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«Regjeringen har erfart at
det er lettere å love i opposisjon,
enn å gjennomføre i posisjon.»
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Stortingsvalget 2013 ga landet en ny regjering som
varslet en sterkere satsing på veipolitikk. Dette sendte
lys inn i 2014, og mange av Opplysningsrådet for
Veitrafikkens (OFV) viktigste saker ble løftet fram.
Regjeringsplattformen synliggjorde veiprioriteringer
i tråd med saker OFV har arbeidet for i årevis:
Minstestandarder for hovedveinettet, store, lange
veiprosjekter framfor stykkevis og delt utbygging,
prioritert satsing på å fjerne veiforfallet, en motorveiplan og et uavhengig veitilsyn – for å nevne noe.
Med det som utgangspunkt ble OFVs veikonferanse
i Bergen spesielt viktig. Våre veikonferanser har
lenge vært en sentral møteplass for politikere og
veiinteresserte, og Veikonferansen 2014 tok for seg
behovet for en effektiv, sikker og pålitelig hovedvei
mellom øst og vest.
Både samferdselsministeren, to statssekretærer,
stortings- og fylkespolitikere samt en rekke organisasjoner og bedrifter deltok på konferansen. Den ble
sågar omtalt som «den eneste ordentlige veikonferansen», og befestet igjen OFVs posisjon som en
viktig aktør i norsk veipolitikk. Det ga rekorddeltakelse
i Bergen.
2014 har vært et spennende år med mye aktivitet og
store forventninger til regjeringens samferdselsog veipolitikk. Det har også vært et godt samarbeidsår, og OFV har møtt åpne dører og god dialog hos
Statens vegvesen (SVV). God dialog er viktig i arbeidet
for en veipolitikk til landets beste – om enn synspunkter og utgangspunkt for argumentasjon kan
være forskjellige. SVV har etterlyst innspill, invitert
til innspillkonferanser, og i større grad lyttet til andre
organisasjoner: Blant annet til vår utfordring om å
se øst-vest-forbindelsen ut fra luftlinjeprinsippet.

Samferdselsdepartementet – med ministeren i
førersetet – har også vist både vilje og evne til å tenke
nytt og fremtidsrettet. Forsering av arbeidet med å
få E18 ferdig til sommerferien er ett eksempel. Teststrekning med 110 km/t et annet, og så langt uten
ulykker eller andre problemer. Vi så en minister med
stor handlekraft. I tillegg la han ut på tur for med
egne øyne å sjekke veikvaliteten fra nord til sør og
øst til vest.
Alt i alt er det mye som lover godt. Samtidig er det
langt fra ord til konkret handling. Regjeringen har
erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å
gjennomføre i posisjon: 2014 ga ingen motorveiplan.
Det ble ikke innført minstestandarder for hovedveinettet, et uavhengig veitilsyn er ikke etablert og
det nye veiselskapet kom heller ikke på plass.
Lyspunkter til tross: Det går sakte framover og
mange veipolitiske løfter skal innfris. Slik sett kan
2015 bli et enda mer spennende år. Bare to år før
folket på nytt avgjør hvem som skal styre framtidens
veipolitikk.
Øyvind Solberg
Thorsen
adm. direktør
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«Investering i infrastruktur
er påkrevet, fremtidsrettet
og lønnsomt for samfunnet.»

«OFV ønsker at veipolitikken skal
være en integrert del av den
økonomiske politikken så vel som
av distrikts- og regionalpolitikken.»
EN EFFEKTIV VEITRAFIKK – TIL BESTE FOR
MENNESKER OG MILJØ
Hovedutfordringen for OFV er å jobbe for at alle veibrukere får dekket sitt transportbehov på en effektiv
måte, samtidig som de negative konsekvensene for
mennesker og miljø blir minst mulige.
Veitransport er den viktigste transportformen for
innenlands reiser i Norge, og med spredt bosetting
og næringsstruktur vil veitrafikk være avgjørende for
regional utvikling i lang tid framover.

VISJON OG VEIEN VIDERE
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har som mål
å være en av de viktigste aktørene i norsk vei- og
samferdselsdebatt. På vegne av medlemmene skal
OFV bidra til å prege utforming og gjennomføringen av
norsk veipolitikk, til beste for hele samfunnet – både
som premissleverandør for mediene og for veipolitiske
beslutninger.
OFV arbeider for at alle veibrukere skal få dekket sitt
transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med
minst mulig skade på mennesker og miljø.
Som felles sekretariat for 22 landsomfattende
organisasjoner og en rekke bedrifter innenfor bil- og
veisektoren, ser vi flere eksempler på at regjeringens
veipolitikk sakte endres i retning av våre mål. Og
Høyre/FrP-regjeringens politiske plattform legger
tydelig opp til å følge flere av OFVs viktigste råd gjennom en årrekke.
OFV er med på å påvirke norsk veipolitikk i en
mer åpen og brukerorientert retning. Vi ønsker at
veipolitikken skal være en integrert del av den
økonomiske politikken så vel som av distrikts- og
regionalpolitikken. Det er viktig for å sikre vekst og
velferd og et nasjonalt hovedveinett som gir alle et
effektivt, trygt og likeverdig tjenestetilbud – uavhengig
av hvor i landet man bor.
OFV vil videreføre dette arbeidet ved å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk, og målbevisst jobbe
med å foreslå bedre løsninger.
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Veitrafikken i Norge er blant verdens tryggeste på
den ene siden, og minst effektive på den andre siden.
Land som Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige og
Sveits scorer høyt både på effektivitet og trafikksikkerhet i veinettet. Det er en viktig utfordring å
øke effektiviteten i veinettet samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.

og komme ut i pluss, om man legger inn andre kriterier
for beregning av nytte og verdi i tillegg til det som
legges til grunn i dag.
Vi er spesielt opptatt av at man i samferdselspolitiske
spørsmål er avhengig av å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, og analyser som beskriver
konsekvensene av beslutninger som fattes med
hensyn til alle de transportpolitiske målene. Særlig
bedre pålitelighet, redusert reisetid og regional
utvikling.
Rapporten fra Oslo Economics viser med tydelighet det
OFV har hevdet lenge: At vi bør satse på én hovedtrasé
mellom øst og vest, kanalisere mest mulig investeringsmidler til denne og bygge ut fra byregionene.

