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Kontinuitet i veisatsingen

Ingen ønsker et dårlig fungerende veinett. Det 
må ha visse kvaliteter, fungere godt og 
oppfylle definerte krav – og det må fullføres 
på en god måte. Veinettet i Norge er selve 
livsnerven som skal knytte by og land 
sammen, bidra til et styrket næringsliv, økt 
konkurransekraft og bosetting over hele 
landet. Dessuten skal veinettet sikre effektiv 
og trygg transport inn og ut av landet. Skal 
det fungere, så kreves gjennomgående god 
standard og godt vedlikehold. Slik er det ikke i 
dag.  

OFV har i lang tid etterlyst løft som sikrer både 
økonomi, planer og konkrete tiltak som kan 
bidra til at landet får et veinett som oppfyller 
dagens krav til sikkerhet og effektivitet. I 
tillegg må det møte morgendagens 
utfordringer og behov.  
Optimismen var derfor stor da den nye 
regjeringen i 2013 presenterte en offensiv 
veipolitikk bygget på en regjeringsplattform 
som var i tråd med mange av OFVs fanesaker. 
Og mye bra ble gjort i den nye regjeringens 
første periode. Spenningen var derfor ikke 
mindre før Stortingsvalget i 2017: Ville det bli 
et regjeringsskifte med mulige tilbakeslag for 
en sterk veipolitikk – eller skulle den sittende 
regjeringen få en ny periode, med anledning 
til å videreføre en sterk satsing på samferdsel 
og veipolitikk? Regjeringen Solberg fikk et nytt 
mandat, og dermed ble det duket for at den 
veipolitiske kursen som var staket ut i første 
periode fortsettes.  

En litt forenklet oppsummering av forrige 
regjeringsperiode, viser at lovet satsing på 
flere områder ble konkretisert: Det ble etablert 
et infrastrukturfond, og arbeidet med å 
innhente vedlikeholdsetterslepet på 
infrastruktur startet. En bompengereform ble 
også lansert, og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ble i større grad lagt til grunn for 
valg av infrastrukturprosjekter. I tillegg kom 
prøveprosjekter for å bedre samordningen i 

planleggingsprosessen, og det ble etablert et 
mer bevisst forhold til betydningen av nasjonal 
plan når det er behov for det. Ute på veiene 
har man også økt fartsgrensen på enkelte 
trygge motorveistrekninger, noe som gir større 
effektivitet i veitransporten.  

Likevel er det fortsatt store utfordringer i 
veisektoren, og nok å ta fatt på i årene som 
kommer. Ikke minst gjelder dette de store 
standardsprangene i kvaliteten på 
fylkesveiene. OFV har etterlyst en nasjonal 
plan for opprusting av fylkesveinettet, som i 
årevis har vært den store taperen. 
Fylkesveinettet slites ned og lider under 
manglende oppgradering og vedlikehold. 
Dette har derfor vært et viktig arbeidsområde 
for OFV i året som året som har gått, og det er 
å håpe at en nasjonal plan blir prioritert og 
lagt på bordet.  

Også 2018 vil bli et år der arbeidet for økt 
satsing på fylkesveiene vil stå sentralt. For den 
som gir seg, har kommet til veis ende. Derfor 
er det viktigere enn noen gang å arbeide 
målrettet for at kontinuiteten i veisatsingen 
opprettholdes og løftes videre. Det gjorde OFV 
i 2017, og det vil vi fortsette med.  

Øyvind Solberg Thorsen 
Adm. direktør 



OFVs mål og veien videre 

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en 
sentral aktør i norsk vei- og samferdsels
debatt. På vegne av medlemmene skal OFV 
bidra til å prege utforming og gjennomføring 
av norsk veipolitikk, til beste for samfunnet, 
både som fakta- og premissleverandør for 
mediene og for veipolitiske beslutninger. 

Uten skade på mennesker og miljø 
OFVs hovedmål er at alle veibrukere skal få 
dekket sitt transportbehov på en trygg, 
effektiv og rasjonell måte, med minst mulig 
skade på mennesker og miljø. 

