
 
 

Faktaark: Entreprenørvirksomheten i Hæhre-gruppen 
 

 Hæhre-gruppens entreprenørvirksomhet omfatter Hæhre Entreprenør AS, Hæhre 
Maskinutleie AS og Hæhre Mek. Verksted AS. De øvrige selskapene i Hæhre-gruppen vil 
fortsatt være eid av dagens eiere.  
 

 Entreprenørvirksomheten har drøyt 400 ansatte med en årsomsetning i 2009 på 800 
MNOK. Hovedkontoret ligger i Vikersund, med avdelingskontorer på Billingstad og i 
Bergen.  

 

 Hæhre er i dag en av de største maskinentreprenørene i Norge, med erfarne og dyktige 
medarbeidere og moderne maskiner og utstyr. Hæhre har lange tradisjoner innen 
masseflytting, og er i dag en av landets ledende innen dette segmentet. I tillegg har 
Hæhre de siste årene etablert en tunnel og betongavdeling. Selskapet har sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3 og for utførelse og kontroll.  

 

 Arbeidsområdet dekker hele Norge. De senere årene har hovedtyngden av virksomheten 
vært i østlandsområdet. Virksomheten utfører oppdrag i delte, hoved- og 
totalentrepriser i hovedsak innen samferdsel. 
 

 Hæhre-gruppen eies 70 % av familien Hæhre og 30 % av sentrale medarbeidere. 
 

 Nøkkeltall for Hæhres entreprenørvirksomhet (beløp i MNOK): 
 

 2005  2006  2007  2008  2009  2010*  

Driftinntekter 349,5    429,8    559,0  840,4  794,8  1 000   

Driftsresultat 42,9 55,3  32,9  41,7   (8,4)  45 

Resultat før skatt  39,0 51,6  23,6  26,0   (23,1)  35 

Resultatmargin i % 11,2 12,0 4,2 3,1 -2,9 3,5 

* 2010 = Estimat 
 
Entreprenørvirksomheten hadde pr 31.12.09 en totalbalanse på 766 MNOK, en 
egenkapital på 105 MNOK og en netto rentebærende gjeld på 218 MNOK.  
 

 I 2009 var totalt sykefravær i hele gruppen 7,9 % (5,7 %), og det var ikke registrert 
ulykker med personalskade (det var to mindre ulykker med personalskade i 2008). 
 

 Historie: Utviklingen har vært stor på alle områder siden Albert Kristian Hæhre startet for 
seg selv i 1974. Men selv om selskapet har vokst seg stort, er mye av det grunnleggende 
bevart: Lysten og viljen til å lykkes, det solide håndverket, viktigheten av å holde inngåtte 
avtaler osv. Det som kanskje er mest karakteristisk, er at lojaliteten og det gode 
kameratskapet er bevart blant de ansatte. Mange som kom tidlig inn i selskapet har 
fortsatt en sentral rolle og besitter en unik erfaring og kompetanse på sine ulike 
fagområder.  


