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DIT VEIEN TAR OSS
og mange andre uløste oppgaver, som finansiering,
samfunnsøkonomiske prioriteringer, veiforfallet og
hovedveinettet, fortsetter OFV ufortrødent arbeidet.
Vår nyvinning, OFVs frokostmøter, ble godt mottatt,
med debatter om prioriteringer, produktivitetskommisjon, veistandarden og nettopp reformene.
Det er skapt en ny møteplass.
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Felles vei til enighet kan være lang og utfordrende,
hvis man er uenig om retning og mål. Og 2015 viste
at veipolitikk og samferdsel engasjerer politikere og
organisasjoner, næringsliv og folk flest, sterkere enn
mange andre samfunnsspørsmål. Enten det handler
om veivalg og veiutbygging, bilens plass i samfunnet,
diesel- og bensin mot elbiler eller hvordan det skal
legges til rette for økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel
og gange. Samferdsel har seilt fram som et område
med tydeligere politiske fronter. Med nytt byråd i Oslo
fulgte grønne stormkast og krav til endringer for
hvordan man skal kunne kjøre – eller ikke kjøre. Inn
til, og inne i landets største by. Vindkastene trakk
tungt videre over fjell og fjord, og ga pust til kraftig
debatt i flere byer. OFV har hatt en policygruppe på
storbytrafikk i arbeid.
2015 ble et år som varslet mange endringer og
debatter om alt som omhandler veier og transport.
Samtidig med de store debattene, har vi hatt «Det
store reformåret», som daværende statssekretær
Bård Hoksrud kalte 2015 på OFVs frokostmøte i
februar, der han listet opp regjeringens satsingsområder. Mange i tråd med det OFV har spilt inn
til politikerne i årevis, og som fikk plass i regjeringsplattformen. Vi ser nytt veiselskap, fondsavsetninger
og økte bevilgninger. Men på ett punkt meldte
Hoksrud pass: Innføring av minstestandarder på
hovedveinettet – en av OFVs viktigste saker. Det ville
ikke bli prioritert med det første. På grunn av dette,

I mars la Statens vegvesen fram et anslag som viste
at vi trenger 1000 milliarder kroner til opprustning og
utbygging av riksveinettet for å sikre god standard og
trygge veier fram mot 2050. Et tydelig bilde ble tegnet,
og gir heftige diskusjoner om prioriteringer. OFV har
etterlyst klarere prioriteringer som sikrer utbygging
av lange veiprosjekter, i prioritert rekkefølge, og som
binder landet sammen – samtidig som forfallet må
stanses. OFV har tatt dette videre i arbeidet med neste
nasjonale transportplan. Og i forhold til regjeringens
retningslinjer for kommende NTP, som ga klare
føringer for tidenes mest offensive transportplan,
etterlyste vi en plan som gir et sterkere strategisk
verktøy. Med samfunnsøkonomisk lønnsomhet i fokus.
OFV har i 2015 hatt et større fokus på bilens muligheter og plass i samfunnet. Og bilene endres raskt.
Med Bil og veikonferansen 2015 satte OFV søkelys på
ny teknologi og fremtidens selvkjørende bil. I tillegg
skapte vi debatt om veipolitikk, avgifter, utslipp og
kollektivutfordringer. Dette er blant annet fulgt opp
ved nedsettelsen av et veiprisingsutvalg som skal se
på framtidens bilavgifter.
Våre arbeidsoppgaver vil fortsette i årene som kommer.
For mens noen sier at veien blir til mens vi går, tyder
mye på at veien forfaller der den går. Om vi ikke ser
alvoret og viderefører det løftet som dagens politiske
myndigheter har lagt opp til. For det har de gjort,
og det skal de ha. OFV
vil bidra sammen med
alle de som ønsker
at veien tar oss dit vi
skal: Inn på et trygt og
effektivt hovedveinett
med minst mulig skade
på mennesker og miljø.

Øyvind Solberg
Thorsen
adm. direktør
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«OFV ønsker at veipolitikken skal
være en integrert del av den
økonomiske politikken så vel som
av distrikts- og regionalpolitikken.»

«Investering i infrastruktur
er påkrevet, fremtidsrettet
og lønnsomt for samfunnet.»
På et OFV-møte i april ga produktivitetskommisjonens
leder, Marianne Andreassen, uttrykk for støtte til dette.
Hun presenterte kommisjonens rapport som viste
at de overordnede målene for transportpolitikken er
mange, brede og til dels motstridende. Målene er ikke
rangert, og samfunnsøkonomisk lønnsomhet har ingen
fremtredende plass. Det er helt nødvendig med klare
prioriteringer, sa Andreassen.

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.
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.

VISJON OG VEIEN VIDERE
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) skal 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.

Å BYGGE VEI ER Å BYGGE SAMFUNNET:
VIKTIGE HENDELSER I 2015
OFV ARBEIDER MED MANGE SAKER GJENNOM
ÅRET, OG FLERE AV DISSE STREKKER SEG
OVER LANG TID. HER ER EN OPPSUMMERING
AV ET UTVALG SAKER I 2015:

BILEN, VEIEN OG FREMTIDEN

KRYSSING AV OSLOFJORDEN
I forbindelse med utredningsarbeidet om kryssing
av Oslofjorden, gikk OFV i sin høringsuttalelse inn for
en broløsning mellom Moss og Horten som foretrukket
alternativ. Fylkesmannen i Østfold ønsket stans i hele
utredningsarbeidet, noe OFV mener er å gå baklengs
inn i fremtiden, mens fylkesmannen i Vestfold anbefalte
bro- eller tunnelløsning. OFV hadde i 2015 møter
med ordførerne i Moss og Horten om saken for å
høre deres syn. Vi mener at en broløsning er et mulig
alternativ, og kan være en investering i framtiden og
en god samfunnsøkonomisk løsning – med et nasjonalt
perspektiv godt ivaretatt.

