattet med metylendiklorid. Det ventes å komme nye
forskrifter for asfaltproduksjon i henhold til forslag som ligger til behandling i EU. 

Asfaltdivisjonen satte i 1995 i drift Norges mest miljøvennlige mobile asfaltverk.
Verket er delvis bygget etter Veidekkes spesifikasjoner, og reduserer bruket av brenn-
stoff med ca. 10 %. Utslipp av gasser og blå røyk er sterkt redusert. Verket er bygget
slik at inntil 50 % av tilslaget kan være gjenvinningsmasse. 

Det er store miljømessige og økonomiske gevinster å hente ved gjenbruk av slitelag
på veier i form av kaldasfalt, dypstabilisering ved fresing og tilsetting av bitumen til
eksisterende masser på veier som utbedres og rehabiliteres. Gjenbruksløsninger er
spesielt interessante i Norge på grunn av topografi, klima og fordi vi har mer kilo-
meter vei pr. innbygger å vedlikeholde enn de fleste andre land i Europa. 

Veidekke har i 1995 investert i nytt og mer effektivt utstyr for gjenbruk. I 1995 la
Veidekke Asfalt rundt 30.000 tonn gjenbruk med kaldteknikk. Interessen i markedet
for slike løsninger var liten frem til 1994, men trenden er nå mer positiv. Etter-
spørselen er imidlertid fremdeles lav i forhold til de miljømessige og økonomiske
fordelene. Asfaltentreprenørene har behov for klarere signaler fra oppdragsgiverne
med hensyn til valg av metoder for å kunne investere i riktig produksjonsutstyr.

Noen nøkkeltall
Veidekke har ikke utarbeidet noe komplett miljøregnskap i 1995, men arbeidet med
dette er påbegynt. Noen nøkkeltall foreligger allerede, se tabellen ovenfor.

SAMLET FORBRUK AV FOSSILT 
BRENNSTOFF I TONN 1995

DIVISJON BYGG
Diesel/fyringsolje 400/36 
Parafin 4
Andre oljeprodukter 33

DIVISJON ANLEGG
Diesel/fyringsolje 3.383/16 
Andre oljeprodukter 356

DIVISJON ASFALT
Energiforbruk
Diesel/fyringsolje 9.600 
Gass 1.845
Smøreoljer 73

Råstofforbruk
Bitumen 78.000
Amin 191
Asfaltrent 58
White Spirit 5
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Organisasjon

Region Oslo
Magnar Huse

Region Øst
Per Johan Plünnecke

Region Syd
Pål P. Syse

Region Vest
Carl Inge Veland

Region Nord
Ståle Brovold

Adm. direktør 
Terje R. Venold

Bygg
Petter Eiken 1)

Anlegg
Ole Arnfinn Opsahl

Asfalt
Eigil Flaathen
Vidar Aarvold

Eiendom
Leif E. Johansen

Konsernstab
Dag Andresen

Torkel Backelin

Seksjon
Industri/Betong

Eldgrim Ødemotland

Seksjon Fjell
Leif Grundt

Seksjon Øst
Hans Lyshaugen

Seksjon Oslo
Harald Sangnes

Seksjon Utland
Ole Arnfinn Opsahl

Veidekke Eiendom
Leif E. Johansen

ANLEGG ASFALTBYGG

Veidekke Asfalt
Vidar Aarvold 

Korsbrekke
og Lorck AS

Eigil Flaathen

EIENDOM

KONSERNLEDELSE

1) Adm. direktørs stedfortreder
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SENTRALADMINISTRASJON
Postboks 3, 1361 Billingstad
Besøksadresse: 
Olav Brunborgs vei 4, Billingstad
Telefon: 66 98 53 00
Telefaks: 66 98 13 44

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

DIVISJON BYGG
REGION OSLO
Postboks 84 Ellingsrudåsen
1006 Oslo 
Besøksadresse: 
Trygve Nilsens vei 8, Oslo
Telefon: 22 32 35 50
Telefaks: 22 32 72 90

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

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

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

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

REGION SYD
Stabssenter Rygge
Se Region Øst

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

Distrikt Vestfold
Postboks 300, 3101 Tønsberg
Besøksadresse:
St. Olavs gate 1, Tønsberg
Telefon: 33 30 79 79
Telefaks: 33 30 79 77

Distrikt Telemark
Postboks 166, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: 
Tollbodgaten 29, Porsgrunn
Telefon: 35 55 67 00
Telefaks: 35 55 91 25

REGION VEST
Distrikt Bergen
Postboks 94/95, 5061 Kokstad
Besøksadresse: 
Kokstadveien 48 B, Kokstad
Telefon: 55 99 03 00
Telefaks: 55 99 01 20

Distrikt Haugesund
Adresse: 
Smedasundet 50, 5500 Haugesund
Telefon: 52 72 95 00
Telefaks: 52 72 80 14

Distrikt Sogn og Fjordane
Postboks 63, 5801 Sogndal
Besøksadresse: 
Kaupanger Industriområde
Telefon: 57 67 82 24
Telefaks: 57 67 86 50

REGION NORD
Postboks 3573, 7002 Trondheim
Besøksadresse: 
Mellomila 24, Ilevollen
Telefon: 73 51 00 11
Telefaks: 73 51 00 87

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

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

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

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

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

Avdelingskontor:
P.O. Box 23287, Oyster Bay
Dar es Salaam, Tanzania
Telefon:  00 255 51 67 164
Telefaks: 00 255 51 67 676

Adresser

e-mail: firmapost@veidekke.notes telemax.no
www: http//www.hugin.no/selskaper/ veidekke/veidekke.html
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