REKORDOPPSLUTNING OM
VEIKONFERANSEN
OFVs Veikonferanse er en viktig møteplass for alle
som er opptatt av veipolitikk. Debatten og problematiseringen av behovet for en ny hovedvei mellom
øst og vest, sikret rekordoppslutning med rundt
250 deltakere.
En rekke lokale, og regionale politikere, i tillegg til
stortingspolitikere, var til stede for å diskutere øst-vest
problematikken, hvordan vi kan sikre åpne og pålitelige
hovedveier som i våre naboland – og om hvordan vi kan
reise kortest, rasket og sikrest. Mange representanter
for grupperinger med ulike ønsker for valg av hovedtrasé, var også til stede på konferansen.

Å BYGGE VEI ER Å BYGGE SAMFUNNET:
VIKTIGE HENDELSER GJENNOM ÅRET
NY RAPPORT OM LØNNSOMHET
I VEIBYGGING
OFVs arbeid var i starten av 2014 konsentrert om
planleggingen av Veikonferansen i februar. Hovedtema
for konferansen, som ble arrangert i samarbeid med
Hordaland fylkeskommune, var viktigheten av å få en
sikker, effektiv og pålitelig hovedvei mellom øst og
vest – Oslo og Bergen.
OFV har i lang tid påpekt at en tilfredsstillende hovedvei mellom øst og vest mangler – til tross for at det
finnes flere veialternativer. På oppdrag for OFV laget
Oslo Economics en rapport om nytten av bedre
hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Rapporten
ble presentert på Veikonferansen, og utgangspunktet
var en vurdering av nytten i bedre hovedvei mellom
Østlandet og Vestlandet. Rapporten viste hvordan
investering i vei knytter mennesker og bedrifter tettere
sammen.
OFV mener at investering i infrastruktur er påkrevet,
fremtidsrettet og lønnsomt for samfunnet. Samtidig
er mange overrasket over at samfunnsøkonomiske
beregninger av mange veiprosjekter kommer ut med
negativ nytte. OFV mener dette vil se annerledes ut,

Rekordoppslutning om OFVs veikonferanse: 250 deltakere fylte salen. Et bredt politikerpanel benket seg for å
diskutere ambisjoner for hovedveien mellom øst og vest på Veikonferansen 2014 i Bergen.
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«Det er teoretisk mulig
å bygge et topp moderne
hovedveinett, slik regjeringen
sier den vil ha, på ti år.»

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og statssekretær
Bård Hoksrud på Veikonferansen 2014: Hoksrud
snakket om planprosesser, mens vegdirektøren så
på muligheter og utfordringer i veisektoren.

Norsk veipolitikk trenger et helhetlig, nasjonalt
perspektiv som bidrar til store, lange veiprosjekter
som binder landet sammen. Dette har lenge vært en
fanesak for OFV, og gjenspeiles i organisasjonens
arbeid hvert år.
Samtidig viser Nasjonal Transportplan 2014–2023
(NTP) tydelig at norsk veipolitikk fortsatt vil preges av
en stykkevis og delt utbygging. Dette har OFV påpekt
i mange sammenhenger, blant annet i forbindelse
med utredningen av ny kryssing av Oslofjorden.

På andre konferansedag var ITS og smartere bytrafikk,
fremtidens bytransport og politiske løsninger hovedtema.
Både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretærene Bård Hoksrud og John-Ragnar Aarset og
vegdirektøren deltok på Veikonferansen.

REGJERINGEN LYTTER:
LOVER MINSTESTANDARDER
En av de viktigste sakene for OFV gjennom flere år, er
arbeidet med innføring av minstestandarder på hovedveinettet. Dette har FrP støttet, og derfor var det grunn
til optimisme da regjeringsplattformen til Høyre og FrP
ble kjent høsten 2013: Regjeringen gjorde det klart at
den vil innføre minstestandarder.
Statssekretær Bård Hoksrud sa på Veikonferansen at
minstestandarder er viktig for å sikre like gode veier
over hele landet, og at regjeringen tar sikte på å
komme raskt i gang med arbeidet. Hoksrud takket OFV
for engasjement og utålmodighet i forhold til arbeidet –
et arbeid som har vært ført videre i 2014.
Mot slutten av 2014 etterlyste OFV i et brev til
departementet informasjon om planer og framdrift for
det videre arbeidet med «å utarbeide og implementere
konkrete mål for god vei i form av minstestandarder».
OFV gjorde det klart at organisasjonen gjerne kunne
bistå i arbeidet med utforming av slike mål. I sitt svar
sa Samferdselsdepartementet at arbeidet vil bli tatt
videre, uten at man redegjorde for detaljer om hva,
når eller hvordan arbeidet skal gjennomføres.
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Her har Samferdselsdepartementet bedt Statens
vegvesen, i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket, om å utarbeide en KVU for å vurdere prinsipielle
løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av
fjorden. OFV understreker at kryssingen handler om
nasjonal hovedvei som knytter to hovedveier, E6 og
E18, og regioner sammen. OFV mener at man må
bruke nasjonale transportanalyser og se på lange
transportstrømmer fra Vestlandet og Sørlandet og
videre ut av landet mot øst, sør og til kontinentet.
Videre mener OFV at transportanalysen bør ha
nasjonalt perspektiv og fange opp trafikkmessige
variasjoner sett i lys av de nasjonale transportpolitiske
målene.