ET ÅR FOR REFORMER – MEN UTEN
MINSTESTANDARDER

VEIPOLITIKKEN TRENGER KLARE
PRIORITERINGER

Krav om minstestandarder for hovedveinettet har
også i 2015 vært en fanesak for OFV, noe FrP også
har støttet, og i tillegg har på sin prioriteringsliste
i regjeringsplattformen.

Prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet og
riktige prosjekter med høy nasjonal verdi, har OFV
fokusert på lenge – fordi vi mener det må stå i sentrum.

Med Bil og veikonferansen 2015 satte OFV fokus på
ny teknologi og fremtidens selvkjørende bil. Og diskusjoner om veipolitikk, avgifter, utslipp og kollektivutfordringer ga høyaktuell debatt. Samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen tok for seg hvordan transportinfrastrukturen skal være et konkurransefortrinn for
nasjonen, mens finansminister Siv Jensen gjennomgikk kjøretøy- og drivstoffavgiftene.

Men regjeringens løfte om innføring av minstestandarder for hovedveinettet ble med ordene,
og Hoksrud gjorde det klart at «her er vi kommet
kort, og mye må prioriteres før minstestandarder».
Dermed fortsetter OFVs arbeid med å bidra til at
minstestandarder blir en realitet.

OFV bidrar til 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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Styreleder i OFV, Øystein Herland (f.v), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, nestleder i SV, Bård
Vegard Solhjell, Jon H. Stordrange i NHO Transport
og Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund i debatt.
Konferansier var Svein Tore Bergestuen.

«Med hard prioriteringsevne og vilje,
og forutsigbar finansiering, kan et
topp, moderne hovedveinett
realiseres i løpet av 10–20 år.»

Til debatt møttes også Inger-Lise Nøstvik
fra Norsk Petroleumsinstitutt (t.v.),
Erik Andresen fra Bilimportørenes Landsforening og finansminister Siv Jensen.

FORVENTNINGER TIL NESTE NTP
Da samferdselsdepartementets retningslinjer for det
videre planarbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP)
kom på bordet, ga OFV uttrykk for at regjeringen ga
transportetatene klar beskjed: Legg til rette for tidenes
mest offensive NTP.
I kommentarer til retningslinjene, ga OFV klart uttrykk
for at departementet vektla flere satsingsområder
som vi lenge har løftet fram i arbeidet for et moderne
og effektivt transportsystem: lange prosjekter og
perspektiver, økt prioritering av vedlikehold,
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, en egen
|
|
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RIKSVEINETTET TRENGER
GIGANTINVESTERING
Også i 2015 har OFV ved flere anledninger påpekt de
enorme investeringer som kreves for å ruste opp og
sikre en god og trygg standard på riksveinettet – selve
hovedpulsåren i det nasjonale veitransportsystemet.
Statens vegvesens utredning som ble lagt fram i mars,
viste at det vil kreve investeringer på svimlende
1000 milliarder kroner fram mot 2050. Samtidig viser
beregningene at samfunnet vil spare 450 milliarder
kroner i transportkostnader på et veinett som holder
god standard. OFV har flere ganger gjennom året
uttrykt bekymring for at de enorme summene som
trengs, vil føre til en fortsatt klattvis utbedring av
veinettet.
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VIKTIG ITS-LOV

«Bil for fremtiden – en fremtid for bilen?» var hovedtema på OFV-konferansen 2015, som samlet bransjefolk,
politikere og veiinteresserte. Mye handlet om bruk og
utvikling av moderne teknologi i selvkjørende personog lastebiler.

6

Høsten 2015 la regjeringen fram forslag til ny lov
om ITS (Intelligente transportsystemer) innenfor
veisektoren, og OFV mener forslaget tar Norge et godt
steg fremover i ITS-sammenheng. Lovforslaget skal gi
et nødvendig rammeverk for arbeidet med fremtidens
smarte løsninger og systemer innenfor vegsektoren.
OFV legger vekt på at det er positivt at man i lovgivningen sikrer gjennomføringen av ITS-direktivet i
norsk rett. I tillegg sikrer man en hjemmel for å kunne
ha en nasjonal samordning av ITS-programmer og
tjenester innenfor veisektoren, og for grensesnittet
mot andre transportformer der det er nasjonale vedtak.
ITS-forslaget fra regjeringen gikk gjennom i Stortinget
rett før jul.
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Ny E18 gir ikke mer
kø i Oslo sentrum
Debatt
Ivar
Sørlie
siv.ing, cand .oecon

Flere toneangivende personer i samferdselsdebatten kritiserer planene for ny E18 i vestkorridoren fordi de mener at det vil bli økte
køer i Oslo sentrum. Retorisk formuleres det
slik: «Køene fra Slependen til Lysaker ﬂyttes
til Oslo sentrum». Jeg har hatt anledning til å
sette meg inn i prosjektet og kommer til en
annen konklusjon.
Hva innebærer E18 utbyggingen?