Som felles sekretariat for 23 landsomfattende 
organisasjoner og en rekke bedrifter innenfor 
bil- og veisektoren, ser vi flere eksempler på at 
regjeringens veipolitikk sakte dreies i retning 
av våre mål. Og regjeringens politiske 
plattform legger opp til å følge flere av OFVs 
viktigste råd gjennom en årrekke. 
Veipolitikk opptar og engasjerer mennesker i 
alle deler av landet, enten det handler om 
kommunal- fylkes- eller riksvei . Fordi vi alle er 
avhengige av et trygt og velfungerende 
veinett, er det en viktig oppgave for OFV å 
bidra til en åpen og brukerorientert veipolitikk . 
Vi arbeider for 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 gjennom å 
avdekke svakheter ved dagens veipolitikk, og 
målbevisst jobbe med å foreslå bedre 
løsninger. OFV skal også gjennom sin 
virksomhet skape møteplasser for politikere, 
organisasjoner, myndigheter og andre med 
interesse for veipolitikk. 

En effektiv veitrafikk 
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. 

Samtidig som veitrafikken i Norge på den ene 
siden er blant verdens tryggeste, er den på 
den andre siden blant de minst effektive. 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. Dette 
ble dokumentert og tydeliggjort i de to 
rapportene om kvaliteten på det norske 
veinettet, som OFV la fram i 2016. 
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OFVs arbeid i 2017 - noen tilbakeblikk 

OFVs arbeidsområde er bredt 
sammensatt, og mange av sakene vi 
arbeider med gjennom året strekker seg 
over lang tid. I 2017 var dette noen av 
sakene organisasjonen satte søkelys på: 

Bilparken, utslippsmål og veiprising 
En optimistisk klimaminister Vidar Helgesen 
presenterte i januar regjeringens klimastrategi 
på OFVs frokostmøte (se egen sak om 
frokostmøtene). Og klimapolitikk knyttet opp 
mot vei og kjøretøy, har stått sentralt for OFV i 
2017 . Teknologioptimisme er et nøkkelord, og 
OFV stilte spørsmål om bilsalget - slik det er 
nå - kan føre til at Norge når de ambisiøse 
klimamålene. 
Helgesen sa at ting skjer raskere enn mange 
teknologioptimister trodde, at man ser store 
endringer i privatbilsektoren, og at Norge har 
en lederposisjon i Europa når det gjelder 
utslipp fra nye biler. 
- Dette viser hva som er mulig. Vi kommer 
trolig til å nå våre mål om et utslipp på 85 gr 
C02 pr kilometer for nye biler i 2017, tre år 
før Stortingets mål, sa klimaministeren. 
Veiprising var også tema, og Norsk 
Petroleumsinstitutt (NP), tok til orde for at 
veibruksavgifter på drivstoff må endres. NP 
ønsker, som OFV, at regjeringen utreder 
satellittbasert, dynamisk veiprising av bilbruk 
for hele bilparken - ikke bare for 
tungtransport. 

Fylkene: Tøffe utfordringer og lite penger 
Mot slutten av 2016 la OFV fram en 
omfattende rapport om kvaliteten på 
fylkesveinettet og riksveinettet, og 
dokumenterte at det er store regionale 
forskjeller på veinettet. 
Gjennom vinteren og våren presenterte OFV 
rapporten for politikere og administrasjon i en 
rekke fylker, og deres oppsummering 
bekreftet bildet og var relativt entydig: For lite 
penger og krevende prioriteringer gjør det 
vanskelig å sørge for at det viktige 
fylkesveinettet får et løft som gir en trygg og 
effektiv standard. 

OFV tok gjentatte ganger i 2017 til orde for et 
nasjonalt program som kan sikre øremerkede 
midler til fylkesveiene. Det, i kombinasjon med 
bindende kvalitetskrav, er viktig nettopp for å 
sikre likhet i tjenestetilbudet - som veinettet er 
en del av. 

Veiprising - ikke flere bomsnitt 
Med utgangspunkt i Oslopakke 3-avtalen som 
Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og 
staten ble enige om i 2016, ble det på 
vinteren varslet at Oslo kunne få 50 nye 
bomstasjoner. OFV tok til orde for at veiprising 
kan erstatte dagens bompengesystem - både 
bomstasjoner og flere bomsnitt. Utspillet vakte 
oppmerksomhet, og OFV ønsker dynamisk 
veiprising, et satellittbasert system som 
innebærer at kjøretøyet og turen registreres 
og at man betaler for faktisk bruk av veien . 
Systemet åpner for forskjellige priser på ulike 
tider av døgnet, slik at alle betaler for nøyaktig 
tilbakelagt strekning, avhengig av type 
kjøretøy og miljøpåvirkning og hvor man 
kjører. 

FAKTA 
Dynamisk veiprising: Hva og hvorfor? 