ET UAVHENGIG VEITILSYN
OFV har påpekt at Vegtilsynet bør være uavhengig, og
ikke underlagt Vegdirektoratet. Dette har også den nye
regjeringen definert som mål.
I en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet om
transportetatenes NTP-forslag våren 2012, etterlyste
OFV en videreutvikling av Vegtilsynet: «OFV mener det
må føres løpende tilsyn med forvaltningssystemene i
veinettet, og støtter aktivitetene til det nyetablerte
veitilsynet. Vi ser på dette som et første skritt mot
etableringen av et helhetlig systemtilsyn for riks- og
fylkesveier med ansvar for trafikant, kjøretøy og vei.»
OFV la vekt på at Stortingsmeldingen om NTP 2014–23
burde omhandle den nye tilsynsordningen, konsekvenser og effekten for de overordnede nasjonale målene,
og planer og ambisjoner for videreutviklingen av tilsynsfunksjonen.
På vårparten møttes OFV og Vegtilsynet og gjennomgikk saker av felles interesse. OFV orienterte om krav
til veinettet ut fra juridiske forhold, forbrukerperspektivet og behovet for å sikre et like godt veinett over
hele landet – uavhengig av om det er stat eller fylke
som har ansvaret. Vegtilsynet gjorde det klart at man
vil se videre på dokumentene fra OFVs arbeid om krav
til veinettet.

Foto: Volvo Car Norge

MANGLER FORTSATT HELHETLIG
PERSPEKTIV

ØYSTEIN HERLAND NY STYRELEDER
I OFV
Årsmøtet i Opplysningsrådet for Veitrafikken
(OFV) valgte i mai styrets tidligere nesteleder,
Øystein Herland (bildet), til ny styreleder for
perioden 2014–2016. Herland, som til daglig
er adm. direktør i Volvo Car Norway AS, er også
styreleder i OFV AS. Jan-Terje Mentzoni i Norges
Lastebileier-Forbund ble valgt til ny nestleder
i OFVs styre, og til nestleder i styret for OFV AS.

NYTT VEISELSKAP: FINANSIERINGSGRUNNLAGET AVGJØRENDE
ET MODERNE VEINETT INNEN REKKEVIDDE
Da regjeringen bekjentgjorde at den vil etablere et
eget veiselskap for å effektivisere veiutbyggingen
i Norge, gjorde OFV det tidlig klart at selve finansieringsgrunnlaget vil være avgjørende for resultatet av
en slik etablering. Et forutsigbart, tilstrekkelig og
langsiktig finansieringsgrunnlag er nødvendig, mener
OFV.
Før sommeren 2014 var det ikke klart om selskapets
hovedinntekt skal komme fra statlige bevilgninger,
bompenger eller andre kilder. OFV la vekt på at grunnfinansieringen må være så stor at den gir reelt handlingsrom til å operere innenfor rasjonelle bedrifts- og
samfunnsøkonomiske prinsipper.
– Dette kan blant annet sikres ved å overføre en fast del
av avgifter knyttet til bruk av vei. Både drivstoffavgifter
og årsavgifter er egnet til dette, i tillegg til bompenger,
kommenterte OFV i april.

Regjeringen ønsker et topp moderne hovedveinett på
nivå med sammenlignbare land. OFV har arbeidet for
dette i årevis, og i en større artikkel i bladet Våre veger
viser vi til at et slikt veinett kan realiseres i løpet av
10–20 år.
– Tidsmessig er det teoretisk mulig å bygge et topp
moderne hovedveinett, slik regjeringen sier den vil
ha, på ti år, mener OFV. Hard prioriteringsvilje samt
forutsigbar finansiering er imidlertid en forutsetning,
og pengene finnes.

OSLOFJORDKRYSSING MÅ MØTE
NASJONALE BEHOV
Diskusjon om kryssing av Oslofjorden ble ytterligere
aktualisert i 2014. Slik OFV ser det, handler ikke kryssing av Oslofjorden bare om hvordan man skal krysse
7

«Veksten i antall elbiler,
og fordelene det har
å kjøpe, eie og bruke elbil,
har skapt diskusjon.»

«Regjeringen tatt tak i mye,
men det er langt å gå før målene
er nådd og løftene innfridd
i samferdselspolitikken.»

en fjord. Det handler om en nasjonal hovedvei som skal
binde sammen to internasjonale hovedveier, E6 og E18.

FAKTA

OFV tok til orde for at man i spesielle og store veiprosjekter, som kryssing av Oslofjorden, må legge
vesentlig vekt på nasjonale behov. Oslofjordkryssing
er så spesielt, at her må vi se Norge og trafikken som
områdene berører i en internasjonal sammenheng
for å sikre den beste og riktige løsningen.

RØDT, GULT ELLER GRØNT LYS?

n

●

I en artikkel i magasinet Våre veger tok OFV
for seg regjeringens samferdselsområder,
og så på hvor den innfrir – og hvor det står
stille. Kartleggingen er basert på egne
analyser og tilgjengelige dokumenter:

Målet er å skape effektive hovedveikorridorer som
binder landet og regioner sammen. Kryssingen skal
bidra både til effektivitet, vekst og utvikling lokalt, men
vil også ha en viktig funksjon for transportene som
skal videre til andre deler av landet.

