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Veidekke er en av Norges ledende entreprenørbedrifter. Selskapet har et bredt 
ressurs- og kompetansegrunnlag og solid økonomi. 

Veidekke ble grunnlagt i 1936 og har vært notert på hovedlisten på Oslo Børs
siden 1986. Virksomheten spenner over et vidt felt og dekker lokal bygg- og
anleggsvirksomhet, spesialiserte anleggsoppdrag, asfaltvirksomhet, pukk- og
grusproduksjon, utvikling og forvaltning av eiendommer, finansforvaltning og
internasjonal entreprenørvirksomhet. Selskapet har også et datterselskap i
Berlin, Veidekke GmbH.

Eierforhold
Veidekke har hele tiden lagt vekt på kontrollert vekst og sterk fokusering på
lønnsomhet gjennom en fleksibel organisasjon med desentralisert resultatan-
svar. Det legges også stor vekt på at de ansatte er engasjert på eiersiden. De
største eiere i selskapet er ellers norske institusjonelle investorer.

Mål for videre utvikling
Veidekke tar fortsatt sikte på å være en selvstendig bedrift uten dominerende
eiere og med et sterkt engasjement fra de ansatte på eiersiden. Grunnlaget for
dette legges gjennom lønnsom drift.

Veidekke skal være en ledende entreprenørbedrift med strenge krav til helse,
miljø og sikkerhet. Kvalitet i byggeprosessen og videre kompetanseutvikling
hos medarbeiderne skal bidra til å opprettholde og styrke selskapets stilling i
markedet. Samarbeidet med norske og utenlandske bedrifter vil bli videreført
for å styrke konkurranseevnen, særlig på internasjonale prosjekter.

Veidekke tar mål av seg til å spille en aktiv rolle i strukturutviklingen i norsk
bygg- og anleggsnæring ut fra faglig og finansiell styrke.

Veidekke
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Glimt fra virksomheten

•  Veidekke hadde en samlet omsetning i 1994 på 3.162 mill. kroner. Resultat før skattekostnad ble
5,2 mill. kroner. Samlet ordrereserve (eksklusive asfalt) 1.731 mill. kroner.

Asfalt
• Arbeidene med bygging av asfaltkjerne og filter i Storglomvassdammen og Holmvassdammen, 

som danner magasinet i Svartisen, ble påbegynt. Kontrakten har en verdi på 80 mill. kroner og
arbeidene skal gå over fire sesonger.

• 2,5 millioner tonn pukk og grus produsert i 1994. En del av produksjonen går til egen asfaltvirk-
somhet, men mesteparten selges til eksterne kunder på det norske og internasjonale marked.

Bygg
• 40 prosent av nye kontrakter er oppnådd uten anbud. Blant disse er Ski Storsenter, Ishavshotellet

i Tromsø, Vinterbro Senter og Politihuset i Bodø, som utføres i totalentreprise.
• Rehabiliteringsarbeider utført for boligbyggelag for nær 140 mill. kroner.
•  Boligbygging i egenregi fordoblet i forhold til i fjor.
• Åtte bensinstasjoner for Statoil er fullført i Tyskland.

Ishavshotellet i Tromsø.

Bygging av asfaltkjerne og filter i Storglomvassdammen ved Svartisen.  
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Anlegg
•  Veidekke deltar i  kontrakter på nær 300 mill. kroner i forbindelse med Gardermoutbyggingen. 

De største er steinknusing og pukkverksdrift ved Garderfjell og kontrakten på dagsonen ved 
Etterstad for NSB Gardermobanen.

• Byggingen av 150 basestasjoner i Sør-Norge for NetCom GSM startet i juni.
• Sammen med det svenske entreprenørselskapet Siab har Veidekke fått kontrakt på utsprengning

av fjellhaller på Lidingö utenfor Stockholm.
•  Bekkestutunnelen ble åpnet i november.
• Nocon har fått kontrakt på bygging av kai i Thailand til 62 mill. kroner. 

Eiendom
• Tre større prosjekter er ferdigstilt. Fornebuveien 9 i Bærum og Larvik Politihus er utleid på lang-

siktige leieavtaler, mens Kirkebrygga i Fredrikstad er solgt.
• Veidekkes største utviklingsprosjekt i egenregi er deler av det tidligere NEBB-området på Skøyen

i Oslo. Utbygging begynner så snart leieavtaler for størsteparten av arealene er inngått.
• Samlet eiendomsportefølje er på 89.139 kvadratmeter.

Bekkestutunnelen.  

Fornebuveien 9 på Lysaker.  
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Fra 1987 til 1993 falt bygg- og  an-
leggsmarkedet med ca. 30 %, og
enkelte sektorer falt enda mer. Dette

stilte store krav til bedriftenes tilpasnings-
evne. De fleste greide ikke nedbyggingen
raskt nok, og vi fikk til dels betydelig over-
kapasitet. Denne gjorde seg gjeldende
også i fjor med intenst prispress på de
fleste oppdrag, til tross for at markedet da
hadde begynt å vokse.

Det positive ved den markedsnedgangen
vi har hatt, er at den har drevet frem
effektivisering og nytenking i et hurtigere
tempo enn det som trolig  ellers ville ha
vært tilfelle. På den annen side har den
også drevet ned priser og lønnsomhet,
slik at mange bedrifters finansielle stilling
er blitt ytterligere svekket.

Vi har derfor ikke noen sterk entreprenør-
næring i Norge i dag målt etter finansiell
stilling eller størrelse. Vår store styrke lig-
ger i teknologisk kompetanse, prosjekt-
styring og samarbeidsforhold i organisa-
sjonene og på byggeplassene. Dette gir
oss styrke i den internasjonale konkurran-
sen, hva enten den foregår her hjemme
eller ute, men minuset er manglende
finansiell styrke og størrelse. Spørsmålet
er hvordan vi møter utfordringen. Bedre
konjunkturer er viktig, men vil alene
neppe bringe oss på rett spor.

Krav til forandring
Vi kan glede oss over en positiv markeds-
utvikling, med vekst i de fleste sektorer i
år, og det ligger an til ytterligere samlet
vekst neste år. I markedsoppgangen lig-
ger mange utfordrende og viktige enkelt-
oppdrag, som ikke bare vil bidra til bedre
balanse mellom tilbud og etterspørsel og
dermed redusere overkapasiteten, men
som også utvikler oss kompetansemessig
som entreprenører. 

Likevel må vi ikke tro at vi av den grunn
kan slakke av på kravene til forandring
og videreutvikling. Vi har aldri fått noe
gratis, og vi skal i fremtiden kjempe enda
hardere for å realisere en langsiktig posi-
tiv utvikling for selskapene i næringen. 

Grunnene er flere: For det første kan vi
ikke regne med å komme tilbake til lang-
varige vekstperioder som de vi hadde i
store deler av etterkrigstiden frem til be-
gynnelsen av 80-tallet. Den veksten var
drevet frem av store infrastrukturopp-
gaver i forbindelse med gjenreisning, indu-
striutvikling og samfunnsbygging. I dag er
vi i en positiv konjunkturfase, men kan
ikke regne med langvarige,høye vekst-
rater. 80-tallet ga oss også den erfaring at
våre markeder kan  svinge voldsomt. For-
håpentligvis opplever vi ikke slike sterke
utslag igjen, men svingninger må vi regne
med.

For det annet er konkurranseforholdene
nå annerledes enn hva de f.eks. var på
70-tallet og tidlig på 80-tallet. Det gjelder
både mellom de norske aktører og i for-
holdet til utenlandske entreprenører. Her
har det skjedd en gradvis utvikling som
har vært like viktig som markedsnedgan-
gen, men som ikke har fanget medias
oppmerksomhet på samme måte. Vi har
fått mange nye aktører, både gjennom
nyetableringer og utbrytninger fra større
selskaper. Også svenske bedrifter er i dag
langt mer aktive på det norske marked
enn for 10-15 år siden, både gjennom del-
takelse i prosjekter og ved eierinteresser i
norske entreprenørbedrifter.

Langt etter
For samfunnet er det viktig at det hele
tiden pågår en dynamisk prosess i de
enkelte næringer, hvor nye og bedre kon-
septer overtar for det som er blitt foreldet.
Samtidig er det viktig at man ikke under-
vurderer det utviklingspotensialet som lig-
ger i eksisterende bedrifter. Alt som er
nytt eller godt, kommer nødvendigvis
ikke med nye etableringer eller nye
bedrifter. Ennå henger det litt for mye
igjen av gamle holdninger om at “vi må
passe på at ikke noen bedrifter blir for
store og dominerende”, men vi får håpe
at dette etter hvert blir mindre utpreget. 

Jeg kan nemlig ikke se at det skulle være
noe grunnlag for en slik holdning i
dagens entreprenørnæring i Norge, hvor

En aktiv rolle
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de fire største bedriftene har en omset-
ning i forhold til totalmarkedet som utgjør
10 %, mens tilsvarende tall i Sverige er
over 30 %. Nå er konsentrasjonsgraden
høyere i Sverige enn i de fleste land, men
det er jo fordi de har entreprenører av
internasjonal størrelse. Uten å hevde at vi

kan eller bør nå så langt som i
Sverige, er det likevel tankevek-
kende at vi ligger så langt etter. 

Samarbeid og struktur
Hva gjør vi så for å hevde oss i
det videre løp og for å unngå at
norsk entreprenørnæring blir et B-
lag? Her bør det stilles krav både
til bedrifter og myndigheter. 
Hovedansvaret ligger hos den
enkelte bedrift, men vi trenger
også et positivt samspill bedriftene

imellom og med samfunnet rundt oss. Et
godt eksempel er Norwegian Construction
Group, Nocon. Her har Veidekke, Selmer
og Norwegian Contractors gått sammen
om å markedsføre norsk spisskompetanse
innen fjell- og betongteknologi. Markeds-
mulighetene er mange, men også utford-
ringene og fallgruvene. Ved å gå sammen
oppnår vi større slagkraft i markedsførin-
gen og et bredere ressursgrunnlag i gjen-
nomføringen samtidig som vi fordeler 
risiko. Norges Forskningsråd vurderer
satsingen som så interessant og viktig at
det har valgt å gå inn med verdifull støtte.

Vi må også hele tiden vurdere strukturen
i næringen. For Veidekke, med 15 be-
driftsoppkjøp bak seg, ville det være 
unaturlig ikke å vurdere nye tiltak. Med
de åpenbare svakheter som kom for
dagen i 1994, har vi måttet rette all opp-
merksomhet mot å styrke vår organisa-
sjon. Jeg mener at vi nå står sterkt både
ledelses- og organisasjonsmessig, og at vi
har alle muligheter for å komme “tilbake
på sporet” i 1995. Samtidig er vår finan-
sielle styrke intakt, og etter hva jeg kan
skjønne, har vi tillit i markedet. Vår aller
viktigste oppgave blir å vise at vi er den-
ne tilliten verdig ved å skape resultater i
1995. Samtidig skal vi også ha blikket 

rettet mot det som kan skje på markeds-
og struktursiden i årene som kommer.

Veidekkes særpreg
Fundamentet for Veidekkes videre utvik-
ling, og det som skal sikre at vi ligger i
teten også i årene fremover, er vår kom-
petanse. Maskiner og utstyr er viktig, men
det aller meste av dette er tilgjengelig i
markedet som standardvarer. Det som gir
- og skal gi - Veidekke særpreg, er de
mennesker som arbeider i bedriften,
deres kompetanse og engasjement.
Veidekke skal være en lyttende, lærende
og utviklende organisasjon, hvor den
enkelte medarbeider føler at han eller
hun ikke bare er viktig i bedriften, men
faktisk også er bedriften.

Skal vi få det til, må vi arbeide hardt over
et bredt område: Vi må gjøre arbeidsplas-
sene og oppgavene utviklende for den
enkelte, og vi må legge opp utviklings-
og karriereplaner for ledere. Vi må rekrut-
tere de beste fagarbeidere og fortsette
med å ta inn et høyt antall lærlinger. Vi
må ytterligere styrke vårt samarbeid med
de tekniske høyskole- og universitetsmil-
jøene og rekruttere de beste ingeniørene
og sivilingeniørene. Vi må videreutvikle
og bedre bruken av våre styrings- og kon-
trollsystemer og informasjonsteknologi, og
vi må styrke oss på innkjøp og material-
administrasjon. 

Det skulle bare mangle at vi, som leden-
de bedrift, ikke lå langt fremme på disse
områder allerede i dag, men vi må stadig
utvikle oss. Ved å gjøre det kan vi tilby
mer attraktive arbeidsplasser og bli en
enda bedre og mer effektiv samarbeids-
partner for leverandører og kunder. 
Samtidig legger vi grunnlaget for styrket
inntjening og en fortsatt aktiv rolle for
Veidekke i næringens strukturutvikling.

Terje R. Venold
Adm. direktør

Terje R. Venold
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Styret i A/S Veidekke. 
Fra venstre: Steinar Krogstad og Kåre
Strand, som er de ansattes represen-
tanter i styret, Karsten Houm, 
styreformann Christian Bruusgaard,
Flemming Vejgaard Andersen, 
Helge B. Andresen, Sigmund Kjos, 
og Arve Johnsen.

Foto side 5 og 6: Bjørn Blegen
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Hovedtrekk 
1994 var det første året med markeds-
vekst etter mange års nedgang. Det var
særlig byggevirksomheten som økte, og
igangsettingen av boliger og yrkesbygg
viste en stigende tendens gjennom hele
året. Markedet var imidlertid fortsatt pre-
get av overkapasitet og pressede priser,
noe som spesielt gjorde seg gjeldende
på anleggssektoren.

Veidekke hadde en samlet omsetning i
1994 på 3.162 mill. kroner (3.137 mill.
kroner). Omsetningen innen asfaltvirk-
somheten var lavere enn i 1993, mens
både bygg- og anleggsvirksomheten
økte sin omsetning.

Resultatet for året var preget av store
tap på enkelte prosjekter innen anleggs-
virksomheten. Dette området ga et sam-
let underskudd på 35 mill. kroner mot
et overskudd på 22,2 mill. kroner året
før. Byggevirksomheten hadde et resul-
tat på 13,0 mill. kroner (20,9 mill. kro-
ner). Nedgangen skyldes primært tap i
første kvartal, mens driften i resten av
året samlet sett hadde et resultat om-
trent på linje med året før. Resultatmar-
ginen var likevel ikke tilfredsstillende.
Asfaltvirksomheten styrket sin inntjening
til tross for lavere omsetning, og resulta-
tet ble 35,7 mill. kroner (30,5 mill. kro-
ner). Samlet hadde Veidekke et resultat
før skattekostnad på 5,2 mill. kroner
(75,2 mill. kroner).

Ordrereserven for bygg viste en positiv
utvikling gjennom hele året. Innen an-
legg falt ordrereserven noe i første halv-
år, men hadde deretter en stigende trend.
Samlet ga dette en ordrereserve ved ut-
gangen av året på 1.731 mill. kroner,
mot 1.358 mill. kroner ett år tidligere.

Fortjeneste pr. aksje ble - 1,25 kroner 
(8,84).