• Avgiften er fremtidsrettet - tar hensyn 
til faktisk bruk av bil, ikke bare type 
drivstoff. 

• OFV ser for seg en grov inndeling i 
geografiske soner, og tid på døgnet. 
Det gir god informasjon om 
avgiftssystemet. 
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• OFV mener at avgiftene som skal ligge 
inne i veiprisingen skal fremme målene 
i transportpolitikken . 

• Dynamisk veiprising skal erstatte de 
bruksavhengige avgiftene, samt 
årsavgift og vektårsavgift. 

• Personvernhensyn må ivaretas. 
Teknologi som ivaretar 
personvernhensyn finnes, for eksempel 
ved at informasjon er lagret lokalt i 
bilen, og kun nødvendig informasjon 
overføres innkrever. OFV ønsker at 
veiprisingsregimet får en egen 
lov/lovhjemmel for behandling av 
persondata. 

Vinglete veivalg mellom øst-vest 
OFV har lenge arbeidet for en effektiv og 
driftssikker hovedveiforbindelse mellom Oslo 
og Bergen. På en konferanse i mars, sa 
regjeringen ved Høyres parlamentariske leder 
Trond Helleland, at det skal satses på tre veier. 
OFV ga uttrykk for bekymring for en stykkevis 
og delt utbygging, når det er viktig å satse på 
den korteste, raskeste, laveste og mest 
driftssikre av veiene. OFV mener det beste 
alternativet er E134, helst med forlengelse til 
Bergen . Dette alternativet er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt og reduserer 
transportkostnadene. I tillegg har valg av E 134 
et nasjonalt perspektiv og vil kunne styrke 
regionen, og knytte veiene effektiv sammen 
fra vest og østover til kontinentet. 

En framtidsrettet NTP - med mangler 
Da regjeringen la fram Nasjonal Transportplan 
(NTP) i begynnelsen av april, var OFV tydelige 
på at planen var et mer helhetlig og strategisk 
dokument enn tidligere. Prosjekter ble sett i 

sammenheng, ikke stykkevis og delt. 
Likevel var det også skuffelser. Først og fremst 
over manglende hovedprioritering av 
veiforbindelsene mellom Østlandet og 
Vestlandet, og at det ikke ble lagt opp til en 
egen nasjonal plan for fylkesveiene. Viktige 
prosjekter på E134 ble skjøvet ut i tid, og 
skapte usikkerhet rundt gjennomføringen. Og 
planen løste ikke utfordringene med 
standardsprang fylkesveiene i mellom, og 
mellom riks- og fylkesveiene . OFV stilte også 
spørsmål ved den massive satsingen på 
jernbane, når man vet at mye av 
godstransporten og persontransporten også i 
framtiden vil benytte veinettet. 

Tunnelbrann fyrte opp bro-debatt 
Flere nesten-katastrofer i Oslofjordtunnelen, 
blant annet en brann i mai, aktualiserte 
debatten om en framtidsløsning for 
Oslofjordkryssingen i sluttbehandlingsfasen av 
NTP. Spørsmålene handlet blant annet om det 
bør være et nytt tunnelløp i tillegg til det 
eksisterende - eller en bro-løsning via Håøya. 
Selv om bro-alternativet både er dyrere og vil 
ta lenger tid å få på plass. 
I en høringsuttalelse til KVU for kryssing av 
Oslofjorden i 2015, la OFV vekt på at det mest 
hensiktsmessige vil være et nytt tunnelløp som 
alternativ til bro. Det ivaretar sikkerheten, er 
billigere og kan realiseres raskere . OFV tok 
forbehold om at kryssingen Moss-Horten må 
på plass. OFV har lagt vekt på at det i nasjonal 
sammenheng er den viktigste kryssingen av 
Oslofjorden, og da med en fast forbindelse 
mellom de to byene. Det vil dekke nasjonale 
transportbehov, og være en avgjørende faktor 
for fremtidig utvidelse av arbeidsmarkeds
regionen . OFV mente at kryssingen også er 
viktig i forbindelse med framtidig valg av 
hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og 
Vestlandet, og kan gi økt samfunnsnytte ved 
en ny og bedre E 134-trase. 