●

Synlige resultater mangler, kan se ut
som arbeidet står stille
n

FARTSSPERRE PÅ ITS-SATSINGEN?
●

Mange land, både i og utenfor Europa, satser sterkt
på utvikling av implementering av Intelligente
transportsystemer, ITS. Før sommeren presenterte
OFV egen policyrapport om ITS-satsingen i Norge:
«ITS – smartere, smidigere og sikrere trafikk».
Rapporten peker på utfordringer, anbefalinger og
løsninger som kan gi en smartere, smidigere og sikrere
trafikk. OFV mener at hvis vi ikke øker tempoet i
satsingen på og implementeringen av ITS-løsninger,
blir vi fort hengende etter mange andre sammenlignbare land. En styrket satsing på ITS betyr økt
trafikksikkerhet, effektivitet og større nytteeffekt.

n
●

KRAFTIG ØKNING I ANTALL ELBILER

n

I 2013 og 2014 har elbilene for alvor tatt plass på det
norske veinettet, og i 2014 ble det registrert drøyt
18.000 nye elbiler (personbiler). Til sammen var det
snaut 40.000 registrerte elbiler (personbiler) på norske
veier ved utgangen av 2014.

●

Veksten i antall elbiler og de spesielle fordelene det har
å kjøpe, eie og bruke elbil, har skapt diskusjon rundt
hvilke og eventuelt hvor lenge fordelene skal følge kjøp
av elbil.

n

Arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur.
Ikke gjennomført.

n

Utarbeide en nasjonal motorveiplan.
Ikke gjennomført.

●

Øremerke deler av årsavgiften til det nye
veiselskapet.
Regjeringen foreslo ikke endringer i bilavgiftene i Revidert nasjonalbudsjett 2014,
men vil komme tilbake til saken når en
helhetlig gjennomgang av avgiftene
foreligger.

●

n
●

Utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva
som er god vei for henholdsvis riks- og
fylkesvei i form av minstestandarder.
Kun gjennomført ved at «Bruer på fylkesvegene skal bygges og vedlikeholdes i tråd
med de krav og standarder som gjelder for
bruer på riksvegene.
Etablere et uavhengig veitrafikktilsyn.
Ikke gjennomført.

Høyre og Frp lovet full fart i samferdselspolitikken.
På ett år har regjeringen tatt tak i mye, men det er
langt å gå før målene er nådd og løftene innfridd.
I mellomtiden fortsetter veinettet å forfalle. Med
utgangspunkt i regjeringsplattformen til H og FrP,
har OFV sett nærmere på hvilke samferdselsområder
regjeringen innfrir i forhold til løfter, og hvor det står
stille. Kartleggingen er basert på egne analyser og
tilgjengelige dokumenter.

n

Det går framover –
men sakte
n
●

Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd.
kroner som bygges opp over inntil fem år.
Regjeringen har etablert et infrastrukturfond
på 30 milliarder kroner. Opptrapping er
varslet.

Bidra til at analysene knyttet til samfunns
økonomisk lønnsomhet forbedres.
Regjeringen viser til St.m 2012:16 Samfunns
økonomiske analyser. Regjeringen har satt i
gang et internt arbeid på dette området.
Bygge vei og jernbane raskere gjennom å
redusere planleggingstiden. Målsettingen vil
være en halvering av tiden. Innsigelser i
planleggingsprosessen samordnes bedre.
Det er satt i gang arbeidet med å opprette et
eget utbyggingsselskap for vei, med sikte
på etablering i 2015. Det er satt ned en intern
arbeidsgruppe som skal komme med forslag
til hvordan innsigelser i planleggingsprosessen kan samordnes og avgrenses
bedre.
Øke bruken av statlig regulering for prosjekter
av nasjonal betydning.
Det er varslet bruk av statlig plan i noen
prosjekter, blant annet E16 Sandvika –
Hønefoss. Mens det er frafalt i prosjektet
E8 Ramsfjorden. Bruk av statlig plan vil
vurderes i hvert enkelt prosjekt.

Arbeidet er gjennomført
eller i «full gang»

●

FRAMOVER, MEN SAKTE
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n
●

OFV har gjennom året og i ulike medier, hevdet at det
ikke er riktig å la én teknologi få så mange fordeler.
Dette fordi også elbiler tar opp plass, lager kø og bidrar
til lokal forurensning ved å virvle opp svevestøv, og de
burde bli behandlet mer på linje med andre biler.

Økt satsing på ITS – som f. eks. elektronisk skilting –
betyr økt trafikksikkerhet, effektivitet og større nytteeffekt. Som her, i Tyskland.

n

Legge frem en proposisjon om samling av
bompengeselskapene til ett eller et mindre
antall selskaper.
Spørsmålet om bompengeselskap har vært
behandlet i Stortinget. Det tas sikte på å
etablere de nye bompengeselskapene i løpet
av 2015.

n
●

n
●

Videreføre rammen i rentekompensasjonsordningen for fylkesveier.
Rentekompensasjon for transporttiltak i
fylkene er videreført, og bevilgningen knyttet
til ordningen er økt.
Tillate bruk av Segway.
Gjennomført.

Løfter
Handling
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«OFV ønsker at veipolitikken skal
være en integrert del av den
økonomiske politikken så vel som
av distrikts- og regionalpolitikken.»

OFV i Våre veger nr. 10/2014.

– Forutsatt jevn budsjettvekst over fireårsperioden,
ligger regjeringen samlet sett sju milliarder kroner
foran skjema for oppfylling av NTP.
Statsråden viste til økte prioriteringer på vedlikehold av
vei og jernbane, samt vektlegging av rasjonell fremdrift
av de ulike investeringsprosjektene. OFV la på sin side
vekt på at Norge trenger en veipolitikk med enda større
fart og trykk.