Bygg
Til tross for at byggeaktiviteten økte i
løpet av året, var markedet fortsatt pre-

get av overkapasitet og hard priskon-
kurranse. I områder hvor økningen i
byggeaktiviteten var særlig stor, som i
Oslo og Akershus, var det tegn til be-
gynnende kostnadsøkning på materialer
og underentreprenørtjenester. Prisene
på trelast steg markert over hele landet.

Resultatet for første kvartal var preget av
kostnader i forbindelse med kapasitets-
tilpasninger og tapsavsetninger på en-
kelte prosjekter. Året for øvrig viste en
positiv utvikling, og samlet hadde byg-
gevirksomheten et resultat i 1994 på
13,0 mill. kroner (20,9 mill. kroner).
Omsetningen var 1.558 mill. kroner
(1.491 mill. kroner).

Ordrereserven viste en positiv utvikling
gjennom året, både i størrelse og kvali-
tet. Felles for flere av de nye prosjek-
tene er at kontraktene er inngått uten
anbudskonkurranse og etter direkte for-
handlinger med byggherren. Dette er en
kontraktstype som er basert på tidligere
vel gjennomførte oppdrag for kunden,
og som forutsetter gjensidig tillit. Ved
utgangen av året var ordrereserven
1.154 mill. kroner (654 mill. kroner). 
Av dette var ca. 40 % kontrakter uten
anbud.

Veidekke har i løpet av året satt i gang
bygging av 258 boliger i egenregi. Til-
svarende tall i 1993 var 139 og 33 i 1992.
Den økte aktiviteten gjenspeiler bedrin-
gen i markedet. Boligene som ble satt i
gang i fjor, var fordelt på 13 prosjekter.
Det største var på 48 boligenheter.
Veidekke legger vekt på å begrense
eksponeringen på det enkelte prosjekt
og har dessuten som krav at en vesent-
lig andel av boligene skal være solgt før
et prosjekt startes opp.

Boligsalget har gjennomgående gått
meget bra, og av de 258 boliger som ble
satt i gang i 1994, er 229 solgt. Det to-
tale antall usolgte boliger ved årsskiftet
var 39 (43).

Styrets beretning
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Virksomheten i Tyskland, Veidekke
GmbH, inngår i selskapets byggevirk-
somhet. Veidekke ser interessante mulig-
heter i det tyske markedet. I løpet av
1993 og 1994 er den tyske organisasjo-
nen gradvis bygget opp til å kunne fun-
gere som en selvstendig operativ enhet,
i nært samspill med hjemmeorganisasjo-
nen. De viktigste oppdragene har vært
bygging av i alt åtte bensinstasjoner for
Statoil, samt en betongentreprise i Berlin
for den tyske entreprenøren Philipp
Holzmann. Virksomheten i Tyskland
gikk med underskudd i 1994, hovedsa-
kelig som følge av tap på oppdraget for
Philipp Holzmann.

Veidekkes datterselskap Con-Form A/S i
Norge ble solgt med regnskapsmessig
virkning fra januar 1995.

Anlegg
Anleggsvirksomheten gikk inn i året
med en ordrereserve på 704 mill. kro-
ner, hvorav ca. 200 mill. kroner var kon-
trahert i de to siste månedene i 1993.
Det skulle vise seg at noen av disse
kontraktene var inngått til for lave pri-
ser. Regnskapet etter 2. kvartal viste et
betydelig underskudd i anleggsvirksom-
heten. En del av resultatsvikten skyldes
også avsetninger på et par prosjekter
der Veidekke mener å ha utført betyde-
lige merarbeider utover det som følger
av kontraktsforutsetningene, og hvor
det foreligger krav mot byggherrene
som ennå ikke er avklart. Omtvistede
krav mot byggherrer er ikke inntekts-
ført. I 3. og 4. kvartal har utviklingen i
hovedsak vært som forutsatt, og resulta-
tet for 1994 ble -35 mill. kroner (22,2
mill. kroner). Omsetningen var 951 mill.
kroner (860 mill. kroner).

I løpet av året ble det gjennomført
vesentlige endringer i organiseringen av
anleggsvirksomheten og en rekke utvik-
lingstiltak ble satt i verk. Viktige områ-
der er bl.a. sterkere prioritering av an-
bud og kvalitet i anbudsprosessen. Des-
suten legges det vekt på bedre bruk av

selskapets systemer og rutiner i gjen-
nomføring og oppfølging av prosjekter.
Stabs- og støtteapparatet er blitt mer
driftsrettet, og produktivitetsfremmende
og kostnadsreduserende tiltak er satt i
fokus. Dette arbeidet vil bli videreført i
1995 bl.a. med utvikling av medarbei-
dere på alle plan, styrking av innkjøps-
siden og utvidet samordning av maskin-
og utstyrforvaltningen mellom anleggs-
og byggvirksomheten.

Anleggsmarkedet var i hele 1994 preget
av overkapasitet, prispress og et stort
antall konkurrenter på de fleste anbud.
Foruten de tre riksdekkende norske
entreprenørene omfatter aktørene i 
dette markedet også et stort antall min-
dre firmaer samt utenlandske entrepre-
nører, hovedsakelig svenske. Veidekke
legger vekt på å prioritere krav til inn-
tjening fremfor volum, og har som en
konsekvens av dette, lagt opp til ti pro-
sent omsetningsreduksjon og tilsvarende
bemanningsreduksjon i 1995 sammen-
lignet med 1994. Ved utgangen av året
var ordrereserven 577 mill. kroner, dvs.
noe mindre enn ett år tidligere. 

Utenlandsomsetningen var i fjor ca. 19 %
av anleggsdivisjonens totale virksomhet.
Her inngår Veidekkes andel (47,5 %) av
omsetningen i selskapet Noremco som
driver lokal virksomhet i Tanzania og
Zambia. Noremco ble etablert i 1981 og
har i disse årene hatt en samlet omset-
ning på 1,3 milliarder kroner med til-
fredsstillende inntjening. I 1994 ble imid-
lertid omsetningen mindre enn forutsatt
fordi igangsettingen av et par større pro-
sjekter ble utsatt. Sammen med enkelte
tap på avsluttede prosjekter, samt at det
nå er etablert prinsipper for avsetninger
i tråd med det som brukes i Veidekke,
førte det til at Noremco i fjor fikk et
underskudd, som for Veidekkes del var
på 7,6 mill. kroner (+1,4 mill. kroner).
Veidekkes andel av omsetningen var 67
mill. kroner (78 mill. kroner). 

Virksomheten i Norwegian Construction

Styrets beretning
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Group, Nocon, er fortsatt i en oppbyg-
gingsfase. Selskapet har en ordrereserve
på 166 mill. kroner og flere prosjekter
er under bearbeidelse. Nocon eies av
Veidekke, Selmer og Norwegian
Contractors.

Sammen med Selmer og Norconsult
International deltar Veidekke i Advisory
Group of Norway (AGN), som siden
1984 har hatt rådgivningsoppdrag i for-
bindelse med vannkraftutbygging i Kina.
Lønnsomheten i denne virksomheten er
tilfredsstillende.

Utover den virksomhet som drives gjen-
nom disse selskapene, var Veidekke i
1994 engasjert på flere enkeltprosjekter i
Tyskland og Sverige, som for eksempel
ombyggingsarbeider på Kværners verft i
Warnemünde.

Asfalt
Asfaltmarkedet har vært relativt stabilt de
siste årene, men i 1994 gikk det samlede
volumet ned med 6 %. Nedgangen skyl-
des hovedsakelig mindre bevilgninger til
veisektoren. I tillegg utførte Statens veg-
vesen en større del av oppdragene selv,
slik at markedsnedgangen for de private
entreprenørene ble ca. 10 %.

Når Veidekke og datterselskapet
Korsbrekke og Lorck AS (Kolo) til tross
for dette har oppnådd et bedre resultat
enn året før, skyldes det flere forhold.
Det viktigste er rasjonalisering i driften,
såvel innen asfaltproduksjon som pukk-
verksvirksomhet. Dessuten gjorde den
relativt milde høsten i store deler av lan-
det at asfaltvirksomheten kunne pågå
noe lenger enn året før. Det er også 
realisert gevinster ved salg av utstyr.
Resultatet av asfaltvirksomheten var 35,7
mill. kroner (30,5 mill. kroner). Omset-
ningen var på 687 mill. kroner (720 mill.
kroner).

Til dette virksomhetsområdet hører også
selskapets pukk- og grusvirksomhet.
Med en produksjon i 1994 på 2,5 mill.

tonn er Veidekke og Kolo en av landets
største produsenter. En del av produk-
sjonen går til egen asfaltvirksomhet, men
mesteparten selges til eksterne kunder
på det norske og internasjonale marked.
Resultatet for denne del av virksomhe-
ten viste en positiv utvikling fra 1993 til
1994. Tilgangen på høykvalitets råvarer
fra egne pukkverk vurderes som en vik-
tig konkurransefaktor for Veidekke som
asfaltentreprenør.

Strukturen i asfaltbransjen har vært rela-
tivt stabil de siste årene, med Veidekke/
Kolo, Nodest Vei og Icopal (tidligere
Fjeldhammer Brug) som de tre største
private produsentene, og med Statens
vegvesen som en meget betydelig aktør.
Markedet er preget av stor overkapasi-
tet, og i likhet med situasjonen på an-
leggssektoren, er det mange mindre sel-
skaper som konkurrerer om oppdrage-
ne. Prisnivået er gjennomgående pres-
set. Franzefoss og Selmers etablering av
et nytt felles asfaltselskap vil bety ytterli-
gere overkapasitet og konkurranse i
bransjen med skjerpet prispress.

Utsiktene for 1995 skulle tilsi et samlet
asfaltmarked omtrent på linje med fjor-
året, eventuelt noe bedre. Bevilgninge-
ne i statsbudsjettet til vedlikehold av
riks- og fylkesveier er omtrent like store
som i 1994. I tillegg kommer 200 mill.
kroner som er bevilget til forsterkning
av riks- og fylkesveier som følge av
opphevelse av restriksjonene for aksel-
trykk under teleløsningen. Den generel-
le oppgangen i norsk økonomi og bed-
rede markedsforhold for store deler av
næringslivet skulle tilsi at det er mulig-
heter for en viss vekst i både det kom-
munale og private asfaltmarked. En
eventuell virkning av Gardermoutbyg-
gingen vil først vise seg i 1996.

Eiendom
Ved utgangen av året hadde virksom-
hetsområdet en total eiendomsmasse på
89.139 kvadratmeter. Av denne brukes
24 % i egen virksomhet, mens resten er

Styrets beretning
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leid ut. Ved årsskiftet var utleiegraden
96 % målt i leieverdi. Samlede leieinn-
tekter var 50,7 mill. kroner (47 mill. kro-
ner). Resultatet for virksomhetsområdet
ble 2,6 mill. kroner (4,3 mill. kroner).
Resultatet inkluderer et netto tap ved
salg av eiendommer på 1,1 mill. kroner,
mens det året før var en gevinst på 
8 mill. kroner.

I løpet av året er tre store prosjekter
fullført. To er utleid og ett er solgt. I 
tillegg er det solgt seks eiendommer. 
Samlede netto investeringer ble dermed
49 mill. kroner. Den bokførte verdi av
virksomhetsområdets eiendomsporte-
følje er 461 mill. kroner.

Leiemarkedet for næringslokaler er fort-
satt preget av stor overkapasitet og
pressede priser. Dette vil sannsynligvis
vedvare i flere år. Mobiliteten blant leie-
takerne er imidlertid god, slik at det
hele tiden er etterspørsel etter rasjonelle
lokaler med riktig beliggenhet. Leieta-
kerne er i tillegg opptatt av lave drifts-
kostnader og økt servicegrad fra eiers
side. De større eiendomsforvalterne
med stort kontaktnett og et profesjonelt
serviceapparat vil derfor ha fordeler i
konkurransen om leietakerne.

Veidekke ønsker å satse aktivt på utvik-
ling, drift og forvaltning av eiendom.
Sammen med den tradisjonelle bygge-
virksomheten vil selskapet ha erfaring
og ekspertise til å ta ansvar for alle faser
i et byggeprosjekt, fra råtomt til drift og
forvaltning av det ferdige produkt.
Enkelte prosjekter vil utvikles i egen
regi eller i sameie med andre. Det er
imidlertid lite ønskelig å øke kapitalbin-
dingen i eiendom vesentlig. Ferdig ut-
viklede prosjekter vil derfor løpende bli
vurdert solgt, men med Veidekke som
utleier og forvalter der det er ønskelig.

Organisasjon og personalforhold
Antall ansatte ved utgangen av 1994 var
2.785 (2.694), hvorav 902 (888) måneds-
lønnede og 1.883 (1.806) timelønnede.

Naturlig avgang gjør at det også innen-
for rammen av en relativt stabil samlet
sysselsetting er et kontinuerlig behov
for nyrekruttering. Det er gledelig å
konstatere at det gjennomgående har
vært meget god respons på de stillin-
gene som har vært utlyst.

Organisasjons- og kompetanseutvikling 
i alle ledd i bedriften var sentrale opp-
gaver i hele 1994. Aktiviteten i Veidekke-
skolen, som tilbyr kurs innen en rekke
fagområder, var større enn noen gang
tidligere, og det ble lagt ned et omfat-
tende arbeid innen lederutvikling og
teambuilding. Relasjonene til høyskole-
og universitetsmiljøene er ivaretatt gjen-
nom bl.a. bedriftspresentasjoner og sti-
pendordninger. Rekruttering av fagar-
beidere er et annet sentralt område, og
Veidekke har opprettholdt et høyt inn-
tak av lærlinger gjennom hele den lang-
varige nedgangsperioden for næringen.
Ved utgangen av 1994 var antall lærling-
er 92 (104). 

Veidekke legger stor vekt på et åpent
og konstruktivt samarbeid med selska-
pets tillitsvalgte for time- og månedsløn-
nede. Samarbeidet har vært positivt
også i 1994, både i formelle fora og i
mer uformelle drøftelser og løpende
kontakter.

Helse, miljø og sikkerhet
Som næring er bygg og anlegg utsatt for
bl.a. belastningsskader og ulykker på
arbeidsplassen. Veidekke legger derfor
stor vekt på å forebygge skader og fra-
vær. Selskapet ser helse-, miljø- og sik-
kerhetsarbeidet som et klart lederansvar,
og det er arrangert en rekke kurs innen
området. Fraværet blant de timelønnede
var i gjennomsnitt 4,6 % i 1994 (5,2 %).
Selskapets direkte kostnader forbundet
med fraværet for alle ansatte var 7,1
mill. kroner (7,4 mill. kroner). 

Antall skader pr. million arbeidstimer
var 18,7 (16,1). Økningen i forhold til i
fjor skyldes et uakseptabelt høyt tall for

Styrets beretning
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første kvartal. I resten av året var antal-
let skadetilfeller lavere enn året før.
Veidekke ligger godt an i bransjesam-
menheng, men selskapet har som en
klar målsetting å redusere antall fraværs-
dager og skadetilfeller ytterligere.