Planene for E18 vest innebærer en utvikling
av veinettet vest for Operatunnelen til å gi
samme kapasitet som dimensjonerende faktor, nemlig kapasiteten i Operatunnelen. Det
betyr tre gjennomgående felt og med et fjerde som vekslingsfelt. Dette gir balanse i veisystemet, slik at bilistene eksempelvis ikke
plutselig møter to felt ut av Operatunnelen
som varer til og med Sjølyst. Dette fører ofte
til tilbakeblokkering i tunnelen, og mange
bilister velger å kjøre av i Vika eller i Bjørvika
for å følge bygatene isteden. Mange bilister
vil for enhver pris unngå kø i tunnel.
Tilsvarende fører dagens system med to
felt inn mot tunnelen til kødannelser som
gjør at unødvendig mye traﬁkk tar av ved
Sjølyst og Bygdøylokket for å følge bygatene
av frykt for kø i tunnelen.
Modellberegningene viser at bilistene følger hovedveinettet lengst mulig så lenge
det er rimelig ﬂyt i traﬁkken ,og det vil det
stort sett være når man har et veisystem i
teknisk balanse: Samme kapasitet i tunnelen som i tilstøtende veinett. Det betyr ikke
at det aldri vil oppstå køtendenser som
følge av hendelser eller ekstra mye traﬁkk.
Er det aldri kø, har man overinvestert. Det
er det ingen fare for med planene for E18
vest. Som tidligere instituttsjef ved Transportøkonomisk institutt, Knut Østmoe,
så elegant hadde uttrykt det: De kortidsmarginale kostnader(trengselskostnader
m.v.) må overstige de langtidsmarginale
kostnadene(investeringen) før det skal investeres i mer kapasitet.
Økt totaltrafikk?

Modellberegningene viser noe økt traﬁkk
som følge av et bedre veinett for bilistene
med dagens takster i bomringene. Traﬁkkøk-

Dagens system, med to felt inn mot tunnelen,
fører til kødannelser som gjør at unødvendig
mye trafikk tar av ved Sjølyst og Bygdøylokket for å følge bygatene av frykt for kø i tunnelen, skriver Ivar Sørlie. FOTO: PAAL AUDESTAD

ningen viser seg å komme på hovedveinettet
og ikke i bygatene, som faktisk får nedgang
i traﬁkk i enkelte gater i Oslo. Som allerede nevnt, bilistene følger hovedveinettet så
langt som mulig når det er rimelig god ﬂyt.
Kostnadene for full E18 utbygging med de
tunnelkrav som kommunene har, er betydelige. Det er et dilemma med tunnelbygging
at veikapasiteten på overﬂaten også må være
god av beredskapshensyn. Ved uhell i tunnel
kan farlige situasjoner oppstå om ikke traﬁkken i disse tilfellene har en akseptabel alternativ vei .
Betydelig brukerbetaling

Uavhengig av hvor omfattende utbyggingen
vil bli, vil bilistene stå overfor en betydelig
brukerbetaling som vil bli vesentlig høyere
enn dagens nivå i bompengeringene. Alle
som har et visst innblikk i statens bevilgningspolitikk for veibygging i Oslo-området,
vet at det vil bli svært begrensede statlige
bevilgninger til E18-prosjektet. Betalingen
vil falle på brukerne. En slik brukerbetaling
i vestkorridoren vil redusere traﬁkken vesentlig. Utfordringen vil bestå i å lage et betalingssystem som optimaliserer bruken av
veinettet i rush og utenfor rush. På denne
måten kan faglig gode løsninger gi en ganske så optimal traﬁkkavvikling i vestkorridoren, betalt av bilistene selv.

Kort sagt
Hvordan skal
man møte
mennesker i sorg?
Vår yngste sønn døde fra oss i en
traﬁkkulykke i fjor. Et sjokk så
brutalt at det er umulig å forklare. Hvordan skal man møte mennesker i sorg? Noen later som
ingenting for å avverge følelsesutbrudd. Det er sårende. Et blikk
eller en liten berøring er nok,
men ikke lat som ingenting. Vi
ønsker heller ikke gråtekoner. Ja,
jeg vet det er vanskelig.
Etter begravelsen ringte en bekjent på døren. Han lot som ingenting. Smilte og lo i overkant
mye. Jeg skjønner usikkerheten,
men jeg åpnet ikke ﬂere dører.
Vi ønsker å snakke om barnet
vårt. Helst hele tiden. Fortelle
hvor ﬂott han var. Om vi gråter
gjennom smilet, må vi få lov til
det. Det var dette jeg ikke torde
og lukket døren. Ikke mange forstår dette. Jeg forsto heller ikke.
Før nå.
Kjære bestemor.
Du mistet to av barna dine.
Ni og 16 år. Nå er du tilbake
hos dem. Jeg kjenner ennå
go’følelsen når jeg tenker på
somrene hos dere. Det har satt
sine spor. De du mistet ble aldri
nevnt, men vi så gravsteinen på
kirkegården. Jeg forsto aldri sorgen du bar. Hva du måtte gjennom. I natt drømte jeg om oss,
bestemor. Du og jeg. Det gjorde
godt. Vi snakket om barna våre.
I dagevis. Til vi var tomme for
ord. Hvordan de var, hva de likte
å gjøre. Jeg fortalte deg om mine
to. Det mest dyrebare jeg har.
Hvor ﬂotte de er. Nå er en av dem
gått i forveien. Kanskje er han
hos deg? Det er en god tanke.
Tilgi meg, bestemor. For min
uvitenhet. For at jeg ikke skjønte.
Wenche F. Spjelkavik
Kristiansund

Behovet for ny E18
Vestkorridoren
Jeg er glad for at Arbeiderpartiets Eilert Sivertsen så klart fastholder at partiet står fast ved E18
Vestkorridoren. At SV og Miljøpartiet De Grønne er imot veiutbygging her i landet, er ikke
noe nytt, men det blir mer alvorlig når deler av Ap kaster seg på
synspunktene.
Fremleggelsen av konseptvalgutredningen for Oslo-navet
endrer ikke behovet for ny E18