HØY MEDIEAKTIVITET FOR OFV

– Veipolitikk per
med fartsdum
da Høyre/
e og viktige løft
k ble lovet tung slått statsbudsjett
Norsk veipolitik
tok fatt. Men fore
t til mål.
FrP-regjeringen ganger er lengre enn lang
viser at det noen

dsjett tyder på
Forslag til statsbu

I FØRSTEGIR FOR VEI-NORGE
OFV ventet i spenning på den nye regjeringens første
statsbudsjett, blant annet med bakgrunn i det regjeringen skisserte i sin politiske plattform. Veisektoren
ble prioritert i form av en økning i statsbudsjettet.
Økningen er likevel moderat, og OFV mener forbedringen av det norske veinettet også i 2015 vil gå i sakte
tempo.
Det er positivt at vedlikeholdsetterslepet endelig ser
ut til å stanse, men det vil fortsatt ta mange tiår før
vi har et sikkert og effektivt veinett over hele landet.
Lyspunkter finnes, blant annet viderefører regjeringen
rentekompensasjonsordningen i 2015 og øker samtidig investeringsrammen fra 2 til 3 milliarder kroner.
Dette er et positivt tiltak som sannsynligvis vil bidra
til at standarden på fylkesveiene bedres.

I OFVs oppsummering av statsbudsjettet
for 2014, pekte vi blant annet på følgende
svakheter og utfordringer som ikke løses med
det første:
n
n
n
n
n

10

Ingen reell økning i riksveiinvesteringer,
bompengeandelen går ned
Riksveiene: Fortsatt for lav oppfyllingsgrad
av NTP
Ingen vesentlig bedring av trafikksikkerheten
på riksveiene
Fylkesveiene: Bør bli en synlig bedring i 2015
Minstestandarder, motorveiplan og uavhengig
vegtilsyn innføres ikke

Veikonferansen utmerket seg med mange, store
medieoppslag, og fire riksdekkende medier presenterte saker fra konferansen, blant annet: Aftenposten
som hadde en helside på første konferansedag og
NRK/NRK-Hordaland med eget innslag og intervjuer.
Etter konferansen hadde både P4-nyhetene og TV2s
morgensending intervjuer med OFV.
Godt over 50 aviser i alle deler av landet laget saker
på basis av OFVs pressemeldingen om lønnsom veibygging og den korteste veien mellom Oslo og Bergen.
Gjennom våren hadde OFV også god profilering i
riksdekkende medier, og ga flere kommentarer og
intervjuer om revidert nasjonalbudsjett, elbiler,
minstestandarder og resultater av regjeringens første
halvår. TV2, NRK P1 Nyhetsmorgen, P4-nyhetene, VG,
Nettavisen, Morgenbladet og BT var blant mediene
som tok opp OFV-saker.
OFV ble gjennom året også ofte kontaktet og brukt
som kilde til ulike veipolitiske saker – blant annet om
samferdselsministerens E6-turné i sommer, knyttet
til kjøretid og hastigheter på norske veier sett i forhold
til Sverige.
Ansettelsen av ny fagsjef fikk også oppmerksomhet i
fagrelaterte medier, og Statens vegvesens avis «Vegen
og vi» hadde et portrettintervju over to sider med den
nye fagsjefen.
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Utspill og kommentarer fra OFV fikk samlet sett mye
oppmerksomhet i mange medier i 2014. I tillegg har
OFV ofte blitt kontaktet for å bidra med informasjon og
bakgrunnsstoff.
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Ketil Solvik-Olsen.

EMENTET

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mente at mye
nå går i riktig retning, og sa følgende til OFV:

– Ligger foran graden
NTP-oppfyllings
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rafikken
ingsrådet for Veit
Nytt fra Opplysn

FOTO: OFV

arbeider for å få
sorganisasjon som
på www.ofv.no
uavhengig medlem
Norge. Les mer
(OFV) er en politisk
effektive veier i
et for Veitraﬁkken
tryggere og mer
Opplysningsråd
heter til å bygge
politikere og myndig
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På høsten ble OFV både brukt som kilde og sitert
i større saker som omhandlet behovet for kortere
planleggingstid i veiutbygging, økt bruk av statlig
styring for å ivareta nasjonale interesser, kryssing
og kryssing av Oslofjorden.

n

Aftenposten og NRK Dagsrevyen laget dessuten
oppslag og reportasje om elbilens plass, subsidier
og rettigheter.

n

HØRINGSUTTALELSER OG MØTER
MED POLITIKERE

OFV hadde gjennom året også møter
med sentrale politikere om både ITS og
veipolitikk.

I forbindelse med det videre arbeidet med Nasjonal
Transportplan (NTP), avga OFV høringsuttalelse der
vi presenterte våre hovedsaker og kom med konkrete
innspill til de ulike delrapportene. OFVs generelle
kommentarer til det overordnede arbeidet var konsentrert om følgende hovedpunkter:
n
n
n
n
n

NTP som strategisk verktøy og forpliktende
opptrappingsplaner
Prioritering av veiprosjekter ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Vedlikeholdsetterslepet som må nedbygges
Lovfesting av standardkrav til veidekket
Etablering av et uavhengig Veitilsyn

n
n
n
n

n
n

Økt oppfyllingsgrad av NTP
Bedre trafikksikkerhet på veiene
Forbedring av veidekkestandarden
Fylkesveiene: Bør bli en synlig bedring i 2015
Nasjonal transportplan som nasjonal
samferdselsplan
Støtte til investeringsfondet
Uavhengig vegtilsyn må innføres
Satsing på ITS

POLICYGRUPPE FOR BYTRAFIKK
OFVs styre nedsatte en Policygruppe som skal se på
utfordringene i storbytrafikken. Gruppen jobber etter
en scenariometodikk, og retter blikket fram mot hva
som kan skje med veitrafikken i 2040 gitt den demografiske og den økonomiske utviklingen. Dette arbeidet
fortsetter i 2015, og resultatene av arbeidet skal
presenteres i en egen rapport.