Når det gjeldet det ytre miljø, er asfalt-,
grus- og pukkvirksomheten underlagt
spesielle forskrifter som er utarbeidet av
Statens Forurensingstilsyn og kommu-
nale instanser. Selskapet legger stor vekt
på å møte de krav som stilles, og arbei-
der aktivt for ytterligere forbedringer.
De miljømessige konsekvenser av sel-
skapets øvrige virksomhet vies konti-
nuerlig oppmerksomhet.

Finansielle forhold
Konsernets investeringer i maskiner og
utstyr var på 87 mill. kroner i 1994 (68
mill. kroner). I tillegg kommer inves-
teringer i bygninger og tomter med 73
mill. kroner. Eiendomsinvesteringene
ble hovedsakelig finansiert med normal
pantelånsfinansiering.

Konsernets totale eiendeler var ved års-
skiftet 1.923 mill. kroner (1.910 mill.
kroner).

Egenkapitalandelen var 28,7 %. I 1993
var den 31,5 %, men egenkapitalen i
1994 er påvirket av nye regnskapsregler
vedrørende pensjonsforpliktelser. Ned-
justeringen i forhold til tidligere bereg-
ningsprinsipper tilsvarer ca. 2,3 prosent-
poeng.

Ved årsskiftet var likviditeten 372 mill.
kroner (367 mill. kroner). I tillegg kom-
mer ubenyttede trekkrettigheter på 350
mill. kroner (312 mill. kroner) av en
totalramme på 430 mill. kroner (382
mill. kroner).

I løpet av 1994 har Veidekke aktivt be-
nyttet sertifikatmarkedet i likviditetssty-
ringen og oppnådd konkurransedyktige
rentebetingelser. Det ble lagt ut åtte ser-
tifikatlån på til sammen 420 mill. kroner.

Ved årsskiftet var det utestående ett ser-
tifikatlån på 50 mill. kroner.

Aksjonærforhold
Antall aksjonærer pr. 31. desember var
1.998 (1.907). Ingen enkelt aksjonær
hadde mer enn 10 % av aksjene. I løpet
av året økte Folketrygdfondet sin eier-
andel fra 6,1 til 8,8 %, mens UNI
Storebrands andel ble redusert fra 9,2 til
6,5 %. Ellers var det ingen betydelige
endringer i aksjepostene blant selska-
pets største aksjonærer. 

Veidekke legger vekt på et bredt og
aktivt eierengasjement fra selskapets
medarbeidere og har i den forbindelse
som målsetting å tilrettelegge for salg av
aksjer til alle ansatte hvert år. I novem-
ber ble det gitt tilbud til selskapets an-
satte om kjøp av aksjer til en pris som lå
ca. 20 % under børskurs. Oppslutningen
om salget var gledelig stor, og i alt kjøp-
te 389 medarbeidere, hvorav 157 var
nye aksjonærer, vel 51.000 aksjer. Der-
med er 854 ansatte aksjonærer i selska-
pet, og til sammen har de 9 % av aksjene.

I 1994 ble det omsatt totalt 2,7 millioner
Veidekke-aksjer over Oslo Børs (3,2 mil-
lioner). Kursen på Veidekke-aksjen steg
kraftig i begynnelsen av året og nådde
en historisk topp i februar på 236 kro-
ner, for deretter å falle tilbake til et lave-
re nivå. Ved utgangen av året var kur-
sen kroner 116,50 (170,00). Ved årsskif-
tet var 20 % (25 %) av aksjene eid av
utlendinger.

Utsikter
På bakgrunn av de generelle utsiktene i
norsk økonomi forventes fortsatt vekst i
bygg- og anleggsproduksjonen i 1995,
med muligheter for ytterligere økning i
igangsettingen av boliger og yrkesbygg.
Industrien planlegger økte investeringer
for første gang på flere år. Innen anlegg
ligger det an til større aktivitet som følge
bl.a. av de store oppgavene i tilknytning
til den nye hovedflyplassen. Dette gjel-
der både direkte flyplassinvesteringer og

Styrets beretning
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investeringer i vei og jernbane og For-
svarets relokalisering. For underjordsar-
beider vil det imidlertid fortsatt være
stor overkapasitet i markedet og derav
sterkt pressede priser.

Økt aktivitetsnivå innen både bygg og
anlegg gir muligheter for noe bedre
resultater i utførende ledd. I deler av det
sentrale Østlands-området kan det imid-
lertid oppstå presstendenser, og det er
viktig med en nøye kostnadsoppfølging. 

Den viktigste oppgaven for Veidekke i
1995 blir å komme tilbake til et tilfreds-
stillende resultatnivå. Tapene i anleggs-
virksomheten skal snus til overskudd,
og inntjeningen i de andre virksomhets-
områdene skal styrkes. Sammen med de

tiltak som er truffet for å styrke organi-
sasjonen, skulle det gi et godt utgangs-
punkt for å nå de mål som er satt.

Disponering av årsoverskuddet i 
A/S Veidekke
Etter skatt fremkommer det et årsover-
skudd i A/S Veidekke på 6,2 mill. kro-
ner, som styret på selskapets general-
forsamling den 27. april i år vil foreslå
anvendt slik:

Konsernbidrag 4,5 mill. kroner
Utbytte                    11,2   "        "
Reservefond               2,1  "        "
Tilbakeføringsfond    - 9,5  " "
Disposisjonsfond      - 2,1  " "

Sum                         6,2 mill. kroner

Styrets beretning

Billingstad, 27. februar 1995



13

ÅRSRAPPORT 1994

19921993RESULTATREGNSKAP  NOTE

3.664,5
- 994,6
- 872,6

- 1.303,1
- 289,8
- 106,3

- 4,4

- 3.570,8

93,7

- 8,6
- 5,7
1,8

81,2

- 26,3
- 7,4

47,5

8,70

3.137,0
- 793,2
- 775,1

- 1.206,0
- 188,1
- 110,5

- 0,2

- 3.073,1

63,9

- 3,4
9,2
5,5

75,2

- 20,5
- 6,4

48,3

8,84

1994

3.161,5
- 862,2
- 748,6

- 1.166,7
- 277,5
- 95,3
- 3,4

- 3.153,7

7,8

- 6,9
10,2
- 5,9

5,2

- 6,0
- 6,1

- 6,9

- 1,25

1,21

15

11

2
10
8

16
17

DRIFTSINNTEKTER
Materialkostnader  
Lønn og sosiale kostnader   
Underentreprenører  
Andre driftskostnader 
Avskrivninger
Tap på fordringer 

Sum driftskostnader  

DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter/finanskostnader
Andel resultat i skipskommandittselskap 
Andel resultat i tilknyttede selskap 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad
Minoritetsandel

ÅRSOVERSKUDD/UNDERSKUDD

Fortjeneste pr. aksje (kr.)

Resultatregnskap 

(Beløp i mill. kroner)KONSERN
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Balanse 

19931994EIENDELER pr. 31. desember

366,5
343,9
83,6
55,7
99,4

949,1

37,8
121,8
57,2
17,1

226,6
363,3
136,6

960,4

1.909,5

371,6
410,4
72,6
44,7

110,9

1.010,2

23,3
99,4
6,1

16,8
228,2
402,7
136,0

912,5

1.922,7

NOTE

3
4
5

6

8
9, 15, 16

10
11
11
11
11

Likvide midler
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Driftsbeholdninger
Egenregiprosjekter for salg

SUM OMLØPSMIDLER

Aksjer i tilknyttede selskap
Langsiktige fordringer m.v.
Andel skipskommandittselskap
Goodwill
Maskiner o.l.
Bygninger
Tomter

SUM ANLEGGSMIDLER

SUM EIENDELER

(Beløp i mill. kroner)KONSERN

19931994GJELD OG EGENKAPITAL pr. 31. desember

54,8
411,6
142,1
214,0

822,5

368,3
117,9

486,2

47,3

56,2
497,3

553,5

1.909,5

222,6
160,7

102,4
411,3
162,9
260,1

936,7

386,9
46,8

433,7

50,1

56,2
446,0

502,2

1.922,7

283,7
142,4

NOTE

12

13

14, 15
16

17

18

19

20
20

Rentebærende gjeld
Leverandørgjeld
Merverdiavgift, skattetrekk, folketrygd o.l.
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt

SUM LANGSIKTIG GJELD

MINORITETSINTERESSER

Aksjekapital
Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Pantstillelser
Garantiansvar
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19931994

75,2
110,5
- 25,2
- 13,6
- 5,5
- 9,2

103,5
- 154,2

81,5

- 129,5
56,6
- 3,2

- 76,1

27,8
- 24,3
28,3
- 0,8
0,0

- 28,4

2,6

8,0

358,5
366,5

5,2
95,3

- 14,0
- 58,8

5,9
- 10,2
- 56,0
68,3

35,7

- 167,1
45,7
34,8

- 86,6

89,0
- 66,4
38,7
- 0,8
12,7

- 17,2

56,0

5,1

366,5
371,6

KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN
Resultat før skattekostnad
Avskrivninger
Gevinst ved salg av varige driftsmidler
Betalbar skatt
Andel resultat i tilknyttede selskap
Andel resultat i skipskommandittselskap
Endring i fordringer, driftsbeholdninger, egenregiprosjekter for salg
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive kortsiktig opplåning og utbytte

Netto kontantstrøm fra driften (A)

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETENE
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler
Andre investeringer (netto)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene (B)

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETENE
Ny langsiktig opplåning
Nedbetaling på langsiktig gjeld
Endring i kortsiktig opplåning
Endring i egenkapital
Salg egne aksjer
Betalt utbytte

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene (C)

Sum netto økning i likvide midler (A+B+C)

Likvide midler pr. 1. januar
Likvide midler pr. 31. desember

Kontantstrømanalyse

(Beløp i mill. kroner)KONSERN
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KONSOLIDERING

Datterselskap 
Datterselskap er selskap hvor Veidekke
har direkte eller indirekte stemmefler-
tall. Datterselskapenes resultatregnskap
og balanse tas inn i konsernregnskapet i
sin helhet. Minoritetsinteressenes andel
av årsoverskudd (resultat etter skatte-
kostnad) og egenkapital er vist som
egne poster i regnskapet. 

Ved kjøp av aksjer i datterselskap an-
vendes oppkjøpsmetoden. Ved opp-
kjøpsmetoden elimineres kostpris på
aksjer i datterselskap mot bokført egen-
kapital i datterselskapet på kjøpstids-
punktet.   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 resultatregn-
skapet.

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 disposisjoner.

I konsernregnskapet er disse selskapene
innarbeidet etter egenkapitalmetoden.
Egenkapitalmetoden innebærer at andel
av årsoverskudd (resultat etter skatte-
kostnad), justert for avskrivning av even-
tuelle merverdier på kjøpstidspunktet,
tas inn på egen linje i resultatregnska-
pet. I balansen er andelen ført opp til
kostpris, justert for andel resultat, utbyt-
te og egenkapitaljusteringer etter kjøps-
tidspunktet.

Arbeidsfellesskap, ANS og KS
Veidekke utfører entreprenøroppdrag i
arbeidsfellesskap med andre entrepre-
nører. Deltakerne i arbeidsfellesskap er
solidarisk ansvarlige. Videre deltar
Veidekke innen eiendoms- og asfaltvirk-
somhet 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 kon-
solidering). Dette innebærer at andelen
av hver post i resultatregnskap og ba-
lanse innarbeides.

Kommandittselskap innen shipping
Veidekke deltar også i kommandittsel-
skap innen shipping. Disse selskapene
er innarbeidet etter egenkapitalmeto-
den, da dette ligger utenfor Veidekkes
virksomhetsområder. Andel av resultat
er i resultatregnskapet vist på egen linje
etter finansposter. I balansen er ande-
lene klassifisert som anleggsmidler.

Omregning av utenlandske selskap
Balanseposter i utenlandske selskap blir
omregnet til kursen på balansedagen,
mens resultatposter omregnes til gjen-
nomsnittskurser for året. Omregningsdif-
feranser vedrørende utenlandske datter-
selskap føres mot konsernets egenkapi-
tal, mens omregningsdifferanser ved-
rørende utenlandske ansvarlige selskap
og arbeidsfellesskap føres over resultat-
regnskapet.

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

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

Egne aksjer
Konsernet har egne aksjer som er erver-
vet ved kjøp av selskap. Kostpris er ført

Regnskapsprinsipper
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som reduksjon av egenkapitalen. 
Gevinst/tap ved avhendelse føres direk-
te mot egenkapitalen.

INNTEKTSFØRING

Prosjekter
Veidekkes virksomhet består hovedsa-
kelig i utførelse av entreprenøroppdrag
(prosjekter) med varighet fra noenmåne-
der til flere år. Fakturering skjer måned-
lig, med betaling pr. 30 dager og er nor-
malt i takt med utførelsen av arbeidet.
Det forekommer også avvikende beta-
lingsplaner.

For prosjekter anvendes løpende inn-
tektsføring. Dette innebærer at inntekts-
føringen skjer etter hvert som arbeidet
utføres i henhold til fullførelsesgraden.
Det vil si at opparbeidet andel av pro-
sjektets forventede fortjeneste tas til inn-
tekt. Fullførelsesgraden fastsettes på
grunnlag av utført produksjon.

For prosjekter som forventes å gi tap, er
hele det forventede tap kostnadsført.
Det er foretatt avsetninger for garantiar-
beider og andre usikkerheter. Garanti-
tiden er fra ett til tre år. Omtvistede krav
inntektsføres først når de er avgjort eller
er sikre.

Egenregiprosjekter for salg
Egenregiprosjekter for salg gjelder ho-
vedsakelig oppføring av boliger. Egen-
regi inntektsføres etter hvert som en-
hetene ferdigstilles og overleveres kjø-
perne. Nedlagte kostnader på enheter
under produksjon og tomter for utbyg-
ging oppføres i balansen under omløps-
midler. Enhetene verdsettes til det la-
veste av tilvirkningskost og antatt netto
salgsverdi. Tilvirkningskost omfatter alle
henførbare prosjektkostnader. Det fore-
tas en forsiktig inntektsføring i begyn-
nelsen av prosjektene.

Egenregiprosjekter for eget eie
Egenregiprosjekter for utleie eller egen

bruk oppføres som anleggsmiddel til til-
virkningskost inklusive rentekostnader i
byggetiden. Egenregiarbeider for eget
eie vises som driftsinntekter.

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

ANDRE PRINSIPPER

Pensjoner
Veidekke har i 1994 innført den nye
regnskapsstandarden for pensjonskost-
nader. Etter denne skal Veidekkes pen-
sjonsordninger behandles som ytelses-
planer. Dette innebærer at det er foreta-
ket som reelt er ansvarlig for oppfyllel-
sen av pensjonsforpliktelsene, selv om
disse er forsikringsmessig dekket. Nå-
verdien av alle opptjente pensjonsfor-
pliktelser må derfor beregnes (årlig
aktuarberegning). I beregningen er det
tatt hensyn til forventet lønnsvekst,
basert på en lineær opptjening. Pen-
sjonsmidler består av premiefond og
foretakets andel av forsikringselskapets
fonds (premiereserver), og oppføres til
virkelig verdi (flytteverdien). Netto pen-
sjonsforpliktelser/pensjonsmidler er
oppført i balansen. Pensjonskostnader
består av nåverdien av årets pensjons-
opptjening pluss renter på forpliktelsene
med fradrag for avkastning på pensjons-
midlene.