Vestkorridoren. Med en befolkningsvekst på over 800.000 innbyggere de neste 50 årene, vil behovet for næringstransport og
busstransport øke tilsvarende.
Hovedelementene i E18-prosjektet står: økt fremkommelighet
for næringstransport og kollektivtransport med buss på langs
og på tvers av veien, skjerming
av beboerne fra støy og støv og
frigjøring av arealer til by og tettstedsutvikling er fortsatt like
viktig.
Nils Aage Jegstad
medlem, Stortingets transport
og kommunikasjonskomite
(H)

Raskere til
avklaring
og undersøkelse
Jeg merker meg at Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening, er enig i problembeskrivelsen: Ventetidene er for
lange i psykisk helsevern, og det
er for stor variasjon i valg av behandlingsmetoder.
Med innføring av pakkeforløp
innen psykisk helse er målet at
pasientene skal komme raskere
inn til avklaring og undersøkelse, at behandlingen kommer
raskere i gang og at vi oppnår
mer likebehandling på tvers av
geograﬁ og behandlingsenheter.
Pårørende skal involveres sterkere og vi må sikre at vi avdekker
eventuelle somatiske helseutfordringer.
Metodikken i pakkeforløp
handler om å standardisere
tilbudet til pasienten med to
hovedformål: Å redusere unødvendig venting, og å sikre at alle
får lik og best mulig behandling.
Begge deler vil bety et løft i behandlingstilbudet for psykiske
lidelser. Ikke minst handler det
om å øke kvaliteten på behandlingen. Pakkeforløp skal sikre
at tilbudet som gis er basert
på en standard forankret i den
beste kunnskap vi har om hva
som hjelper. Da må vi heller ikke
glemme at pakkeforløp innen
psykisk helsevern må baseres på
kunnskapen om at pasientene
er forskjellige. Men hvis vi klarer
å sikre at personer med psykisk
uhelse kommer raskere til behandling og at de får den beste
behandlingen for sin lidelse,
mener jeg vi ikke har råd til å la
være å prøve. Det handler om
trygghet og forutsigbarhet for

Andres meninger

Hvis ledigheten skulle eksplodere og nærmere seg 150.000 arbeidsløse, vil velgerne stemme
regjeringen ut. Da er Norge ikke
lenger annerledeslandet.
Dagsavisen om en mulig
fremtid.

Ved første øyekast kan det virke
besnærende å øremerke statlige
millioner til landets bibliotek,
men ansvaret bør plasseres der
det hører hjemme – hos lokalpolitikerne i kommunene. De må
presses til å svare på om bibliotekene skal styrkes eller ikke.

Men hverken Senterpartiets
protester eller Arbeiderpartiets
vingling kan stanse sentraliseringen i Norge. Den gjennomføres hver dag gjennom borgernes
frie valg.
Dagens Næringsliv viser hvem
som egentlig bestemmer
i landet.

Finnmark Dagblad om nasjonal
strategi for landets biblioteker.

Det er regjeringens plikt å sette
ut i livet den politikken Stortinget vedtar. Det er noe helt nytt,
og ekstremt i norsk politikk at et
regjeringsmedlem på denne måten åpent og aktivt arbeider mot
at et vedtak blant landets fremste folkevalgte skal realiseres.
Stavanger Aftenblad refser Siv
Jensen for utspill om at
syriaflyktninger i kommunene.

Bibliotekminister Widvey
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Digital nåtid

«

sterk trafikkvekst.

Utspill og kommentarer fra OFV fikk mye oppmerksomhet i mange medier i 2015. I tillegg har vi ofte blitt
kontaktet for å bidra med informasjon og bakgrunnsstoff, blitt intervjuet, sitert eller brukt som kilde til flere
veipolitiske saker, blant annet i forbindelse med disse
sakene: Øst-vest-utredningen, forbud mot dieselbiler
i Oslo, kryssing av Oslofjorden, avgiftsendringer og
elbil-problematikk, «dieselbil-skandalen» og nedgang
i salget av diesel-biler og ny E18 fra vest mot Oslo.
Aftenposten, NRK radio og tv, VG, Nettavisen, P4 og
NTB er riksdekkende medier som har dekket OFVsaker i 2015.

POLICYGRUPPER
OFV har i 2015 hatt to policygrupper i arbeid. Den ene
gruppen har arbeidet med bytrafikk, den andre med
veiprising.
Policygruppe for bytrafikk har sett på samferdselsutfordringer i storbyen. Byene vokser, og de vokser

Programmering er
fremtiden

|

Til sjøs
med
digitalt
kart

Cecilie Asker,
journalist
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Hvem:
Erik Ulfsby,
teatersjef
ved Det
Norske
Teatret.

Betongørken
på Bekkestua

Mobilitet
og fremkommelighet
på E18

Lørdag

DigiTalt

ILLUSTRASJON:
LINN LUNDSVOL
L

OFVS frokostmøter har blitt en viktig møteplass.
Minstestandarder og regionreform stod på dagsorden i februar. Fra venstre: Helge Orten (H),
Ingvild Kjerkol (A), statssekretær Bård Hoksrud
(FrP) og KrFs Hans Fredrik Grøvan.
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raskt. Samtidig
betyr klimautfordringene
at utslippene fra transportsektoren
må ned. Denne situasjonen krever handling,
og policygruppen har utarbeidet tre scenarioer for
bytrafikken: Kollektivscenarioet, Saktegang og Teknosprang. Scenariene er satt inn i en strategisk ramme,
og viser ulike fordeler og ulemper med utviklingen i
retningen som scenarioene trekker opp. Ut fra dette
er det laget et policynotat for storbyene. Ole Berrefjord
har vært veileder for utvalget.
Policygruppe for veiprising har sett på bilavgiftssystemet i Norge. Harald Minken fra TØI innledet for
utvalget om køprisingsbegrepet, og utvalget har hatt
Bård Hoksrud og Odd Einar Dørum som innledere for
å skissere det politiske handlingsrommet. Utvalget
har spesielt drøftet utfordringene som Grønn skattekommisjon trakk opp, og hadde også kommisjonens
utvalgsleder professor Lars-Erik Borge som innleder.
Utvalget drøftet høringsnotatet som også ble styrebehandlet i OFV, og siden OFV sitt høringsinnspill.
Utvalget fortsetter arbeidet i 2016.