OFV avga også høringsuttalelse til lov om Intelligente
Transportsystemer (ITS) der vi støttet en ny ITS-lov.
I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for
2015, leverte OFV skriftlig og muntlig høringsinnspill
til Stortingets Finanskomité og til Transport- og
kommunikasjonskomiteen. Hovedpunktene i OFVs
budsjettinnspill var konsentrert om:
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STYRETS BERETNING FOR 2014
VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

LIKESTILLING

MEDLEMMER

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en partipolitisk nøytral landsomfattende medlemsorganisasjon
som arbeider for at alle som ferdes på norske veier
skal få dekket sitt transportbehov på en rasjonell og
effektiv måte uten at det oppstår skade på mennesker
og miljø.

I OFV arbeider tre personer, en kvinne og to menn.
I foreningens styre er det 11 styremedlemmer og
fem varamedlemmer med lik møterett som styremedlemmene, til sammen 16 medlemmer. Det
nåværende styret består av to kvinner og 14 menn.

Ved utgangen av 2014 hadde OFV 65 medlemmer.
Antall medlemmer har vist en synkende tendens de
siste årene, noe som dels er en konsekvens av at
det ikke lenger er nødvendig å være medlem i OFV
for å få tilgang til statistikkene fra OFV AS. Styret vil
prioritere medlemsverving i 2015.

Virksomhetens formål er å belyse veitrafikkens
sentrale rolle i norsk samferdselspolitikk, og bidra
til at Norge får et moderne og velfungerende veinett.
OFV skal være en objektiv og pålitelig kilde til fakta
om alle forhold knyttet til veitrafikken. Gjennom å
innhente, analysere og formidle fakta og kunnskap om
veiene og veitrafikkens konsekvenser for samfunnet
og enkeltpersoner, skal vi avdekke svakheter ved
dagens veipolitikk og sikre bedre løsninger. Dette
arbeidet gjøres sammen med våre medlemmer,
og resultatene presenteres først og fremst til våre
medlemmer, men også til politikere og myndigheter
på riks og regionalt nivå.
Virksomheter og organisasjoner med interesse for
veitrafikk og kjøretøy, samt fylkeskommuner og
kommuner, kan tas opp som medlemmer i OFV.
Ved utgangen av 2014 besto medlemsmassen i OFV
av 65 ulike virksomheter og organisasjoner, av disse
var 22 landsomfattende organisasjoner.
Opplysningsrådet for Veitrafikken har kontorsted
i Oslo.
REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har et
datterselskap med samme navn, Opplysningsrådet
for Veitrafikken AS (OFV AS). OFV AS driver forretningsmessig virksomhet knyttet til publisering av informasjon og statistikk om motorkjøretøyer. Styreberetning og årsregnskap med noter for OFV AS er
presentert i en egen seksjon i denne årsberetningen.
REGNSKAPSUTVIKLINGEN
Regnskapet for 2014 viser driftsinntekter på
kr 1 329 713, driftskostnader på kr 2 899 008 og et
negativt driftsresultat på kr 1 569 295. Med utbytte
fra OFV AS og andre finansinntekter på til sammen
kr 2 560 323, ble regnskapet for 2014 gjort opp med et
overskudd på kr 991 028. Årets overskudd er overført
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Foreningen har som mål å være en arbeidsplass uten
forskjellsbehandling mellom kvinner og menn, og
anser at dette er oppfylt. Det er ikke planlagt eller
gjennomført særskilte tiltak på dette området. Styret
anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som godt.
til egenkapital. Foreningens egenkapital per 31.12 2014
var kr 6 931 710. Egenkapitalandelen er 89,2 prosent.
Datterselskapet OFV AS, som foreningen eier
100 prosent, hadde i 2014 et resultat før skatt på
kr 3 383 885. Egenkapitalen i OFV AS per 31.12.2014 er
kr 5 884 376.
STYRETS ARBEID
Det ble avholdt seks styremøter i 2014. Styrets
primære fokus er som alltid å utvikle norsk veipolitikk
mot en veitrafikk uten skade på mennesker og miljø.
I 2014 arbeidet organisasjonen for første gang etter
en ny strategi som ble godkjent i styremøtet i
desember 2013. Den nye strategien for OFV innebærer
at organisasjonen skal etablere nye møteplasser hvor
medlemmene kan møte politikere og fagfolk til debatt.
På grunn av endringer i organisasjonen ble det i 2014
kun arrangert Den nasjonale veikonferansen og
medlemsmøter. I 2015 vil møteplassene også omfatte
frokostmøter og pressemøter, i tillegg til Veikonferansen og medlemsmøter. Strategien innebærer
også et tydeligere fokus på dialog og samarbeid med
politikere, myndigheter og andre organisasjoner for
å få gjennomslag for foreningens forslag til endring av
dagens veipolitikk.
På Veikonferansen 2014 la OFV frem en rapport
utarbeidet av Oslo Economics om lønnsomheten av
å prioritere én øst-vest forbindelse mellom Oslo og
Bergen. Rapporten viste at å investere i rettere, flatere
og kortere hovedveier vil gi god samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. OFV ga i 2014 også ut en ITS Policyrapport
som viser hvilke gevinster utvikling og implementering
av intelligente transportsystemer vil i veitrafikken.
Begge rapportene ble presentert for politikere og
fagmiljøer, og rapporten fra Oslo Economics ble
gjenstand for stor interesse og mediefokus. I 2014
startet arbeidet med Policyrapport 3, om Bytrafikk.
Denne rapporten vil bli presentert i løpet av 2015.