Ved beregning av pensjonsforpliktelse-
ne og årets avkastning på midlene an-
vendes en langsiktig rente. Ved regn-
skapsavslutningen benyttes estimerte
verdier for pensjonsmidler og pensjons-
forpliktelser. De estimerte verdiene blir
hvert år korrigert med faktiske tall. Av-
viket mellom estimerte og faktiske tall
oppføres i balansen. Disse avvikene må
amortiseres (resultatføres) etter nærmere
regler. Avvik på grunn av endring i øko-
nomiske forutsetninger og endring i pen-
sjonsplaner behandles på tilsvarende
måte.

Regnskapsprinsipper
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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, som betales
året etter. Utsatt skatt er avsetning for
fremtidig betalbar skatt, beregnet av mid-
lertidige forskjeller mellom regnskap og
skatt. Årsaken til at det oppstår midlerti-
dige forskjeller er at en del resultatpos-
ter behandles forskjellig i regnskap og
skatt. Dette på grunn av at det kan fore-
tas visse skattemessige avsetninger, mens
det på den annen side finnes regnskaps-
messige avsetninger som ikke er skatte-
messig fradragsberettiget. Utsatt skatt er
beregnet i nominelle beløp, dvs. uten
diskontering. Videre er det strenge krite-
rier for å føre opp en utsatt skattefordel.

Avskrivninger
Avskrivninger er basert på driftsmidle-
nes økonomiske levetid.

Utviklingskostnader
Kostnader vedrørende forskning og tek-
nologiutvikling blir kostnadsført.

Fordringer og gjeld
Fordringer og gjeld som knytter seg til
produksjonen, klassifiseres som omløps-

midler og kortsiktig gjeld. Øvrige ford-
ringer og gjeld med forfall utover ett år
er klassifisert som anleggsmidler og
langsiktig gjeld.

Fordringer er oppført i balansen til på-
lydende etter fradrag for tapsavsetninger. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld i uten-
landsk valuta er omregnet etter balanse-
dagens kurs. Langsiktige fordringer i
utenlandsk valuta er ført opp etter den
kurs som er lavest: Balansedagens kurs
eller kursen på transaksjonstidspunktet.
Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta er
ført opp etter den kurs som er høyest:
Balansedagens kurs eller kursen på
transaksjonstidspunktet.

Driftsbeholdninger
Som driftsbeholdning inngår råvarer,
materialer og småutstyr. Driftsbehold-
ningene er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer
Finansielle investeringer er klassifisert
som omløpsmidler, mens strategiske
investeringer er klassifisert som anleggs-
midler. Omløpsaksjer er vurdert etter
porteføljeprinsippet.

Regnskapsprinsipper
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2. FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

1. DRIFTSINNTEKTER

1994 1993

2,6
40,0
3,9

46,5

- 40,6
- 7,3
- 2,0

- 49,9

- 3,4

0,0
36,5
2,6

39,1

- 30,2
- 11,5
- 4,3

- 46,0

- 6,9

Gevinster ved salg av verdipapirer
Renteinntekter
Andre finansinntekter

Finansinntekter

Rentekostnader langsiktige lån
Rentekostnader kortsiktige lån
Andre finanskostnader

Finanskostnader

Finansinntekter/finanskostnader

I kundefordringer inngår delkredereavsetning med 21,7 mill. kroner (22,1).

KONSERN (Beløp i tabellene i mill. kroner)

3. LIKVIDE  MIDLER

1994 1993

289,3
24,4
46,6
6,2

366,5

316,3
28,6
20,4
6,3

371,6

Bankinnskudd
Skattetrekksmidler
Verdipapirer
Aksjer

Likvide midler

4. KUNDEFORDRINGER

I andre kortsiktige fordringer inngår innestående hos kunder med 45,0 mill. kroner (66,2).

5. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

I driftsinntekter inngår gevinst ved salg av maskiner o.l. med 15,4 mill. kroner (17,2) og tap ved salg
av bygninger/tomter med -1,4 mill. kroner (8,0). 
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6. EGENREGIPROSJEKTER FOR SALG

1994 1993

83,1
16,3

99,4

96,1
14,8

110,9

Igangsatte prosjekter
Ubebygde tomter

Egenregiprosjekter for salg

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

7. AKSJER I DATTERSELSKAP

Pålydende
totalt

Eier-
andel i %

Selskapets 
aksjekapital

Verdi i
balansen

16,9
9,5
5,2
5,1
3,1
2,2
2,1
2,1
1,5
1,2
0,9
0,1
0,1
0,0

50,0

16,8
2,5
0,8
0,5

20,6

3,0
0,0

SEK 5,0
5,0
3,6

DEM 0,5
1,2
2,0
0,2
0,9

ISK 9,0
0,2
0,1
0,1

41,0
0,0
0,2

PZL 950,0

60 
50 

100 
100 
100 
100 
100
100 
100 
100 
90 
90 

100 
100 

100 
50 

100 
100 

5,0
0,1

SEK 5,0
5,0
3,6

DEM 0,5
1,2
2,0
0,2
0,9

ISK 10,0
0,2
0,1
0,1

41,0
0,1
0,2

PZL 950,0

Korsbrekke og Lorck AS
Hokksund Pukkverk A/S
Veidekke AB
Veidekke Eiendom A/S
Nor-Vei A/S
Veidekke GmbH
Con-Form A/S
Con-Form Polen Invest A/S
Ottersbo Pukkverk A/S
Prosjektutvikling Bergen A/S
Krafttak HF
Beitostølen Eiendomsutvikling A/S
Napastaa Entreprenør A/S
Sogndal Postgård A/S

Eid av A/S Veidekke

Oslo Asfalt A/S
Hokksund Pukkverk A/S
Con-Form Trøndelag A/S
Con-Form Ltd. 

Eid gjennom datterselskap
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9. LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.

1994 1993

8,1
15,2
3,7

10,5
10,4
59,5
2,8

11,6

121,8

26,9
22,4
13,2
11,3
11,2
3,0
2,7
8,7

99,4

Lån til deltagere i ANS
Lån til tilknyttede selskap
Lån til ansatte
Kreditt ved salg av eiendommer
Utsatt skattefordel
Netto pensjonsmidler
Diverse aksjer
Annet

Langsiktige fordringer og aksjer

Netto pensjonsmidler er redusert med 56,9 mill. kroner på grunn av innføring av ny regnskaps-
standard for pensjonskostnader (1993-tallene gjelder premiefond).

10. ANDEL SKIPSKOMMANDITTSELSKAP

Salgs-
gevinst

Andel
resultat

Bokført 
verdi

Andel
gjeld

Andel 
eien-
deler

Påregnet
innkalt
kapital

Uinnkalt
kapital

Innskutt
kapital

Eier-
andel i %

Totalt
resultat

0,1
10,1
0,0

10,2

-
7,9

-

7,9

0,1
2,2
0,0

2,3

4,6
0,7
0,8

6,1

33,0
0,0
0,5

33,5

37,6
0,7
1,3

39,6

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
55,2
0,5

55,7

11,9
0,7
0,4

11,5 
40,0 
16,6 

K/S Fosna
K/S JLM Tank 1
K/S Essi Gina

Sum

8. AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAP

Verdi i
konsernet

Verdi i
selskapet

Pålydende
totalt

Eier-
andel i %

Selskapets 
aksje-

kapital
Årets

resultat

- 7,6
0,8
0,8
0,1

- 5,9

0,0
0,0

- 5,9

7,5
6,7
1,3
4,9

20,4

1,4
1,5

23,3

3,4
1,0
0,0
5,1

9,5

2,0
1,5

13,0

2,4
1,0
0,1

0,1

48 
50 
50 

50 

5,0
2,0
0,1

0,1

Noremco Construction A/S
A/S Kongsvinger Asfalt
A/S Fosskvartalet
Andre selskap

Eid av A/S Veidekke

Martin Haraldstad A/S
Andre selskap

Eid av konsernet
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11. VARIGE DRIFTSMIDLER

Årets
avskrivn.

Bokført
verdi

31.12.
Akkum.

avskr.AvgangTilgang

Anskaf-
felseskost

01.01.

Avskriv-
nings- 

sats i %

20
15-25

2-5
-

7,4
76,2
11,7
0,0

95,3

16,8
228,2
402,7
136,0

783,7

17,1
690,8
92,2
0,0

800,1

8,5
66,2
21,3
4,4

100,4

7,1
86,6
69,6
3,8

167,1

35,3
898,6
446,6
136,6

1.517,1

Goodwill
Maskiner o.l.
Bygninger
Tomter

Sum

Under tomter er det inkludert eiendommer for utvikling med en bokført verdi pr. 31. desember på
82,0 mill. kroner (74,2).

Investeringer i og salg (salgssum) av varige driftsmidler de siste fem år:

Invest.SalgInvest.SalgInvest.SalgSalg Invest.Invest. Salg

19901991199219931994

-
7,2
5,7
0,5

13,4

20,2
59,6
63,3
13,3

156,4

-
20,4
40,8
13,1

74,3

31,4
109,7
114,5
58,5

314,1

-
26,1

129,8
22,5

178,4

6,9
101,5
23,2
5,4

137,0

-
25,6
18,4
12,6

56,6

3,9
68,1
23,8
33,7

129,5

-
24,2
17,8
3,7

45,7

7,1
86,6
69,6
3,8

167,1

Goodwill
Maskiner o.l.
Bygninger
Tomter

Sum

12. RENTEBÆRENDE KORTSIKTIG GJELD

1994 1993

7,3
39,5
7,7
0,3

54,8

3,0
82,8
16,6
0,0

102,4

Kassekreditt
Prosjektfinansiering
Neste års avdrag langsiktig gjeld
Annet

Rentebærende kortsiktig gjeld

Avsetning til betalbar skatt er 63,1 mill. kroner (19,7). Avsetning til utbytte er 15,1 mill. kroner (17,2).

13. ANNEN KORTSIKTIG GJELD
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14. LANGSIKTIG GJELD

Nye lån
1994

Nedbet.
1994

Bokført
31.12.93

Bokført 
31.12.94

283,7
80,4

- 16,6

347,5

39,4

386,9

88,5
0,5

89,0

18,4
44,5

62,9

213,6
124,4
- 7,7

330,3

38,0

368,3

Lån med pant i bygninger/tomter
Andre lån
Herav neste års avdrag *

Sum

Netto pensjonsforpliktelser

Langsiktig gjeld

19991998199719961995Nedbetalingsstruktur
Etter 
1999

218,2
62,9

281,1

10,4
2,4

12,8

15,7
2,4

18,1

16,1
4,3

20,4

10,8
4,3

15,1

12,5
4,1

16,6

Lån med pant i bygninger/tomter
Andre lån

Sum

* Avdrag i 1995 er ført som kortsiktig gjeld

I løpet av 1995 vil 79 % av låneporteføljen bli renteregulert. Den gjennomsnittlige lånerenten var pr.
31. desember 1994 på 7,3 %.

Konsernet har ubenyttede trekkrammer på 350 mill. kroner (312), hvorav 192 mill. kroner (202) 
gjelder langsiktige lånerammer.

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.

Innføringen av ny regnskapsstandard for pensjonskostnader medførte at netto pensjonsforpliktelser
økte med 61,8 mill. kroner. 44,5 mill. kroner av dette beløpet er ført direkte mot egenkapital og
minoritetsinteresser, mens 17,3 mill. kroner er ført mot utsatt skatt. Tallene for tidligere år er ikke
omarbeidet.

15. PENSJONER
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15. PENSJONER forts.

Konsern
Totalt

Kolo *
SikredeUsikrede

A/S Veidekke
Sikrede

Konsern
1.1. 1994

197,2
- 221,1

- 23,9
- 16,3

- 40,2

10,9
14,9

- 15,9
1,1

11,0

215,6
- 234,5

- 18,9
- 17,4

- 36,3

0,1
1,0

- 2,5
1,1

- 0,3

33,4
- 12,9

20,5
- 17,4

3,1

10,4
12,3

- 13,4

9,3

182,2
- 195,9

- 13,7

- 13,7

0,4
1,6

2,0

- 25,7

- 25,7

- 25,7

Pensjonskostnader
Årets opptjening (nåverdi)
Renter på forpliktelsene
Avkastning på midlene
Endring overfinansiering

Pensjonskostnader

Oppført i balansen pr. 31. desember
Pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelser (nåverdi)

Netto midler/forpliktelser
Ikke oppført overfinansiering

Balanseført netto midler/forpliktelser

* Korsbrekke og Lorck AS

3,1 mill. kroner er oppført under langsiktige fordringer m.v., mens -39,4 mill. kroner er oppført som
langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser og årets opptjening er inklusive arbeidsgiveravgift.

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

16. SKATT

1994SKATTEKOSTNAD 1993

13,6
6,9

20,5

58,8
- 52,8

6,0

Betalbar skatt
Endring utsatt skatt

Skattekostnad
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16. SKATT forts.

1994UTSATT SKATT 1993

103,7
59,5
48,5
89,4

124,4
- 4,1

421,4

117,9

10,4

40,5
3,1

45,2
-

99,3
- 21,0
167,1

46,8

11,2

Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster
Pensjonsmidler
Meravskrivninger
Skipskommandittselskap
Gevinst- og tapskonto
Andre langsiktige poster
Grunnlag utsatt skatt

Utsatt skatt (28 %)

Utsatt skattefordel *

* Beregnet av netto pensjonsforpliktelser på 40,0 mill. kroner (37,1).

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

199417. MINORITETSINTERESSER 1993

50,8
6,4

- 10,1
0,0
0,0
0,2

47,3

47,3
6,2

- 4,0
- 3,7
5,1

- 0,8
50,1

Minoritetsinteresser 1. januar
Minoritetsandel av årsoverskudd
Utbytte 
Innføring av ny regnskapsstandard for pensjonskostnader
Salg egne aksjer
Tilgang/avgang minoritet
Minoritetsinteresser 31. desember

1994MINORITETSANDEL AV RESULTATPOSTER 1993

80,3
- 75,3

5,0

3,4

8,4

- 2,0

6,4

74,4
- 67,4

7,0

1,3

8,3

- 2,2

6,1

Driftsinntekter
Driftskostnader

Driftsresultat

Netto finansielle poster

Resultat før skattekostnad

Skattekostnad

Minoritetsandel av årsoverskudd
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AKSJEKAPITALENS UTVIKLING ETTER BØRSINTRODUKSJONEN

Aksjekapi-
tal etter

utvidelse

Aksjer etter
utvidelse

(1.000)
Innbetalt

beløp

Antall
aksjer

Emisjonsform
Justerings

faktor

0,833

0,998

0,999

30,5
31,1
37,4
46,9
47,5
48,0
48,6
49,1
56,2

3.053
3.113
3.736
4.693
4.746
4.802
4.861
4.912
5.623

25,3
3,1

0,5

0,6

5.018
275

4.754
1.494

11.200

22.741

1986 Emisjon, kurs 57,50
1986 Emisjon ansatte, kurs 51,75
1988 Fondsemisjon 1:5
1989 Fusjon Hesselberg Vei
1989 Utbytteemisjon
1990 Fusjon Folke A. Axelson A/S
1990 Utbytteemisjon
1991 Fusjon Stoltz Røthing Haugesund A/S
1991 Fusjon Aker Entreprenør A.S

Christian Bruusgaard, styreformann
Flemming Vejgaard Andersen, styremedlem
Helge B. Andresen, styremedlem
Kåre Strand, styremedlem
Terje R. Venold, adm. direktør

Justeringsfaktoren er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens normer.