FROKOSTMØTER
I strategien for OFV 2014-2017 står det at OFV skal
være møteplassen for næringsliv, politikere, brukere
og byråkrater. Og OFV skal søke samhandling mellom
næringsliv, politikere, brukere og byråkrater samt
bidra til bedre løsninger gjennom formidling av
kunnskap, innsikt og ideer. Etablering av frokostmøter
er ment å være et sted for samhandling og faglig
oppdatering og utvikling.
OFV har avholdt tre frokostmøter i 2015. Det første
frokostmøtet handlet om hvilken retning veipolitikken
tar, om regjeringens arbeid med strukturendringene
i veipolitikken. Deltakerne fikk faktabakgrunn om
situasjonen i veinettet fra Statens vegvesen, ved
Even K. Sund, og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, innledet om regjeringens
politikk, før et politikerpanel fra transportkomiteen
debatterte forslagene. Deltakerne i paneldebatten var:
Bård Hoksrud (FrP), Ingvild Kjerkol (A) Helge Orten (H)
og Hans Fredrik Grøvan (KrF). I debatten framkom det
at KrF og andre blant annet ville se på eierskapet til
fylkesveinettet. Det var rundt 50 deltakere på frokostmøtet.
Det andre frokostmøtet handlet om Produktivitetskommisjonens rapport og samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. Tema for møtet var: Store investeringer –
riktig retning? Behovet for investeringer i samferdsel
er enormt. Men går investeringene i riktig retning?
Prioriteres riktige prosjekter, og har samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilstrekkelig høy prioritet?
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Kommisjonsmedlem Marianne Andreassen innledet
om produktivitetskommisjonen, og Jan Fredrik Lund
fra Statens Vegvesen innledet om samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. Etter innleggene var det kommentarer
og debatt med Eirin Sund (Ap) og Nils Aage Jegstad (H)
i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.
I debatten framkom behovet for at politikere bør
begrunne sine valg når man går bort fra samfunnsøkonomiske prioriteringer i forbindelse med NTP arbeidet.
Det ble også synliggjort et spenn i politikernes ønske
om lokal forankring og prinsippet om lønnsomhet.
Rundt 45 personer deltok på frokostmøtet.
Årets tredje frokostmøte omhandlet situasjonen rundt
Stor-Oslo: Om hvilken plass veiene skal ha, og hvordan
storbyens trafikutfordringer skal løses på et hardt
9

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

Samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen på OFVs
frokostmøte om veiens plass
i fremtidens Stor-Oslo.

Minstestandarder på veinettet. Det må finnes konkrete
kvalitetsstandarder på både riks- og fylkesveien.
Begrunnelsen var at kvaliteten på veinettet er sterkt
varierende rundt om i landet, og at alle innbyggerne
skal ha likt tjenestetilbud – som veiene er en viktig
del av.

Begrunnelse:
n
n
n

Færre døde og hardt skadde i trafikken. Antall km
vei med midtrekkverk må dobles i forhold til budsjettforslaget, og minimum 50 km riksvei må få gul
midtlinje i 2016. Begrunnelse:
n
n

n

2016-målet er at 23 km riksvei får gul stripe,
under 1,5 prosent av behovet.
2016-budsjettet gir en økning på 32 km to- eller
trefeltsveier med midtrekkverk, kun 2,8 prosent
av det resterende behovet.
Det vil bli åpnet 16 km ny firefeltsvei i 2016. Det er
2,7 prosent av gjenstående behov for firefeltsvei.

Med dette tempoet i fremdriften vil ikke behovene være
dekket før inn i neste århundre.
For lav oppfølgingsgrad av NTP. Bevilgningene til riksveiinvesteringer, post 30, må økes med minimum
2 milliarder kroner slik at oppfølgingsgraden av
NTP blir minst 70 prosent i løpet av 2016. For å få et
effektivt og sikkert riksveinett, er det viktig at investeringsprogrammet blir oppfylt med 100 prosent i løpet
av nåværende NTP-periode.
presset veinett. Det ble drøftet hva et nytt byråd ville
bety for E18 og Oslo-pakke 3. Samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen, Statens vegvesen, Virke og
sekretariatet for Oslopakke 3 tok for seg planer og
utfordringer. Foredragene handlet om planene som
foreligger og det samfunnsøkonomiske bakteppet.
Etterpå møttes statssekretær John-Ragnar Aarset
fra Høyre og representanter for Fremskrittspartiet,
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk
Venstreparti til debatt – som viste et stort politisk
spenn i debatten om Oslo-pakke 3. Over 70 personer
deltok på møtet, og det var høy temperatur i debatten.
Flere medier var til stede, og NRK P1s «Her og Nå»
hadde reportasje fra møtet.

STATSBUDSJETTHØRING
OFV deltok i ulike høringer i løpet av 2015, blant annet
om det nye veiselskapet og om statsbudsjettet. Når det
gjaldt statsbudsjettet, etterlyste OFV følgende hovedsatsinger:
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Det bevilges 14 878 millioner kroner til riksveiinvesteringer, på post 30.
Oppfølgingsgraden av NTP er 66,9 prosent etter
tre år, skulle vært 75 prosent
Det mangler 4,65 milliarder i forhold til
investeringsnivået i NTP
Vanskelig å ta igjen et bevilgningsgap senere
i fireårsperioden

Komiteen lyttet til innspillene, og stilte spørsmål til forslagene. Blant annet om OFV mente fylkesveiene skulle
ha samme standardkrav som riksveiene. OFV svarte at
det kan lages en veinormalhåndbok hver for henholdsvis
riks- og fylkesveiene.