MILJØ
Organisasjonens virksomhet medfører ikke forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljø. Det har derfor ikke vært nødvendig å iverksette
spesielle tiltak på dette området.

ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR
Totalt sykefravær i 2014 var 39,9 dagsverk, noe som
utgjør 6,9 prosent av total arbeidstid det året. Det er
vesentlig mer enn tidligere år, men det er likevel ingen
grunn til å tro at sykefraværet vil fortsette på det nivået
i årene som kommer. Det har ikke forekommet skader
eller ulykker på arbeidsplassen. Det er ikke iverksatt
spesielle tiltak på området.

ANDRE FORHOLD
Det er, etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold
etter regnskapsårets avslutning som har betydning
for selskapets stilling og resultat.

Oslo, 20. mars 2015

Øystein Herland
styreleder

Jan-Terje Mentzoni
nestleder

Erik Andresen
styremedlem

Lars Hjelmeng
styremedlem

Trond Johannesen
styremedlem

Jan Johansen
styremedlem

Stig Morten Nilsen
styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik
styremedlem

Sonja Sporstøl
styremedlem

Jon H. Stordrange
styremedlem

Arne Aakre
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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ORGANISASJON OG ANSATTE

MEDLEMMER

STYRET

Ved utgangen av 2014 hadde OFV 65 medlemmer.

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2014 bestått av ni menn og to kvinner, samt fem vararepresentanter.
Styrearbeidet i OFV dreier seg i stor grad om å behandle politiske saker, og det er avgjørende for et
omforent resultat at en stor del av foreningens medlemmer er representert i styret. Varamedlemmene
har derfor lik møterett som styremedlemmene.

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

BEDRIFTER

n

n

n
n

Styret har følgende sammensetting:

n

STYRELEDER:
Øystein Herland

n
n

Volvo Car Norway AS

n

NESTLEDER:
Jan-Terje Mentzoni

n
n

Norges Lastebileier-Forbund

n

STYREMEDLEMMER:
Erik Andresen
Lars Hjelmeng
Trond Johannesen
Jan Johansen
Stig Morten Nilsen
Inger-Lise M. Nøstvik
Sonja Sporstøl
Jon H. Stordrange
Arne Aakre

n

Bilimportørenes Landsforening
Norges Taxiforbund
Maskinentreprenørenes Forbund
Trygg Trafikk
Norges Bilbransjeforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
NHO Transport
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

VARAMEDLEMMER:
Svein Ove Langeland
Ole Morten Geving
Børre Skiaker
Harald Jachwitz Andersen
Terje Tørring

n

Personskadeforbundet LTN
Finans Norge
Kongelig Norsk Automobilklub
Virke
MA Rusfri trafikk og livsstil

(1. vara)
(2. vara)
(3. vara)
(4. vara)
(5. vara)

American Car Club of Norway
Autobransjens Leverandørforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL
Bilimportørenes Landsforening, B.I.L
Dekkimportørenes Forening
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNO
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
ITS Norge
Kongelig Norsk Automobilklub, KNA
MA Rusfri trafikk og livsstil
Maskinentreprenørenes Forbund, MEF
NHO Transport
Norges Bilbransjeforbund, NBF
Norges Biloppsamleres Forening
Norges Lastebileier-Forbund, NLF
Norges Taxiforbund
Norsk Asfaltforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Personskadeforbundet LTN
Trygg Trafikk
Virke

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ARBEIDSUTVALGET:

n

Arbeidsutvalget har i 2014 bestått av styreleder og nestleder, samt direktøren.

n
n

VALGKOMITEEN

n

Årsmøtet i 2014 utnevnte følgende valgkomité:

n
n

Inger-Lise M. Nøstvik, NP
Kari Sandberg, EBA
Stein Gunnes, MEF

(leder)
(medlem)
(medlem)

n
n
n
n

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

n

Direktøren leder foreningen og OFV AS, og er ansvarlig overfor styret i begge organisasjoner.

n
n

Den sentrale administrasjonen i foreningen besto i 2014 av en fagsjef og en kommunikasjonsansvarlig,
i tillegg til foreningens direktør.
Karin Yrvin
Mikkel Friis
Vilrid Femoen
Øyvind Solberg Thorsen
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Al-Ko Kober AS
Auto-Grip AS
Bertel O. Steen AS
Bertel O. Steen Autostern AS
Bertel O. Steen Bergen
Bertel O. Steen Vestfold
Bilforlaget AS
Bilservice As
BMW Norge AS
Citroën Norge AS
DEFA AS
Dekk 1 AS/RAC Tyres AS
DNB Finans
Ford Motor Norge AS
Forlaget Last og buss AS
Gjensidige Skadeforsikring
Harald A. Møller AS
Hjemmet Mortensen AS
Hofstads AS
Hyundai Motor Norge
If Skadeforsikring NUF
Iveco Norge AS
Leaseplan Norge AS
Man Last & Buss AS
MECA Norway AS
Motorgruppen AS
Motor-Trade AS
Nordea Finans AS
Norsk Scania AS
Opel Norge AS
Oslo Bilauksjon AS
Oslo og Omegns bilbransjeforbund
Romnes AS
Rutebileiernes Standardiseringsforbund
Saferoad AS
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Subaru Norge AS
Toyota Drammen AS
Toyota Norge AS
Toyota Oslo AS
Veidekke Industri AS
Viking Redningstjeneste AS
Volvo Personbiler Norge AS

Fagsjef (fra 1. september 2014)
Kommunikasjonsansvarlig
Næringspolitisk direktør (frem til 1. april 2014)
Direktør
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
RESULTATREGNSKAP