Nedenstående styremedlemmer og administrerende direktør har pr. 31. desember 1994 følgende
aksjeposter i A/S Veidekke:

19. EGENKAPITAL

1994 1993

521,1
48,3

- 15,1
0,0
0,0

- 0,8

553,5

553,5
- 6,9

- 11,2
- 40,8

7,6
0,0

502,2

Egenkapital pr. 1. januar
Årsoverskudd
Utbytte
Innføring av ny regnskapsstandard for pensjonskostnader
Salg egne aksjer
Valutaomregning

Egenkapital pr. 31. desember

Egne aksjer inngår i annen egenkapital med - 0,4 mill. kroner (- 0,7).

A/S Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember består av 5.622.830 aksjer pålydende kr. 10,-. Konsernet
eier 80.328 aksjer i A/S Veidekke gjennom Korsbrekke og Lorck AS. Disse aksjene er ervervet før
konserndannelsen. Gjennomsnittlig antall utestående aksjer i 1994 var 5.509.169 (5.462.502).

18. AKSJEKAPITAL
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20. PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG SOLIDARANSVAR

1994 1993

222,6
277,9
22,3

283,7
325,4
32,8

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.
Bokført verdi av pantsatte bygninger
Bokført verdi av pantsatte tomter

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og garantistillelser. 

A/S Veidekke har stilt garantier overfor datterselskap med i alt 156,2 mill. kroner (67,5). Av dette er
131,4 mill. kroner (50,2) solidaransvar overfor datterselskapers trekk på konsernkontosystem i ban-
kene. 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.

Gjenværende omsetning på tapsprosjekter er 75 mill. kroner (247). Forventet tap på disse prosjekte-
ne er avsatt i regnskapet.

Akkumulerte inntekter på igangværende prosjekter er 1.169 mill. kroner (1.054). Inntektsført bidrag
er -13 mill. kroner (54).

1994 1993

10,5
39,9
30,6
79,7

160,7

7,9
48,5
30,3
55,7

142,4

Garantier overfor ansatte
Garanti overfor tilknyttet selskap
Øvrige garantier
Ikke påregnet innkalt ansvarskapital i K/S

Garantiansvar

21. ORDRERESERVE

Ordrereserve
pr. 31.12.93

Herav til ut-
førelse i 1995

Ordrereserve
pr. 31.12.94

Herav til ut-
førelse i 1994 

622
364

986

654
704

1.358

1.085
450

1.535

1.154
577

1.731

Bygg 
Anlegg

Sum ordrereserve



28

ÅRSRAPPORT 1994

Resultatregnskap 

19931994RESULTATREGNSKAP   

2.791,2
- 687,3
- 697,4

- 1.110,7
- 158,0
- 77,6

8,3

- 2,722,7

68,5

67,9
- 36,1

9,2

109,5

- 3,1
4,6

111,0

37,1
15,5
18,7
- 9,5
49,2

111,0

2.713,4
- 735,5
- 681,3
- 992,0
- 241,4
- 65,3
- 3,0

- 2.718,5

- 5,1

45,7
- 40,4
10,3

10,5

- 49,3
45,0

6,2

4,5
11,2
2,1

- 9,5
- 2,1

6,2

NOTE

A

B
H

C
C

DRIFTSINNTEKTER
Materialkostnader  
Lønn og sosiale kostnader   
Underentreprenører   
Andre driftskostnader 
Avskrivninger
Tap på fordringer 

Sum driftskostnader  

DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter
Finanskostnader 
Andel resultat i skipskommandittselskap

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt
Endring utsatt skatt

ÅRSOVERSKUDD

Overføringer:
Konsernbidrag
Utbytte
Reservefond
Tilbakeføringsfond
Disposisjonsfond

SUM OVERFØRINGER

(Beløp i mill. kroner)A/S VEIDEKKE
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Balanse 

19931994EIENDELER pr. 31. desember

304,7
294,5
25,6
80,4
48,9
93,8

847,9

44,9
17,6
99,7
54,2
56,2
2,6

165,4
190,2
102,5

733,3

1.581,2

318,2
310,6
40,0
58,1
40,0

107,0

873,9

50,0
9,5

91,1
60,3
5,3
0,8

161,6
182,1
99,5

660,2

1.534,1

NOTE

D
E

F

7
8
G

10
H
H
H
H

Likvide midler
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer konsernselskap
Andre kortsiktige fordringer
Driftsbeholdninger
Egenregiprosjekter for salg

SUM OMLØPSMIDLER

Aksjer i datterselskap
Aksjer i tilknyttede selskap
Langsiktige fordringer m.v.
Langsiktige fordringer konsernselskap
Andel skipskommandittselskap
Goodwill
Maskiner o.l.
Bygninger
Tomter

SUM ANLEGGSMIDLER

SUM EIENDELER

(Beløp i mill. kroner)A/S VEIDEKKE

19931994GJELD OG EGENKAPITAL pr. 31. desember

43,5
376,1
132,5
35,3

182,9

770,3

253,5
93,1

346,6

56,2
41,5
28,7

337,9

464,3

1.581,2

123,4
228,2

92,2
373,3
143,5

6,3
220,4

835,7

243,8
35,2

279,0

56,2
43,6
19,1

300,5

419,4

1.534,1

134,8
298,6

NOTE

I

J

K

L
20

Rentebærende gjeld
Leverandørgjeld
Merverdiavgift, skattetrekk, folketrygd o.l.
Kortsiktig gjeld konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt

SUM LANGSIKTIG GJELD

Aksjekapital (5.622.830 aksjer á kr. 10,-)
Reservefond
Tilbakeføringsfond
Disposisjonsfond

SUM EGENKAPITAL

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Pantstillelser
Garantiansvar
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Kontantstrømanalyse

19931994

109,5
77,6

- 25,2
- 3,1
- 9,2

153,4
- 243,5

59,5

- 89,9
55,7
7,8

- 26,4

24,2
- 16,2

7,7
- 23,5
- 12,7

- 20,5

12,6

292,1
304,7

10,5
65,3

- 13,1
- 49,3
- 10,3
- 12,5
53,6

44,2

- 75,2
39,7
24,2

- 11,3

1,0
- 15,0
47,2

- 37,1
- 15,5

- 19,4

13,5

304,7
318,2

KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN
Resultat før skattekostnad
Avskrivninger
Gevinst ved salg av varige driftsmidler
Betalbar skatt
Andel resultat i skipskommandittselskap
Endring i fordringer, driftsbeholdninger, egenregiprosjekter for salg
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive kortsiktig opplåning og utbytte

Netto kontantstrøm fra driften (A)

KONSTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETENE
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler  
Andre investeringer (netto)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene (B)

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETENE
Ny langsiktig opplåning
Nedbetaling på langsiktig gjeld
Endring i kortsiktig opplåning
Betalt konsernbidrag
Betalt utbytte

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene (C)

Sum netto økning i likvide midler (A+B+C)

Likvide midler pr. 1. januar
Likvide midler pr. 31. desember

(Beløp i mill. kroner)A/S VEIDEKKE
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Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippene på side 16 til 18 og en del av notene for konsernet, gjelder også for morselskapet.

A. LØNNINGER
Godtgjørelse til styret er kr. 445.000,- og lønn til administrerende direktør er kr. 871.900,-.

B. ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Godtgjørelse til selskapets revisor er kr. 1.540.000,- for revisjon og kr. 372.755,- for rådgivning.

C. FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
I finansinntekter inngår utbytte med 4,2 mill. kroner (25,5), hvorav 3,0 mill. kroner (24,0) er fra 
datterselskap. Øvrige finansinntekter fra datterselskap er 3,0 mill. kroner (2,4). Finanskostnader til 
datterselskap er 0,0 mill. kroner (0,4).

A/S VEIDEKKE (Beløp i tabellene i mill. kroner)

I kundefordringer inngår delkredereavsetninger med 20,6 mill. kroner (20,6).

D. LIKVIDE  MIDLER

1994 1993

241,8
21,7
35,0
6,2

304,7

275,6
26,0
10,3
6,3

318,2

Bankinnskudd
Skattetrekksmidler
Verdipapirer
Aksjer

Likvide midler

E. KUNDEFORDRINGER

I andre kortsiktige fordringer inngår innestående hos kunder med 44,4 mill. kroner (66,0). 

F. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Aksjer beløper seg til 2,7 mill. kroner (2,5). Utsatt skattefordel er 11,2 mill. kroner (10,4).
Lån til ansatte er 13,0 mill. kroner (3,3).

G. LANGSIKTIGE FORDRINGER M.V.
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Noter til regnskapet

H. VARIGE DRIFTSMIDLER

Årets
avskrivn.

Bokført
verdi

31.12.
Akkum.

avskr.AvgangTilgang

Anskaf-
felseskost 

01.01.

1,8
56,9
6,6
0,0

65,3

0,8
161,6
182,1
99,5

444,0

4,9
511,9
56,0
0,0

572,8

0,0
66,4
19,5
4,1

90,0

0,0
57,6
16,5
1,1

75,2

5,7
682,3
241,1
102,5

1.031,6

Goodwill
Maskiner o.l.
Bygninger
Tomter

Sum

J. SKATT

1994SKATTEKOSTNAD 1993

109,5
- 29,5

9,9
16,8

- 48,8

57,9

10,5
- 3,0
1,6

171,6
0,0

180,7

Forskjell regnskapsmessig og skattemessig resultat:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Godtgjørelse (utbytte)
Endring midlertidige forskjeller
Skattemessig underskudd fusjonerte selskap

Skattemessig resultat (grunnlag)

Avsetning til betalbar skatt er 50,0 mill. kroner (6,3). Avsetning til utbytte er 11,2 mill. kroner (15,5).

I. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

1994UTSATT SKATT 1993

81,6
43,3
37,6
89,4
98,6

- 18,0
332,5

93,1

10,4

37,8
0,0

37,2
0,0

78,7
- 28,0
125,7

35,2

11,2

Midlertidige forskjeller:
Kortsiktige poster
Pensjonspremiefond
Meravskrivninger
Skipskommandittselskap
Gevinst- og tapskonto
Andre langsiktige poster
Grunnlag utsatt skatt

Utsatt skatt (28%)

Utsatt skattefordel *

* Beregnet av netto pensjonsforpliktelser på 40,0 mill. kroner (37,1).
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K. EGENKAPITAL

1994 1993

439,5
- 33,6
111,0
- 15,5
- 37,1

0,0

464,3

464,3
0,0
6,2

- 11,2
- 4,5

- 35,4

419,4

Egenkapital 1. januar
Fusjon
Årsoverskudd
Utbytte 
Konsernbidrag
Innføring av ny regnskapsstandard for pensjonskostnader

Egenkapital 31. desember

Noter til regnskapet

L. PANTSTILLELSER

1994 1993

123,4
143,0
13,8

134,8
143,7
13,4

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.
Bokført verdi av pantsatte bygninger
Bokført verdi av pantsatte tomter

Revisjonsberetning for 1994

Til generalforsamlingen i A/S Veidekke

Vi har revidert årsoppgjøret for A/S Veidekke for 1994 som viser et årsoverskudd på 6,2 mill. kroner for
morselskapet og et årsunderskudd på 6,9 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 revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentli-
ge feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskaps-
postene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av
ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi
gjennomgått selskapets formuesforvaltning og interne kontroll.

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet og 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 1994 og for resultatet av virksom-
heten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

Oslo, 28. februar 1995
ERNST & YOUNG AS

Ernst Alsaker
Statsautorisert revisor
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Nøkkeltall

1990199119921993

3.162
7,8
5,2

- 6,9
1.731

0,2
2,7
4,6

- 0,1

1.923
552
28,7
167

372
1,08
0,91
11,1

116,50
- 1,25

-
6,65
17,5
2,00

5.509

2.785
749

2.093
106,6
90,1
57,7

1.138

4,3
9,3

14,8
13,8

1.792
526
29,4
156

332
1,31
1,03

180,6

130,00
12,53
10,4

31,61
4,1

2,25
4.603

1.702
467

3.640
69,4
74,7
42,1

1.712

2,1
7,8

13,4
9,4

2.191
538
24,6
314

431
1,06
0,93
85,5

102,00
7,74
13,2

31,85
3,2

2,25
5.439

3.007
849

3.665
93,7
81,2
47,5

1.205

2,2
7,9

15,2
9,9

1.999
572
28,6
137

359
1,09
0,95
- 5,2

68,00
8,70
7,8

31,44
2,2

2,25
5.463

2.869
873

1994

3.137
63,9
75,2
48,3

1.358

2,4
6,4

11,7
9,3

1.910
601
31,5
130

367
1,15
0,97
- 7,6

170,00
8,84
19,2

30,64
5,5

2,75
5.463

2.694
775

DRIFT *
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skattekostnad
Ordinært årsoverskudd 1) 

Ordrereserve, ekskl. asfaltvirksomhet

RENTABILITET
Brutto fortjenestemargin (%)
Totalkapitalrentabilitet (%) 2)

Rentabilitet på arbeidende kapital (%) 3)

Egenkapitalrentabilitet (%) 4)

KAPITALFORHOLD *
Totalkapital
Samlet egenkapital 5)

Egenkapitalandel (%) 6)

Investeringer

LIKVIDITET 
Likviditet pr. 31. desember * 
Likviditetsgrad 1 7)

Likviditetsgrad 2 8)

Netto rentebærende gjeld * 9)

AKSJEN
Børskurs
Fortjeneste pr. aksje 10)

Børskurs/fortjeneste (P/E)
Kontantstrøm pr. aksje 11)

Børskurs/kontantstrøm
Utbytte pr. aksje 
Utestående aksjer (gjennomsnitt, 1.000)

PERSONALFORHOLD
Antall ansatte pr. 31. desember
Lønninger og sosiale kostnader *

*  Beløp i mill. kroner

Alle nøkkeltall er omregnet med utsatt skatt. Veidekke fusjonerte med Aker Entreprenør A.S i 1991. 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 total-

kapital.
3) Rentabilitet på arbeidende kapital: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av gjennom-

snittlig 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.
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Veidekke skal sikre aksjonærene en høy
og stabil avkastning over tid. Aksjonæ-
renes avkastning, som består av utbytte
og kursutvikling, bør reflektere den øko-
nomiske utviklingen i selskapet. Avkast-
ningen bør på sikt ligge godt over sikre-
de finansplasseringer. Selskapet har de
siste fem år utdelt ca. 25 prosent av sel-
skapets resultat i utbytte.  