HØRINGSUTTALELSER
OFV utarbeidet en rekke høringer i 2015 om bil- og
veipolitikk. Høringene er utarbeidet for å påvirke
politikken gjennom de formelle kanelene som eksisterer. Fokus i høringene har vært å bidra til innsikt
og skape aksept for veiens og veitrafikkens rolle og
betydning for vekst og velferd. Aktuelle høringer:

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN
OFV fremhever i høringssvaret det nasjonale perspektivet med en ny løsning for kryssing av Oslofjorden. Mye
tyder også på at en fast forbindelse er den mest lønnsomme. Den løsningen som er foreslått, vil videre føre
til avlastning for Oslo-Navet. OFV ønsker en forsert
videre utredning gitt den nasjonale betydningen av
prosjektet og befolkningsøkningen på Østlandet. Av
andre momenter i høringen er at OFV ønsker et nytt
tunnelløp på riksvei 23, et sterkere fokus på trafikk-

sikkerhet, og en drøfting av helgedøgnstrafikken
(HDT) i grunnlagsmaterialet. OFV etterlyser også en
sensitivitetsanalyse på bompengesatsene, og mener
at prosjektet bør inngå i det statlige veinettet.

DET GRØNNE SKIFTET – KLIMA OG
ENERGISTRATEGI FOR OSLO
OFV mener at klima- og energistrategiens visjoner
og mål, klart og tydelig må harmoniseres med målene
i NTP for transportsektoren. OFV sier videre at man
i strategien må ta innover seg at utslippene fra veitrafikken vil gå ned grunnet ny teknologi, og at det må
tas høyde for det i beregningene som strategien bygger
på. Videre etterlyser OFV tall for næringstrafikken i
Oslo, og hva denne trafikken vil bety for behovet for vei
i fremtiden. Vi uttaler også at det i Oslo, så langt OFV
kjenner til, ikke foreligger konkrete planer om en
omkjøringsvei for gjennomfartstrafikken slik som i
Stockholm. Dermed ledes all gjennomfartstrafikk inn
i og under sentrum. OFV mener utfordringene med
gjennomfartstrafikk bør drøftes i strategien.

HVITBOK FOR TRANSPORT
OFV ble sammen med andre organisasjoner, invitert
til å komme med innspill til høringen om EUs Hvitbok
for Transport. OFV savner regjeringens fotavtrykk
i de norske posisjonene overfor EU når det gjelder
Hvitboken. OFV etterspør at krav om samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektene også skal være
en del av de norske posisjonene overfor EU. Andre
innspill som kan trekkes fram er: Krav om å følge
veinormalen, standardkrav til veinettet, kollektivtransportens rolle og betydningen av trafikksikkerhet.
OFV støtter hovedinnfallsvinkelen i Hvitboken om at
transport er fundamentalt for økonomien, samfunnet
og innbyggernes mobilitet.
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«Regjeringen har tatt tak i mye,
men det er langt igjen før målene
er nådd og løftene innfridd i
samferdselspolitikken.»

«Når E18 står ferdig vil
nye kjøretøy ha
tilnærmet null utslipp.»
HØRINGSUTTALELSE ØST-VEST
FORBINDELSEN

FAKTA

Det er, slik OFV ser det, gjort et godt arbeid for å sette
de nasjonale hensynene først i Øst-Vest utredningen.
OFV støtter forslaget om full utbygging av E134
inklusive arm til Bergen. Dette forslaget er samfunnsøkonomisk lønnsomt og reduserer Transportkostnadene. OFV mener i utgangspunktet at det bør satses
på én hovedtrasé, men registrerer at det i utredningen
anbefales å satse på to traséer. Dette mener OFV kan
være hensiktsmessig utfra samfunnssikkerhets- og
pålitelighetshensyn. OFV mener utredningen bør føre
til at det fastlegges en nasjonal strategi for utviklingen
av forbindelsene ved prioriteringer i revideringen av
Nasjonal transportplan.

RØDT, GULT ELLER GRØNT LYS?

INNSPILL TIL NTP
OFV har gitt et omfattende innspill til Hovedrapport
for analyse- og strategifasen, og Riksvegutredningen.
OFV uttaler at dokumentene i for liten grad tar opp i
seg de strategiske grepene som regjeringen varslet i
regjeringserklæringen, og etterlyser dette. Det gjelder
spørsmålet om NTP som strategisk verktøy, økt bruk
av statlig plan, samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
innføring av standardkrav på veinettet, og en egen
motorveiplan. OFVs innspill tar også opp andre hovedsaker generelt, og storbyproblematikk spesielt.

n

I en kartlegging for 2015 tar OFV utgangspunkt i utvalgte punkter fra regjeringsplattformen. OFV har 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. Rødt,
gult eller grønt lys brukes får å vise status
i sakene.

utslippskravene før forskriften trer
i kraft. På bakgrunn av dette, har OFV anbefalt at det
settes en dato for ikrafttredelse litt ut i tid. Det samme
gjelder utslippskrav til varebiler kjøpt og benyttet av
det offentlige. Videre tar OFV opp utfordringene ved
sammensetningen av bilparken, og etterlyser en
strategi for når bilparken som det offentlige eier og
disponerer bare skal bestå av lav- og nullutslippsbiler.
Avslutningsvis uttaler OFV at alle kjøretøykategorier
må oppfylle Euro6/VI kravene, og at dette også må
gjelde ved kjøp av brukte biler.