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER
Note

2014

2013

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2014

2013

24 076

0

401 738

77 930

425 813

77 930

78 750
0

42 969
112 376

78 750

155 345

4 039 975

3 256 481

Sum andre finansielle instrumenter

4 039 975

3 256 481

Bankinnskudd
Bankinnskudd

3 224 210

3 601 112

Sum bankinnskudd

3 224 210

3 601 112

Sum omløpsmidler

7 342 935

7 012 938

SUM EIENDELER

7 768 748

7 090 868

Anleggsmidler
Kontingentinntekter
Royaltyinntekter
Veikonferansen
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

801 750
0
527 963
0

762 800
21 495
0
2 500

1 329 713

786 795

813 091
1 325 873
3 009
757 035

271 631
1 541 262
0
707 432

2 899 008

2 520 325

Varige driftsmidler
Driftsløstøre, inventar, utstyr o.l
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap

6

Sum anleggsmidler
Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader

7
2, 4, 5
4

Sum driftskostnader
Driftsresultat

(1 569 295)

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

6

(1 733 530)
Sum fordringer

Finansinntekter og finanskostnader
Aksjeutbytte
Renteinntekt datterselskap
Annen renteinntekter
Annen finansinntekt
Verdiøkning finansielle omløpsmidler
Rentekostnad datterselskap
Rentekostnad
Netto finansposter
Årets resultat

Andre finansielle instrumenter
Verdipapir fond

3
3
6

1 719 000
0
76 792
783 541
0
(18 377)
(633)

1 337 000
0
81 437
80
11 461
(8 171)
(931)

2 560 323

1 420 876

991 028

(312 654)

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital

(991 028)

312 654

Sum overført

(991 028)

312 654
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2014

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2014

2013

Egenkapital pr 31.12.2013
Årets resultat

5 940 682
991 028

6 253 335
(312 654)

Egenkapital 31.12.2014

6 931 710

5 940 681

Sum egenkapital

6 931 710

5 940 681

Egenkapital

Foreningen er et lite foretak i henhold til regnskapsloven og har lagt følgende regnskapsprinsipper til
grunn.
Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal
tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld
er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Mellomregning datterselskap
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

6

698 065
192 576
(64 911)
11 307

728 038
438 538
(44 646)
28 257

Sum kortsiktig gjeld

837 037

1 150 187

Sum gjeld

837 037

1 150 187

7 768 748

7 090 868

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes
ikke å være forbigående.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Øystein Herland
styreleder

Jan-Terje Mentzoni
nestleder

Aksjer i datterselskap
Investering i datterselskap har foretaket valgt å
balanseføre til anskaffelseskost. Mottatt utbytte fra
datterselskap inntektsføres som finansinntekt.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Skatter
Foreningens virksomhet er ikke skattepliktig.

NOTE NR. 2 – SAMMENSLÅTTE POSTER
Lønnskostnader består av følgende poster:

Oslo, 15. april 2015

Inntekter
Inntektsføring av kontingent skjer ved fakturering.
Inntektsføring av leverte varer og tjenester skjer på
faktureringstidspunktet. Bidrag inntektsføres når de
mottas. Inntektene regnskapsføres med verdien av
vederlaget på transaksjonstidspunktet.

2014

2013

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader (inkluderer refusjon sykepenger)

1 165 987
163 211
(3 325)

1 330 898
195 836
14 527

Sum lønnskostnader

1 325 873

1 541 262

Erik Andresen
styremedlem
NOTE NR. 3 – VERDIPAPIRFOND
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Lars Hjelmeng
styremedlem

Trond Johannesen
styremedlem

Jan Johansen
styremedlem

Stig Morten Nilsen
styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik
styremedlem

Sonja Sporstøl
styremedlem

Jon H. Stordrange
styremedlem

Arne Aakre
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør

Selskapet har investert i Storebrand verdipapirfond. Alle andelene ble realisert i februar 2014 og reinvestert.
Det ble i 2014 kjøpt 289,30 andeler i Delphi Europe, 688,35 andeler i Delphi Kombinasjon og 96,33 andeler
i Storebrand Høyrente.
Fondene er bokført til kostpris kr 4 039 975.
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2014
NOTE NR. 5 – OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

NOTE NR. 4 – ANSATTE, GODTGJØRELSER,
LÅN TIL ANSATTE

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Ansatte i foreningen er inkludert i den kollektive
pensjonsordningen som datterselskapet har
etablert. Den kollektive pensjonsordningen oppfyller
kravene etter loven.

Selskapet har 2 årsverk pr 31.12.2014.
Foreningen ledes av administrerende direktør i
Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
Kostnadsført revisjonshonorar i 2014 utgjør kr 17 250
delvis inkl. mva.

NOTE NR. 6 – INVESTERING I DATTERSELSKAP
Opplysningsrådet for Veitrafikken har eierandel i følgende selskap:

Opplysningsrådet for
Veitrafikken AS

Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel/
stemmerett

Selskapets
egenkap.
100 %

Selskapets
resultat
100 %

Bokført
verdi
31.12.2014

26.01.1993
15.02.2006 og
22.12.2014

Oslo

100,0 %

5 884 376

2 464 164

401 738

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for morselskapet Opplysningsrådet for Veitrafikken.
Investeringen er regnskapsført etter kostmetoden.

Mellomværende i konsern:
Kortsiktig fordring datterselskap
Kortsiktig gjeld datterselskap

2014

2013

0

26 869

698 065

904 967

Mellomværende renteberegnes med rentesats som tilsvarer normalrenten fastsatt av det offentlige.

NOTE NR. 7 – SPESIFIKASJON AV PROSJEKTER
Veikonferansen

Indikatorutvikling

Egne publikasjoner

704 173

67 607

41 311

Kostnader medgått til prosjekter

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2014.
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