Veidekke skal fremstå som et attraktivt
og likvid investeringsalternativ for både
norske og utenlandske investorer.

Informasjon til aksjonærer 
og markedet
Veidekke arbeider løpende med å gi
aksjonærene og finansmarkedet åpen,
hyppig og god informasjon om selska-
pet, vesentlige hendelser i virksomhe-
ten, alle relevante finansielle forhold,
samt selskapets markedsutsikter. På den
måten ønsker selskapet å sikre at finans-
markedet har tilfredsstillende kjennskap
til Veidekke, slik at aksjekursen til en-
hver tid best mulig reflekterer selskapets
status og utvikling.

Veidekke holder jevnlig møter med in-
vestorer og analytikere. Når delårsresul-
tatene offentliggjøres, blir de spesielt
presentert for markedet gjennom møter
med meglerne. Resultatene for første
kvartal blir lagt frem på den årlige gene-
ralforsamlingen.

Aksjene i Veidekke er notert på hoved-
listen på Oslo Børs. Gjennom arbeidet
med investor relations søker man å opp-
nå den best mulige likviditet i aksjen.
God likviditet er med på å sikre at aksje-
kursen avspeiler selskapets inntjening
og reelle verdier. 

De fleste fondsselskapene utarbeider
analyser med vurderinger av Veidekke-
aksjen som investeringsobjekt, og i 1994
ble 2,7 millioner aksjer omsatt over Oslo
Børs.

Eierstruktur 
Med utgangspunkt i at selskapet oppfyl-
ler rimelige inntjeningsforventninger og
betjener aksjonærene på en tilfredsstil-
lende måte, er Veidekke best tjent med
å være et selvstendig selskap. Dette
betyr at Veidekke ønsker et spredt eier-
skap, uten aksjonærer som kan domi-
nere selskapet med sin eierandel. I hen-
hold til vedtektene har Veidekke en
begrensning i hvor stor del av aksje-
kapitalen en enkelt aksjonær kan avgi
stemme for på generalforsamlingen.
Denne grensen er satt til 10 prosent av
selskapets aksjekapital.

Det har ikke skjedd noen vesentlige
endringer i aksjonærstrukturen i løpet
av 1994. De ansatte har 9 prosent av
aksjene, og 20 prosent eies av utlen-
dinger.

Medarbeidere som eiere
Det er gunstig for Veidekke som sel-
skap, og dermed alle aksjonærer, at det
fortsatt er et typisk trekk at medarbei-
derne er aksjonærer som samlet har en
betydelig eierandel. Verdien av en entre-
prenørbedrift er i særlig grad avhengig
av organisasjonens godhet. Eierengasje-
ment fra de ansatte er et viktig, positivt
element i utviklingen av selskapet. For
personer i sentrale lederstillinger er det
en forutsetning at de har aksjeposter
som er betydelige for den enkelte.
Veidekke legger til rette for økt eier-
engasjement blant annet gjennom salg
av aksjer til ansatte og ved å bruke aksjer
i forbindelse med overskuddsdeling.

Veidekkes medarbeidere får hvert år til-
bud om å kjøpe aksjer med rabatt gjen-
nom Stiftelsen Veidekkeansattes Aksje-
kjøp. I 1994 fikk hver ansatt anledning
til å kjøpe 200 aksjer med 20 prosent
rabatt i forhold i børskursen. 389 ansatte
benyttet seg av tilbudet, og i alt ble det
kjøpt 51.739 aksjer.

Aksjonærforhold
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Innsideforhold
Med det store antall ansatte som er
aksjonærer i selskapet, legges det vekt
på at reglene om innsidehandel blir
nøye overholdt. Foruten styret og kon-
sernledelsen, som er meldepliktige til
Oslo Børs ved kjøp eller salg av aksjer,
er øvrige nøkkelmedarbeidere også
underlagt restriksjoner for å hindre
mulig utnyttelse av innsideinformasjon.

Nøkkeltall
De viktigste nøkkeltall for Veidekke-
aksjene finnes på side 34 i årsrapporten.

Delårsresultater 1995
Ordinær generalforsamling avholdes
den 27. april. Resultat etter 1. kvartal
offentliggjøres på generalforsamlingen,
mens resultat etter 2. kvartal offentlig-
gjøres den 17. august og 3. kvartal den
6. november.

Aksjonærforhold

Største aksjonærer pr. 31. desember 1994

Vital Forsikring A/S
Folketrygdfondet
Avansefondene
UNI Storebrand Livsforsikring A/S
Norsk Hydros Pensjonskasse
Aker a.s
Gjensidige Forsikring
State Street Bank & Trust
Chase Manhattan Bank NA 
Kommunal Landspensjonskasse
Morgan Guaranty Trust Co. of N.Y.
The Northern Trust Co.
UNI Storebrand Finans
Industriforsikring A/S
Skandinaviska Enskilda Banken

Eierandel i
prosent

9,7
8,7
7,6
6,5
5,0
4,9
4,8
4,4
3,0
2,8
2,4
2,3
1,8
1,7
1,7

Antall 
aksjer

543.778
491.800
425.912
364.225
280.006
274.380
272.030
249.855
170.100
157.000
134.298
131.526
102.200
98.000
95.811
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Omsetn.
Resultat
før skattOmsetn.

Resultat
før skattOmsetn.Virksomhetsområder

Resultat
før skatt

199219931994

0,3
52,1
24,6
17,0

- 12,8

81,2

1.766,4
1.088,0

750,5
70,5

- 10,9

3.664,5

20,9
22,2
30,5
4,3

- 2,7

75,2

1.490,8
859,6
719,6
55,0
12,0

3.137,0

13,0
- 35,0
35,7
2,6

- 11,1

5,2

1.557,7
950,9
686,9
49,6

- 83,6

3.161,5

Bygg
Anlegg
Asfalt
Eiendom
Annet

Sum

Merknader
For tilknyttede selskap er andel av omsetning og resultat vist under det enkelte virksomhetsområde.
Denne omsetningen er eliminert under "Annet". I posten "Annet" inngår også resultatet fra Noremco
og ikke fordelte administrasjonskostnader. Dessuten er posten påvirket av eliminert internfortjeneste
på næringsbygg utført i egen regi, salg av Con-Form A/S i Norge og salg av andel i skipskomman-
dittselskap.

Virksomhetsområder



38

ÅRSRAPPORT 1994

Markedet
Økningen i igangsetting av boliger og
yrkesbygg som tok til i annet halvår
1993, fortsatte i 1994. Til tross for høye-
re byggeaktivitet var markedet likevel
preget av overkapasitet og hard pris-
konkurranse.

Igangsettingen av boliger nådde et 
bunnivå i 1992 med 15.600 enheter.
Året etter begynte boligbyggingen å
øke, særlig i annet halvår. Veksten fort-
satte i 1994 og igangsettingen kom opp
i 21.000 boliger. Den gjennomsnittlige
boligstørrelse økte også, både som følge
av at de enkelte boligtyper hver for seg
ble større og som følge av en dreining
mot flere eneboliger. Det ventes at
igangsettingen vil øke ytterligere noe i
1995.

Mens det i første halvdel av 80-årene
ble igangsatt ca. 2,5 millioner kvadrat-
meter yrkesbygg i året, kom tallet på
det meste opp i 4,4 millioner kvadrat-
meter under byggeboomen. Deretter falt
det igjen ned til ca. 2 millioner, som har
vært nivået de tre siste årene. Som for
boliger, økte igangsettingen fra høsten
1993, og i 1994 ble det satt i gang 2,5
millioner kvadratmeter, en oppgang på
500.000 kvadratmeter fra året før. Den
generelt positive utviklingen for norsk
økonomi og veksten i sysselsettingen
gjør at det kan ventes fortsatt høy igang-
setting også i år.

Økningen i byggeaktivitet har slått ut i
de fleste deler av landet, og nesten alle
fylkene kan vise til øket igangsetting når
vi ser boliger og yrkesbygg under ett. Et

unntak er Oppland, som naturlig nok
har fått en tilbakegang etter OL, og et
annet er Sør-Trøndelag når det gjelder
yrkesbygg. Mens boligbyggingen tok
seg noe opp i fylket i fjor, fortsatte
igangsettingen av yrkesbygg å synke.
Dermed har igangsettingen av yrkes-
bygg i Sør-Trøndelag falt med nær 70
prosent fra toppen i 1986.

Virksomheten
Byggevirksomheten i Veidekke hadde i
1994 en omsetning på 1.558 mill. kroner
(1.491 mill. kroner). Resultatmessig ble
1994 noe svakere enn 1993 som følge
av avsetninger på tapsprosjekter i første
kvartal. I resten av året var inntjeningen
samlet sett omtrent på linje med året
før. Videreutvikling og styrking av orga-
nisasjonen var sentrale oppgaver også i
1994, med vekt bl.a. på innkjøp og leve-
randørsamarbeid, prosjektstyring og
kundefokusering.

Ordrereserven viste en positiv utvikling
gjennom året. Av større nye oppdrag
kan nevnes bl.a. Ski Storsenter for Olav
Thon Gruppen, Ishavshotellet i Tromsø
for Rica-kjeden, Vinterbro Senter for
Steen & Strøm Invest og nytt politihus i
Bodø. Felles for alle disse prosjektene
er at kontraktene ble inngått etter direk-
te forhandlinger med byggherren. Dette
er en krevende kontraktsform som for-
utsetter gjensidig tillit mellom partene,
men som også kan bidra til å løse opp-
dragsgivers behov på en mer rasjonell
og kostnadseffektiv måte enn ved en
vanlig anbudskonkurranse.

Ved utgangen av året var ordrereserven

Bygg
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1.154 mill. kroner (654 mill. kroner).
Ordredekningen er tilfredsstillende for
alle divisjoner. Yrkesbyggmarkedet i
Sør-Trøndelag er riktignok meget svakt,
men det er delvis kompensert gjennom
økt virksomhet i Nord-Norge, særlig i
Tromsø. Veidekkes virksomhet i Mjøs-
området har kunnet opprettholde sin
aktivitet på et tilfredsstillende nivå til
tross for at markedet ble svekket etter
OL-utbyggingen.

God tilgang på tomter har gjort at
Veidekke har kunnet utnytte oppgangen
i boligmarkedet på en positiv måte.
Mens det i 1992 ble satt i gang 33 boli-
ger i egenregi, økte tallet til 139 i 1993
og 258 i 1994. Salget har gått meget bra,
og til tross for vesentlig økt virksomhet
har antallet usolgte boliger ikke økt.
Ved utgangen av året var antallet usolg-
te boliger 39, mot 43 året før. Veidekke
legger vekt på å begrense risikoen ved
å spre utbyggingen på flere prosjekter
og i tillegg ha visse minimumskrav til
forhåndssalg før prosjekter settes i gang.
Iberegnet de boliger Veidekke har opp-
ført for andre byggherrer var selskapets
totale boligbygging i 1994 ca. 600 enheter.

I tillegg til nybygging av boliger og yrkes-

bygg har Veidekke en omfattende reha-
biliteringsvirksomhet. Tyngdepunktet er
i Oslo med oppdrag for bl.a. OBOS,
men virksomheten er økende også i
andre storbyområder.

Internasjonalt
Veidekkes internasjonale byggevirksom-
het er konsentrert til Tyskland, med
utgangspunkt i Berlin-området. De 
største oppgavene for Veidekke GmbH i
1994 var bygging av i alt åtte bensinsta-
sjoner for Statoil og en underentreprise
for den tyske entreprenøren Philipp
Holzmann. Nært knyttet til den tyske
byggevirksomheten er også Con-Form
Ltd. i Polen som produserer betongele-
menter for markedet i Berlin.

Samlet hadde Veidekke i Tyskland en
omsetning i 1994 på 163 mill. kroner og
et resultat på -14,1 mill. kroner. Under-
skuddet skyldes hovedsakelig oppdra-
get for Philipp Holzmann som avsluttes
i mars 1995 etter ca. ni måneders bygge-
tid. Partene er uenige om det økono-
miske oppgjøret, og tvistesaken vil bli
avgjort ved voldgift. Ved utgangen av
1994 var ordrereserven på 150 mill. kro-
ner, hvorav den største enkeltkontrakten
er bygging av bensinstasjoner for Statoil.

Bygg

Over: Møbelsenteret Kim Tvedt i Bergen er på
12.000 kvadratmeter og er utført i 

arbeidsfellesskap med Selmer. 

Til høyre: Teater- og konsertsalen i Gullbring
Kulturanlegg i Bø i Telemark.

I anlegget inngår også svømmehall, 
idrettshall og kino. 

Foto: Rune Rommetveit

Foto: Ole R. Paulsen
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1. Åstadlia i Asker er et boligprosjekt med 48 selveierleiligheter
bygget i egenregi for Veidekke Eiendom.

2. Ny befalsforlegning ved Olavsvern Orlogsstasjon i Troms
for Sjøforsvaret. Veidekke har bygd ut store deler av dette
forsvarsanlegget tidligere.

3. Ny hotellfløy, påbygg og ombygging for Holmenkollen Park
Hotel Rica.

4. På Svalbard oppfører Veidekke nytt universitetsbygg. Andre
oppgaver i 1994 har vært kailager for Store Norske 
Spitsbergen Kullkompani A/S, tilbygg til hotell samt arbei-
der i forbindelse med internasjonal stasjon for ionosfære
forskning.

5.   Veidekke er størst i markedet for rehabilitering av boretts-
lag i Oslo. Dette er Nordre Åsen.

Bygg

Foto: Jiri Havran

Foto: Ole R. Paulsen

Foto: Ole R. Paulsen

Foto: Knut Houm

Foto: Dagfinn Hårstad

Foto: Torkel Backelin
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Markedet
Anleggsmarkedet har i lengre tid vært
preget av nedgang i investeringer i
vannkraft- og forsvarsanlegg. I noen
grad har dette vært oppveid av økning i
investeringer i samferdselsprosjekter,
men ikke på langt nær nok. Samlet har
anleggsmarkedet falt til dels betydelig
fra toppårene 1987-88. En medvirkende
årsak til nedgangen er også at investe-
ringene innen industri og landbaserte
oljeanlegg (Mongstad) var spesielt store
disse to årene. Etter 1992 er investering-
ene i veier blitt redusert, som følge
både av noe mindre bevilgninger og
redusert bompengefinansiert utbygging.
I et lengre perspektiv er imidlertid nivå-
et fremdeles høyt.

Det svekkede markedet har kommet
klart til syne i de private anleggsbedrif-
tenes ordrebøker. Ordrereservene har
falt mer eller mindre kontinuerlig de 
siste to årene. Det ventes imidlertid en
bedring etter hvert som flere av de store
oppgavene knyttet til Gardermoutbyg-
gingen legges ut på anbud. Dette gjel-
der ikke bare oppgaver knyttet til selve
flyplassen, men også jernbane- og vei-
forbindelser og omlokalisering av for-
svarsanlegg. Det ventes en vekst i an-
leggsmarkedet opp mot fem prosent fra
1994 til 1995. 