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

●

Det går framover –
men sakte

Høringen gjelder forskrift om energi- og miljøkrav
ved kjøp av kjøretøy for veitransport. OFV har poengtert
betydningen av at det skal være tilstrekkelige antall
kjøretøy innenfor hver kategori som tilfredsstiller

Det har også vært en høring angående krav til eCall
systemer i kjøretøy og ITS lovgivning. Opplysningsrådet
for Veitrafikken støtter forslagene slik de foreligger.
OFV ønsker at unntaksrettigheten for eCall systemer
skal være begrenset, og vi mener også at det bør
vurderes å innføre kravet på hele bilparken.

PÅ RETT VEI – REFORMER I VEISEKTOREN
OFV har vært på høring i Stortinget om denne
meldingen, og har uttalt følgende: På sikt bør
Europaveinettet som helhet overføres det nye
utbyggingsselskapet. Det må legges opp en tids- og
investeringsplan for hvordan og når dette veinettet kan
oppgraderes til å oppfylle kravene fastsatt i AGR-avtalen.
OFV tok også opp behovet for samfunnsøkonomisk
lønnsomhetsvurderinger, og ønsket en gjennomgang
av plansystemet. Behovet for bruk av statlig plan der
det er hensiktsmessig, ble også trukket frem.
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Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd.
kroner som bygges opp over inntil fem år.
Ikke oppfylt ennå. Regjeringen har varslet
at i 2016 vil fondet være etablert med det
lovede beløp.
Øke bruken av statlig regulering for prosjekter
av nasjonal betydning.
Det er varslet bruk av statlig plan i noen
prosjekter, men frafalt i andre. Bruk av
statlig plan vil vurderes i hvert enkelt
prosjekt
Bygge vei og jernbane raskere gjennom å
redusere planleggingstiden. Målsettingen vil
være en halvering av tiden.
Nye Veier AS er operativt fra 01.01.16.
Det har også blitt forenklet planarbeid for
enkelte veiprosjekter ved å avlyse konseptvalgsutredninger og gå rett til planleggingsstadiet.

Bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres.
Økt fokus på prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i NTP-arbeidet.
Starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur.
Veksten i forfallet ble stanset i 2015 og
etterslepet reduseres. Men etter OFV sitt
syn ikke tilstrekkelig omfattende satsing
på å utbedre vedlikeholdet.
Etablere et uavhengig veitrafikktilsyn.
Ikke gjennomført i 2015. Lagt fram fra
transportetatene i 2016.
Arbeidet er gjennomført
eller i «full gang»

n

ECALL SYSTEMER – OG ITS LOVGIVNING
n

KLIMAKRAV VED OFFENTLIGE INNKJØP

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».

●

Innsigelser i planleggingsprosessen
samordnes bedre.
En treårig prøveordning ble igangsatt
i 2013, hvor seks fylkesmenn samordner
statlige innsigelser til kommunale
arealplaner.

●

n

●

n
●

n
●

Videreføre rammen i rentekompensasjonsordningen for fylkesveier.
Rentekompensasjon for transporttiltak i
fylkene er videreført, og bevilgningen
knyttet til ordningen er økt.
Legge frem en proposisjon om samling av
bompengeselskapene til ett eller et mindre
antall selskaper.
Spørsmålet om bompengeselskap har
vært behandlet i Stortinget. Bompengereformen omfatter omlegging fra dagens
50–60 bompengeselskaper til fem regionale
bompengeselskaper.
Tillate bruk av Segway.
Gjennomført.

Løfter
Handling
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STYRETS BERETNING FOR 2015

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
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.
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 nasjonalt 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 2015 hadde OFV 63 medlemmer,
hvorav 22 landsomfattende organisasjoner og
41 bedrifter og konsern.
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.
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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.

LIKESTILLING

MEDLEMMER

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. Styret har
i 2015 bestått av fire kvinner og 12 menn.

Ved utgangen av 2015 hadde OFV 63 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.

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.

MILJØ

ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

ANDRE FORHOLD

Totalt sykefravær i 2015 var 5 dagsverk, noe som
utgjør 0,9 prosent av total arbeidstid det året. Det er
et nivå styret sier seg tilfreds med. Det har ikke
forekommet skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området.

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

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.

REGNSKAPSUTVIKLINGEN
Regnskapet for 2015 viser driftsinntekter på
kr 1 290 704 og driftskostnader på kr 3 671 694.
Det ga et negativt driftsresultat på kr 2 380 990.
Med finansinntekter på til sammen kr 2 627 413,
ble regnskapet for 2015 gjort opp med et overskudd
på kr 246 423. Årets overskudd er overført til egenkapitalen. Foreningens egenkapital per 31.12 2015
var kr 7 178 134. Egenkapitalandelen er 83 prosent.
Det heleide datterselskapet OFV AS fikk i 2015 et
resultat før skatt på kr 4 060 694. Egenkapitalen i
OFV AS per 31.12.2015 er kr 6 351 055.

Oslo, 15. april 2016

Øystein Herland
styreleder

Jan-Terje Mentzoni
nestleder

Harald Jachwitz Andersen
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

STYRETS ARBEID
Det ble avholdt seks styremøter i 2015. Styrets
primære fokus er som alltid å utvikle norsk veipolitikk
mot en veitrafikk uten skade på mennesker og miljø.
I 2015 arbeidet organisasjonen etter den nye strategien som primært går ut på at OFV skal etablere og
fasilitere nye møteplasser hvor medlemmene kan
møte politikere og fagfolk til debatt. De viktigste møteplassene er åpne frokostmøter, samt Bil og Veikonferansen og medlemsmøter. I henhold til strategien
har OFV i 2015 prioritert dialog og samarbeid med
politikere, myndigheter og andre organisasjoner for
å få gjennomslag for foreningens forslag til endring
av dagens veipolitikk.
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ORGANISASJON OG ANSATTE

MEDLEMMER

STYRET

Ved utgangen av 2015 hadde OFV 63 medlemmer.