Av alle oppdrag i anleggsmarkedet utfø-
res en vesentlig del av offentlige etater i
egenregi, særlig Statens vegvesen og
kommunene. Oppgavene omfatter såvel
investeringer i nye anlegg som repara-
sjoner og vedlikehold av eksisterende
anlegg (herunder asfaltvirksomhet). 
Den offentlige egenregi-virksomheten
beskjeftiger om lag 15.000 personer.

Virksomheten
Ved inngangen til 1994 hadde anleggs-
virksomheten en klart større ordrere-
serve enn året før. Det skulle imidlertid
vise seg at enkelte av prosjektene var
kalkulert for lavt, og resultatet pr. 2.
kvartal viste et betydelig tap. Man hadde

da gått nøye gjennom de aktuelle pro-
sjektene og tatt høyde for mulige tap
helt frem til ferdigstillelse. På et par pro-
sjekter er det reist krav mot byggherren
for det som etter Veidekkes mening var
merarbeid utover det som var avtalt i
kontrakten. Kravene er ikke inntektsført
i regnskapet for 1994.

Samtidig ble det foretatt omfattende
endringer i anleggsdivisjonen med ny
ledelse og en ny organisatorisk oppbyg-
ging. Gjennom året er det lagt ned et
omfattende arbeid i å videreutvikle orga-
nisasjonen med fokus bl.a. på priorite-
ring av anbud og prosjektoppfølging.
Videre er det satt i gang en omfattende
forbedringsprosess. Prosjektet som har
fått navnet “Bro kan flytte fjell”, er utra-
disjonelt idet det også arbeides nedenfra
i organisasjonen og oppover. Prosjektet
er kommet i stand med full støtte og
medvirkning fra tillitsmannsapparatet i
Veidekke, og med økonomisk bistand
og praktisk hjelp til gjennomføringen fra
LO og NHO. Målet er etter hvert å kjøre
prosessen gjennom hele bedriften. 

Utviklingen i annet halvår var stort sett
som forutsatt, og virksomheten ga et
nullresultat etter de betydelige tapene i
første halvår. Resultatet for året ble der-
med - 35 mill. kroner (22,2 mill. kroner).
Omsetningen var 951 mill. kroner (860
mill. kroner).

Konkurransen om nye oppdrag var fort-
satt meget hard, men Veidekke sikret
seg flere interessante kontrakter, bl.a.
dagsonen ved Etterstad for Gardermo-
banen (74 mill. kroner), knusing av
stein og pukk i forbindelse med
Gardermobanen (34 mill. kroner), knu-
sing av Garderfjell II i arbeidsfellesskap
med Selmer (110 mill. kroner), ombyg-
ging av Blommenholmkrysset på E 18
(29 mill. kroner) og en flerårig kontrakt
med Elkem ved Tana kvartsittbrudd (51
mill. kroner). Ordrereserven ved utgan-
gen av året var 577 mill. kroner (704
mill. kroner). Av nye kontrakter som er

Anlegg
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kommet til i 1995, kan bl.a. nevnes Røa-
banen (72 mill. kroner).

Generelt er det utsikter til noe bedre
balanse mellom tilbud og etterspørsel i
anleggsmarkedet i 1995. På underjords-
arbeider er det imidlertid ingen tegn til
bedring på kort sikt. I lys av denne 
situasjonen ble det mot slutten av fjor-
året foretatt en kapasitetstilpasning, som
innebar at antall funksjonærer i anleggs-
divisjonen ble redusert med ca. ti pro-
sent. Prioritering av lønnsomhet fremfor
volum gjør at anleggsvirksomheten for
inneværende år legger opp til en omset-
ning som er noe lavere enn i 1994.

Internasjonalt
Noremco, med hovedkontor i Tanzania,
har drevet bygg- og anleggsvirksomhet i
Øst-Afrika siden 1981. Veidekke eier
47,5 prosent av selskapet. Hovedtyng-
den av virksomheten har vært knyttet til
bistandsprosjekter finansiert av norske
eller nordiske myndigheter, men selska-
pet har også opparbeidet et betydelig
lokalt kundenett. 1994 ble det første året
selskapet måtte registrere et tap på sin
virksomhet. En viktig årsak var lavere
omsetningsvolum enn ventet fordi igang-
settingen av et par store prosjekter ble
utsatt. I forbindelse med gjennomgang
av rapporteringsrutinene i selskapet ble
det også avdekket tap på to prosjekter
som var fullført i 1993, samtidig som
man besluttet å innføre den samme
praksis for avsetninger på prosjekter
som Veidekke bruker i Norge.
Veidekkes andel av selskapets omset-

ning og resultat i 1994 var henholdsvis
67 mill. kroner og - 7,6 mill. kroner.
Tilsvarende tall året før var 78 mill. 
kroner og 1,4 mill. kroner.

Nocon, som eies av Veidekke, Selmer
og Norwegian Contractors, har som for-
mål å bidra til økt eksport basert på sel-
skapenes kompetanse innen bl.a. under-
jordsdrift og komplekse betongkonstruk-
sjoner. Ved utgangen av 1994 hadde
Nocon fem igangværende prosjekter og
en ordrereserve på 166 mill. kroner. Et
av prosjektene er ombyggingen av
Warnow Werft for Kværner i Tyskland,
mens de øvrige er lokalisert til Midt-
østen og Øst-Asia. De viktigste produkt-
områdene fremover er vannkraftprosjek-
ter og marine betongkonstruksjoner
med bl.a. Indokina og Øst-Asia som vik-
tige markeder.

Gjennom Advisory Group of Norway
(AGN) har Veidekke i ti år deltatt som
rådgiver og byggherrerepresentant
innen vannkraftutbygging i Kina. Virk-
somheten er liten målt i omsetning, men
gir tilfredsstillende inntjening. Veidekke
har også solgt rådgivningstjenester til
andre byggherrer, bl.a. Statoil i forbin-
delse med ilandføringen av gassrørled-
ningen til Emden.

Sammen med Siab ble Veidekke i 1994
tildelt oppdraget med å utføre under-
jordsarbeider i forbindelse med utvidel-
se av et renseanlegg i Stockholm. Pro-
sjektet går som planlagt og ventes fer-
digstilt i løpet av 1995.

Anlegg

Veidekke har i arbeidsfelles-
skap og som underentreprenør

utført arbeider for om lag 
115 millioner koner på 
verdens lengste flytebro,

Nordhordlandsbrua, mellom
Steinestø og Knarvik. 

Foto: Anders Haakonsen
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Anlegg

1. I Kina pågår en enorm vannkraftutbygging, og Advisory Group 
of Norway (AGN) har bidratt med norsk vannkraftekspertise i 
11 år. For tiden er AGN engasjert på Ertan-anlegget i Sichuan-
provinsen. Installert kapasitet er 3.300 MW med seks aggregater 
hver på 550 MW. Bildet viser inntaket og betong- og knusestasjon 
for dammen.

2. På Tjeldbergodden er et kupert terreng forvandlet til en ned-
sprengt og utfylt flate på 1.200 x 200 meter. Det er bygget en 300
meter lang molo og drevet en undersjøisk tunnel for inntak av
kjølevann til den fremtidige metanolfabrikken. 

3. Det tok 16 dager å glidestøpe den permanente dokkporten til
Kværners byggedokk på Hanøytangen. 

4. For Vestfjorden Avløpsselskap VEAS har Veidekke utført spreng-
ning og betongarbeider for utvidelse av seks store rensehaller.

5. I Tanzania har Veidekke gjennom Noremco deltatt i utbyggingen
av Pangani Kraftverk. 

Foto: Per-Kristian Edvardsen

Foto: Ole R. Paulsen

Foto: Ole R. Paulsen Foto: Chr. Urrang

Foto: Anders Grimnes
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Markedet
Etter at asfaltmarkedet hadde vært rela-
tivt stabilt i flere år, sank det i fjor med
seks prosent. Statens vegvesen økte sin
andel av markedet, slik at nedgangen
for private asfaltentreprenører ble ca. 
ti prosent. Statens vegvesen er samtidig
den klart viktigste kunden og står for
ca. 50 prosent av alle oppdragene for
de private entreprenørene i markedet.
Andre statlige oppdragsgivere er Luft-
fartsverket og Forsvaret. Kommuner og
private selskaper står for den resterende
del av markedet. Det meste av asfaltpro-
duksjonen går til rehabilitering og vedli-
kehold av eksisterende veianlegg, mens
det som brukes på nyinvesteringer nor-
malt ikke utgjør mer enn 15-20 prosent.

Strukturen i asfaltbransjen har vært rela-
tivt stabil de siste årene. Veidekke, med
datterselskapet Korsbrekke og Lorck
(Kolo) og Kongsvinger Asfalt (tilknyttet
selskap), samt Nodest Vei og Icopal
(tidligere Fjeldhammer Brug) er de stør-
ste private produsentene, mens Statens
vegvesen også er en meget betydelig
aktør. Markedet er imidlertid preget av
overkapasitet, og i likhet med situasjo-
nen i anlegg, er det mange mindre sel-
skaper som konkurrerer om oppdra-
gene. I tillegg til de faste produksjons-
etableringene er det i de senere årene
kommet et økende antall mobile asfalt-
verk, både blant de større og de mindre
selskapene. Franzefoss og Selmers eta-
blering av et nytt felles asfaltselskap
øker overkapasiteten i bransjen ytterli-
gere og skjerper prispresset.

Virksomheten
Veidekke og datterselskapene hadde i
1994 en omsetning på 687 mill. kroner
(720 mill. kroner). Resultatet var 35,7
mill. kroner (30,5 mill. kroner). Når
resultatet ble bedre til tross for lavere
omsetning, skyldes det rasjonaliseringer
i driften og gevinster ved salg av utstyr.
Driftsforholdene mot slutten av året var
også bedre enn året før som følge av en
relativt sen vinter.

Veidekke og Kolo har til sammen 33
asfaltverk over mesteparten av landet.
Det største og mest moderne verket lig-
ger i Hobøl. Kvaliteten på råvarene er
viktig for det endelige asfaltprodukt, og
med 23 pukkverk rundt om i landet har
Veidekke og Kolo et godt råvaregrunn-
lag for sin virksomhet, både i mengde
og kvalitet. Samlet produksjon av pukk
og grus var 2,5 mill. tonn, og Veidekke/
Kolo er dermed en av landets største
produsenter. En del av produksjonen
brukes til egen virksomhet, mens meste-
parten selges til eksterne kunder. Eks-
porten er under oppbygging, og volu-
met var 300.000 tonn i 1994 og bereg-
nes til å bli 425.000 tonn i 1995.

Økt salg og kostnadseffektiviseringer i
driften førte til at pukk- og grusvirksom-
heten fikk et bedre resultat enn året før.
Konsernets kompetanse innen pukk-
verksdrift har også gitt flere oppdrag i
forbindelse med utbyggingen av
Gardermoen.

Som landets ledende asfaltentreprenør
legger Veidekke stor vekt på produktut-
vikling og forbedring av produksjons-
og utleggingsmetoder. Ofte skjer det i
samarbeid med oppdragsgiver gjennom
utviklingskontrakter. Veidekke tilbyr et
bredt spekter av produkter tilpasset 
ulike formål, og har i mange år drevet
med videreutvikling av kalde masser,
som er et ressursbesparende og miljø-
vennlig alternativ til tradisjonelle varme
masser. Veidekke og Kolo er ledende
når det gjelder tetningskjerner av asfalt i
fyllingsdammer og har utført en rekke
slike i Norge. For tiden pågår et stort
oppdrag for Statkraft i forbindelse med
bygging av asfaltkjerne og filter i
Storglomvassdammen og Holmvassdam-
men, som danner magasinet i Svartisen.
Denne spisskompetansen markedsføres
også internasjonalt.

Utsiktene for 1995 tyder på at asfaltmar-
kedet blir omtrent på linje med fjoråret,
eventuelt noe bedre. Bevilgningene i

Asfalt
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statsbudsjettet til vedlikehold av riks- og
fylkesveier er omtrent like store som i
1994. I tillegg kommer en bevilgning på
200 mill. kroner til opprusting av veinet-
tet i forbindelse med at restriksjonene
for største tillatte akseltrykk under tele-
løsningen oppheves. Det ligger imidler-
tid en usikkerhetsfaktor i hvor stor andel

av oppdragene Statens vegvesen velger
å utføre i egen regi. Den generelle opp-
gangen i økonomien og bedrede mar-
kedsforhold for store deler av næringsli-
vet skulle imidlertid tilsi at det er mulig-
heter for en viss vekst i både det kom-
munale og private asfaltmarked.

Private kunder er en viktig del av Veidekkes marked.

Asfalt

Foto: Anders Haakonsen
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1. Veidekke Asfalt legger banedekke på Arctic Circle
Raceway, som er Norges riksanlegg for motorsport på
Storforshei i Mo i Rana. 

2. I 1994 utførte Veidekke Asfalt ca. 700.000 kvadratmeter
sporfylling. Dette markedet er meget interessant. 

3. Når Storglomvassdammen står ferdig i 1997, blir den med
sine 125 meter verdens høyeste dam med asfaltkjerne.
Dammen er en del av den store utbyggingen ved Svartisen.

4. Legging av fuktisolerende membran på betongbro. 

Asfalt

Foto: Jostein Nordstrøm

Foto: Terje MoldaunetFoto: Kjell Rustad

Foto: Hallvard Søvik
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Markedet
Markedet for næringslokaler har ikke
bedret seg i 1994. På grunn av lave byg-
gekostnader og lave renter er utbyg-
gingstakten blitt høyere selv om etter-
spørselen etter lokaler ikke har økt 
nevneverdig. Dette har gitt et vedvaren-
de press på leieprisene, og det er ikke
ventet at situasjonen vil endre seg
vesentlig de nærmeste årene.

Eiendomsmarkedet i Oslo-regionen fun-
gerer godt med bra mobilitet hos leie-
takerne. På grunn av nye krav til areal-
effektivitet, arealstørrelser, beliggenhet
og miljø, er det etterspørsel etter nye
lokaler, ofte på bekostning av gammel
bebyggelse. Det kan derfor ventes stabil
utvikling for nye eiendommer med god
beliggenhet, mens eldre, urasjonelle
lokaler fortsatt vil være taperne i kon-
kurransen. Etterspørselen etter lokaler
varierer mye i de ulike deler av regio-
nen. Lett adkomst med bil og kort av-
stand til offentlig kommunikasjon betyr
stadig mer. Dette har resultert i at etter-
spørselen er mer konsentrert om knute-
punkter som Oslo sentrum, Skøyen,
Lysaker og Helsfyr.

Markedet utenfor Oslo-regionen er stort
sett preget av overkapasitet. Skal en lyk-
kes, må en derfor kombinere god lokal-
kunnskap med lokal forankring og
lokalt kontaktnett.

Utviklingen på lengre sikt vil selvsagt
være avhengig av generelle rammebe-
tingelser som sysselsettingsvekst og ren-
tenivå. I Oslo-regionen vil store prosjek-
ter som konvertering av Fornebu til
næring/bolig, UNI Storebrands flytting
til Aker Brygge og utbyggingen av
“gamle" Rikshospitalet, få stor innvirk-
ning på markedet. 

Virksomheten
Veidekkes samlede eiendomsportefølje
ved årsskiftet var på 89.139 kvadratme-
ter. Leieinntektene ble på 50,7 mill. kro-
ner, og fordeler seg med 36,3 mill. kro-

ner fra eksterne brukere og 14,4 mill.
kroner fra egne virksomhetsområder. I
løpet av året er det solgt seks mindre
eiendommer. Salget ga samlet et tap på
1,1 mill. kroner, slik at omsetningen ble
49,6 mill. kroner. Samlede driftskostna-
der er 16,7 mill. kroner. Etter avskriv-
ninger på 10,4 mill. kroner og netto
finanskostnader på 19,9 mill. kroner, ga
eiendomsvirksomheten et resultat på 2,6
mill. kroner.

De bokførte verdier av eiendommene
ved årets utløp var 461 mill. kroner,
sammenlignet med 422 mill. kroner i
1993. 

Ved utgangen av året var andelen ledige
lokaler 4 prosent målt i forhold til leie-
verdien. Gjennomsnittlig gjenværende
løpetid på eksisterende leieavtaler er 5,2
år. I løpet av 1995 utløper leieavtaler
med en verdi på i alt 2,7 mill. kroner.
Sammen med ledig areal representerer
dette en leieverdi på 4,9 mill. kroner,
som skal reforhandles eller nyutleies i
1995. 

I 1994 er tre større prosjekter ferdigstilt.
Fornebuveien 9 i Bærum og Politihuset i
Larvik er begge fullt utleid på lange av-
taler, mens Kirkebrygga i Fredrikstad er
solgt med god margin. Prosjektet inngår
i selskapets byggevirksomhet. Veidekkes
største utviklingsprosjekt i egenregi er
deler av det tidligere NEBB-området på
Skøyen i Oslo. De formelle forhold knyt-
tet til regulering, utbyggingsavtaler og
tomteutskillelser nærmer seg nå avslut-
ning, og prosjektet vil bli markedsført i
løpet av 1995. Utbygging vil starte så
snart det er inngått leieavtaler for ve-
sentlige deler av arealene til akseptable
betingelser.

Veidekke har gjennom Eiendomsdivi-
sjonen og de regionale virksomhetene
en bred kompetanse innen utvikling,
utbygging og forvaltning. Denne skal
videreutvikles og utnyttes til verdiskap-
ning og vekst. Gjennom sitt brede kon-

Eiendom

Resultatregnskap

Leieinntekter      50,7
Tap ved salg        1,1
Omsetning         49,6
Driftskostnader   16,7
Avskrivninger     10,4
Finanskostnader   19,9
Resultat                2,6

Beløp i mill. kroner
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taktnett og solide økonomi er Veidekke
godt posisjonert til å være blant de
ledende innen sine markedsområder.

Veidekke vil også tilby sin kompetanse
og erfaring til andre eiendomsbesittere,
og utvikle og forvalte på oppdrag for
andre. I en rekke prosjekter vil selska-

pet vurdere å gå inn som eier, enten
alene eller i fellesskap med andre. Når
prosjektene er ferdig utviklet, er det
imidlertid en klar målsetting å vurdere
salg løpende, slik at Eiendomsdivisjo-
nens andel av selskapets totalbalanse
ikke øker vesentlig. 

Over: Larviks nye politihus er oppført i totalentreprise
for eiendomsselskapet Prospect A/S. 

Til høyre: Fornebuveien 9 på Lysaker kan by på
skreddersydde arbeidsplasser for leietakeren, 

Grøner AS. Prosjektet er en totalentreprise for
Veidekke Eiendom. 

Eiendom

Foto: Ole R. Paulsen

Foto: Erik Kamfjord
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1. På den gamle NEBB-tomten på Skøyen i 
Oslo er rivingen i gang. Veidekke deltar 
i et eiendomsselskap som har anledning 
til å bygge 30.000 kvadratmeter forret-
nings- og kontorlokaler. 

2. Tullins gate 2 fremstår etter totalrehabi-
literingen med 6.900 kvadratmeter 
attraktive kontorlokaler. Veidekke eier 
45 % av gården. 

3. Inngangsparti og resepsjon i Tullins-
gate 2 har høy standard. 

Eiendom

Foto: Bjørn Blegen

Foto: Ole R. Paulsen

Foto: Ole R. Paulsen
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Eiendom

Leienivå 1995 (1000 kr)Brutto arealer i m2

Festet
2.660

37.657
1.124
Festet

809
Festet

762
6.393

308

49.713

2.399
5.327
1.800

392
3.588
3.063

24.303
36.295
1.202
3.664
2.000

64
600

1.106

85.803

1.380
5.860
6.500

31.041
1.028
1.900
7.550
6.219
6.493
4.429

11.000
4.360

87.760

223.276

12.750
1.400

14.150

Schweigaards gate 33b
Fornebuveien 1 - 3
Ringeriksveien 193/201 
Tullins gate 2
Trygve Nilsens vei 8
Iduns gate 2
H. Martinsens vei 27
Markveien 28
Fornebuveien 11 - 13
Østgaards gate 8

Sum Oslo og omegn

Fosskvartalet * 
Gråterudveien 1
Sande Næringsbygg
Tordenskjolds gate 10
Prinsekvartalet
Gullhaug Senter
Drammen Glass
Kilemoen
Larvik Politikammer *
Gråterudveien 45
Glitre
Tollbugaten 30
Sande Stasjon
Ås Teknosenter

Sum Vestfold/Buskerud

Strandtorget Kjøpesenter
Smedasundet 50
Kokstadveien 48b
Sognshøy
Mellomila 24
Langbakken 16
Stjørdal
Greåkerveien 
Totlandsveien
Sandane
Moelv
Trøgstad

Sum øvrige

Sum totalt

Utviklingsprosjekter:

Skøyen
Fornebuveien 7

Sum utviklingsprosjekter

4.380
3.485
2.698
2.976
1.351

235
432
108

5.640
0

21.305

3.741
5.822
1.752
1.366
1.610
1.600

814
0

1.756
980
150
300
500
267

20.658

2.328
1.032

934
836

1.862
789
280
173
100
230
650

0

9.214

51.177

17.000
1.500

18.500

Oslo
Bærum
Bærum
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Bærum
Oslo

Lier
Drammen
Sande
Holmestrand
Larvik
Holmestrand
Drammen
Ringerike
Larvik
Drammen
Gol
Drammen
Sande
Tønsberg

Lillehammer
Haugesund
Bergen
Råde
Trondheim
Ås
Stjørdal
Sarpsborg
Bergen
Gloppen
Ringsaker
Trøgstad

Oslo
Bærum

* Tilknyttet selskap

Eiendomsoversikt pr. 1. januar 1995

100
50

100
45

100
100
100
100
100
100

50
100
100
50

100
100
50

100
50

100
100
100
100
100

23
100
100
100
50
50

100
100
100
100
100
100

50
100

0
0

3.900
113

1.290
0

5.263
0
0
0

10.566

0
0
0
0
0
0

11.765
0
0
0

375
0
0
0

12.140

0
3.078

925
1.088

0
0

690
0

618
340

1.070
620

8.429

31.135

0
0

0

0
0
0
0
0

2.102
105

1.077
0

541

3.825

1.135
0
0
0

849
0

180
0
0

70
0
0
0
0

2.234

0
0
0
0
0
0
0

769
0
0
0
0

769

6.828

0
0

0

4.380
3.485
6.598
3.089
2.641
2.337
5.800
1.185
5.640

541

35.695

4.876
5.822
1.752
1.366
2.459
1.600

12.759
0

1.756
1.050

525
300
500
267

35.032

2.328
4.110
1.859
1.924
1.862

789
970
942
718
570

1.720
620

18.412

89.139

17.000
1.500

18.500

5.843
5.508
5.198
3.597
1.390
1.225
1.234

450
6.919

170

31.534

3.763
2.853
1.658
1.362
1.014
1.125
2.700

350
1.671

461
180
80

238
253

17.710

2.700
1.850
1.100

888
759
431
336
337
160
180
400
242

9.383

58.627

0
0

100
0

90
0

100
0
0
0

24

0
6
7
0
0
0
0

100
0
0

100
0
0
0

5

0
68

100
100
70
58

100
100

0
100
100

0

56

24

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

0

2
19
9
0

21
5

25
0
0

47
0
0

52
0

12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

5,1
2,7

5,1
3,0

10,0

10,0
5,4

10,0

5,0

8,1
1,3
3,2
2,5
1,3
3,5
1,2

19,9
0,7

0,6

1,0

5,7

5,0
3,0

3,0
3,0

1,2

4,3

5,2

Gjen-
værende

leietid
(år)

%
ledig

%
internTotaltTotaltAnnet

Lager/
industri

Kontor/
forretn.

Tomt-
areal
m2

Eier-
andel

i %Kommune

Eiendom
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I Borge i Østfold er fremtidens boligfelt
under innflytting i nåtiden. Her bygger
Veidekke 15 økologiske eneboliger som
er selvforsynt med vann, og har avløp
som er ledet til egne renseanlegg ned-
gravd i terrenget. Årlige driftsbesparel-
ser er anslått til opptil 12.000 kroner.
Grunnpris på boligene er 695.000 kro-
ner. Prosjektet er utviklet av Stiftelsen
Østfoldforskning (STØ), SG Arkitekter
og Veidekke.

Boligfeltet er planlagt ut fra en helhetlig
filosofi. Det er gjort helt minimale inn-
grep i naturen på og rundt boligfeltet.
Vegetasjonen er bevart helt inntil husene
og veinettet, og virker som leskjermer
mot vind og kald luft. Hvert enkelt hus
er plassert i terrenget for maksimal ut-
nyttelse av passiv solenergi.

Boligfeltet får trykkvann fra dypboret
grunnvannsbrønn. Gråvann- og kloakk-
avløp ledes til tre forskjellige typer øko-
logiske renseanlegg med utslipp av ren-
set vann til terreng. Den innvendige
avløpshåndteringen er lik i alle husene.
Avløpet fra ordinært vannklosett går

først til en tank som skiller ut tørrstoffer
og vann. Tørrstoffene i tanken blir for-
vandlet til kompost, mens vannet ledes
til et ultrafiolett filter og derfra inn på
avløpet for gråvann.

Det er gjort avtale med kommunen om
at årlige vann- og kloakkavgifter bortfal-
ler. Renovasjonsavgiften til kommunen
er halvert. Biologisk nedbrytbart avfall
komposteres i området, og ikke-nedbryt-
bart avfall kildesorteres for avhenting.

Boligene, som er i halvannen etasje, er
bygd som lavenergihus. Byggemateria-
lene er valgt med tanke på mest mulig
naturlige og giftfrie materialer. Husene
er tilrettelagt for mekanisk ventilasjon
med varmegjenvinning og bruk av 
aktive former for soloppvarming. Stan-
darden er tilpasset Husbankens normer,
men det er lagt til rette for stor valgfri-
het med hensyn til rominndeling, inn-
redning og utstyr for øvrig.

Tomtene er opparbeidet med parsell-
hager til hver bolig og dyrking av nytte-
vekster i fellesareal.

Fremtidens boligfelt

Stikkord for fremtidens bolig-
felt er klimatilpasning, natur-
tilpasning, avløpshåndtering,

energisparing, sunt bomiljø 
og selvforsyning. 

Foto: Ole R. Paulsen
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Organisasjon

ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Terje R. Venold

ØKONOMI
Dag Andresen

FINANS/INVESTOR 
RELATIONS

Jørgen G. Michelet

ORGANISASJON/HMS/
INFORMASJON
Egil Lorentzen

KONSERNDIREKTØR
( Adm. direktørs stedfortreder)

Petter Eiken

OSLO

Magnar Huse

ØST

Pål P. Syse

VEST
Carl Inge
Veland

NORD

Ståle Brovold

ASFALT

Asle Tveter

KORSBREKKE
OG LORCKAS
Eigil Flaathen

TYSKLAND
Veidekke 
GmbH

ANLEGG
Ole Arnfinn

Opsahl

EIENDOM
Leif E.

Johansen

NÆRINGSPOLITIKK/
STRATEGI

Torkel Backelin

Foto: Scan-Foto



Adresser

SENTRALADMINISTRASJON
Postboks 3, 1361 Billingstad
Besøksadresse: Olav Brunborgs vei 4
Telefon:  66 98 53 00
Telefaks: 66 98 13 44

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

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

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

DIVISJON ØST
Rygge
Postboks 70, 1580 Rygge
Telefon:  69 28 01 37
Telefaks: 69 26 09 15

Holmestrand
Postuttak H, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: Havnegaten 7
Telefon: 33 05 14 04
Telefaks: 33 05 37 03

Eiendoms- og prosjektutvikling, Tønsberg
Postboks 300, 3101 Tønsberg
Besøksadresse: Storgaten 13
Telefon:  33 31 61 90
Telefaks: 33 31 36 06

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

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

Distrikt Buskerud
Gråterudveien 1, 3036 Drammen
Telefon: 32 88 05 90
Telefaks: 32 88 05 07

Distrikt Vestfold
Postboks 318, 3251 Larvik
Besøksadresse: Prinsegaten 11
Telefon: 33 18 60 60
Telefaks: 33 18 67 45

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

Napastaa Entreprenør A/S
3800 Bø i Telemark
Telefon: 35 95 04 11
Telefaks: 35 95 09 59

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

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

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

Region Sogn og Fjordane
Postboks 63, 5801 Sogndal
Telefon: 57 67 82 24
Telefaks: 57 67 86 50

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

Distrikt Tromsø
Postboks 324, 9001 Tromsø
Besøksadresse: Tomasjordnes
Telefon:   77 68 86 00
Telefaks:  77 68 80 08

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

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

Veidekke GmbH
Veidekke GmbH, Symeonstr. 6, 
D-12279 Berlin, Tyskland
Telefon: 095 49 30 721 3032
Telefaks: 095 49 30 722 6062

Bjelvin Design. Repro og trykk: Optimal. Opplag: 9000. April 1995.
Papir: 115 gr. matt bestrøket Caravelle (miljømerket). 
Omslag: 250 gr. Sagitta (resirkulert). A.D. Jacobsen.
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OFFENTLIGGJØRING AV DELÅRSRESULTATER 1995

•  1. kvartal: 27. april  
•  2. kvartal: 17. august  
•  3. kvartal: 6. november
Ordinær generalforsamling avholdes 27. april 1995

Forsiden: Kirkebrygga langs Vesterelva i Fredrikstad består av eksklusive
selveierleiligheter, parkeringshus og næringslokaler. Utbyggingen er utført
i totalentreprise for Veidekke Eiendom, og prosjektet er utviklet i sam-
arbeid med arkitekt- og konsulentfirmaet GEAS. Byggeprosjektet er blitt en
solid suksess i markedet.
Foto: Ole R. Paulsen
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