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2015 bestått av ni menn og to kvinner. I styret er det også fem
vararepresentanter med fast møterett. Vararepresentantene har bestått av to kvinner og tre menn.
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
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:
Harald Jachwitz Andersen
Lars Hjelmeng
Trond Johannesen
Jan Johansen
Stig Morten Nilsen
Inger-Lise M. Nøstvik
Sonja Sporstøl
Jon H. Stordrange
Arne Aakre

n
n

Hovedorganisasjonen Virke
Norges Taxiforbund
Maskinentreprenørenes Forbund
Trygg Trafikk
Norges Bilbransjeforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
NHO Transport
Foreningen Asfalt og Veiservice

n
n
n
n
n
n
n
n
n

VARAMEDLEMMER:

American Car Club of Norway
Autobransjens Leverandørforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL
Bilimportørenes Landsforening, B.I.L
Dekkimportørenes Forening
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNO
Hovedorganisasjonen Virke
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

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

Ole Morten Geving
Børre Skiaker
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Jan Molberg
Anne-Lise Løfsgaard

Finans Norge
Kongelig Norsk Automobilklub
MA Rusfri trafikk og livsstil
Norges Biloppsamleres Forening
Finansieringsselskapenes Forening

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

n
n
n
n
n
n

ARBEIDSUTVALGET:

n

Arbeidsutvalget har i 2015 bestått av styreleder og nestleder, samt direktøren.

n
n

VALGKOMITEEN

n

Årsmøtet i 2015 utnevnte følgende valgkomité:

n
n

Erik Andresen, BIL
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

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
DNB Finans
Egmont Hjemmet Mortensen AS
Ford Motor Norge AS
Forlaget Last og buss AS
Gjensidige Skadeforsikring
Harald A. Møller 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 Car Norway AS

Den sentrale administrasjonen i foreningen besto i 2015 av en fagsjef og en kommunikasjonsansvarlig,
i tillegg til foreningens direktør.
Karin Yrvin
Mikkel Friis
Øyvind Solberg Thorsen
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Fagsjef
Kommunikasjonsansvarlig
Direktør
17

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
RESULTATREGNSKAP

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER
Note

2015

2014

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2015

2014

15 048

24 076

401 738

401 738

416 785

425 813

96 300
19 620

78 750
0

115 920

78 750

4 848 677

4 039 975

Sum andre finansielle instrumenter

4 848 677

4 039 975

Bankinnskudd
Bankinnskudd

3 269 079

3 224 210

Sum bankinnskudd

3 269 079

3 224 210

Sum omløpsmidler

8 233 677

7 342 935

SUM EIENDELER

8 650 462

7 768 748

Anleggsmidler
Kontingentinntekter
Veikonferansen
Sum driftsinntekter

774 000
516 704

801 750
527 963

1 290 704

1 329 713

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

Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader

7
2, 4, 5
4

1 347 263
1 564 998
9 028
750 405

813 091
1 325 873
3 009
757 035

3 671 694

2 899 008

(2 380 990)

(1 569 295)

6

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Sum fordringer

Finansinntekter og finanskostnader
Aksjeutbytte
Annen renteinntekter
Annen finansinntekt
Rentekostnad datterselskap
Rentekostnad

1 800 000
47 855
809 438
(27 482)
(2 398)

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

2 627 413

2 560 323

246 423

991 028

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital

(246 423)

(991 028)

Sum overført

(246 423)

(991 028)

Netto finansposter
Årets resultat

18

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

3
6

Andre finansielle instrumenter
Verdipapir fond

3
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2015

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2015

2014

Egenkapital pr 31.12.2014
Årets resultat

6 931 710
246 423

5 940 682
991 028

Egenkapital 31.12.2015

7 178 134

6 931 710

Sum egenkapital

7 178 134

6 931 710

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

1 041 514
470 403
(68 842)
29 253

698 065
192 576
(64 911)
11 307

Sum kortsiktig gjeld

1 472 328

837 037

Sum gjeld

1 472 328

837 037

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 650 462

7 768 748

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 2016

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.

2015

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader (inkluderer refusjon sykepenger)

1 361 219
201 010
2 770

Sum lønnskostnader

1 564 999

Harald Jachwitz Andersen
styremedlem
NOTE NR. 3 – VERDIPAPIRFOND

Lars Hjelmeng
styremedlem

Trond Johannesen
styremedlem

Jan Johansen
styremedlem

Selskapet har investert i Storebrand verdipapirfond. Andelene i Delphi Europe og Delphi Kombinasjon ble
realisert i mai 2015 og reinvestert. Det ble i 2015 kjøpt 199,47 andeler i Delphi Europe, 823,20 andeler i
Delphi Kombinasjon. Andelene i Storebrand Høyrente ble solgt og reinvestert i mai 2015, og resterende
beholdning ble solgt i september og november 2015.
Fondene er bokført til kostpris kr 4 848 677.
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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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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2015
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 31.12.2015.
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 2015 utgjør kr 20 625
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
31.12.2015

26.01.1993
15.02.2006 og
22.12.2014

Oslo

100,0 %

6 351 055

2 966 680

401 738

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

Mellomværende i konsern:
Kortsiktig gjeld datterselskap

2015

2014

1 041 515

698 065

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

NOTE NR. 7 – SPESIFIKASJON AV PROSJEKTER

Kostnader medgått til prosjekter

Veikonferansen

Rapporter

Policy Bytrafikk

F&U

925 483

28 750

94 650

257 069

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2015.

22

23

24

Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Telefon 24 11 12 30
www.ofv.no