God infrastruktur styrker 
konkurranseevnen 
Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum 
uttrykte på forsommeren bekymring over for 
stor pengebruk på samferdsel. Han mente det 
går for lite til industribygging, og at det er lite 
faktabelegg for at infrastruktur øker 
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konkurranseevnen. 
OFV tok til orde mot den argumentasjonen, 
og sa i et innlegg i DN at utsagnet i stedet bør 
snus på hodet: At dårlig infrastruktur svekker 
konkurranseevnen. OFV hevdet at for å være 
konkurransedyktig trenger næringslivet god 
infrastruktur både i veiene i distriktene og på 
hovedveiene ut av Norge. Videre at gode veier 
er en forutsetning for at bedrifter skal etablere 
seg i distriktene, bli der og blomstre. OFV viste 
også til tall fra OECD som peker på at 
infrastrukturen, og helt spesielt veikvaliteten, 
svekker landets konkurranseevne. 

Nasjonalt program for fylkesveiene 
OFV-rapporten om kvaliteten på 
fylkesveinettet fra 2016 dokumenterte store 
regionale forskjeller på veinettet. Gjennom 
vinteren og våren presenterte OFV rapporten 
for politikere og administrasjon i en rekke 
fylker. Gjennomgangsmelodien fra 
fylkesrepresentantene, var at for lite penger 
og vanskelige prioriteringer rammer kvaliteten 
på veinettet. Deres oppsummering var relativt 
entydig, og viste at fylkene havner i en 
klemme hvor det er vanskelig å prioritere vei i 
forhold til andre oppgaver. Når vei - enten det 
er vedlikehold eller bygging - må settes opp 
mot skole, kollektivtransport og andre 
oppgaver, så blir vei for ofte taperen . 
Derfor tok OFV til orde for et nasjonalt 
program som kan sikre øremerkede midler til 
fylkesveiene . Det, i kombinasjon med 
bindende kvalitetskrav, er viktig nettopp for å 
sikre likhet i tjenestetilbudet, framholdt 
organisasjonen. 

Fire års taktskifte i samferdselspolitikken 
I forkant av Stortingsvalget 2017, 
gjennomgikk OFV regjeringens politiske 

plattform for 2013-2017. Det vise at 
regjeringen hadde levert i veipolitikken - selv 
om det fortsatt var mye å ta tak i. 
Men grunnlaget for veipolitikken slik den blå
blå regjeringen la opp til i sin politiske 
plattform fra 2013, viste tydelig taktskifte, 
skrev OFV i Våre veger. Særlig på reformsiden, 
og blant annet knyttet opp mot tryggere 
finansiering, etableringen av Nye Veier AS, et 
uavhengig Vegtilsyn, og en offensiv NTP som 
viser vei fremover. 
OFV la også vekt på nødvendigheten av å 
videreføre den sterke satsingen på 
veipolitikken, fordi et sterkt økende 
transportbehov krever et moderne, effektivt 
og sikkert veinett i Norge. Et fortsatt høyt nivå 
på bevilgninger, samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet i prosjektene, trafikksikkerhet, 
satsing på fylkesveinettet og på 
kollektivtransport var noen av hovedområdene 
OFV trakk spesielt fram i innspillene til 
kommende regjeringsplattform. 

- Sterk veipolitikk må videreføres 
[l~ ........ ~--" .................. °'.,,_,_,~ Oll.,,..-a,.......,., ........ ....,_...~~~-
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Faksimile, Våre veger 

Brudd på regler for bro-inspeksjoner 
Senhøstes dokumenterte VG at mer enn 
halvparten av broene på riks- og fylkesveiene 
ikke har blitt inspisert slik regelverket krevet. 
OFV svarte umiddelbart på avsløringen med å 
etterlyse at det hvert fjerde år må utarbeides 
en nasjonal tilstandsrapport for det norske 
veinettet. 
OFV mente avsløringene ytterligere 
understreket at Norge trenger at det jevnlig 
utarbeides en nasjonal tilstandsrapport som 
viser svakhetene og hva som trengs av 
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utbedringer på det norske veinettet. På 
bakgrunn av denne bør Stortinget orienteres 
om tilstanden på riks- og fylkesveinettet, og 
hvordan dette følges opp av Statens 
Vegvesen. 

OFV mente det trengs styringsmekanismer 
som er like sterke som EUs tunneldirektiv, som 
fastsetter kvalitetskrav på tuneller. 

Videre la OFV vekt på at det er foruroligende 
at det virker som om Vegvesenet ikke har hatt 
en samlet oversikt over tilstanden, og at man 
ikke har fulgt gjeldende regler og jobbet 
systematisk med dette. 

Advarer mot nedleggelse av UP 
I et felles opprop gikk landets viktigste 
organisasjoner for veitransport og 
trafikksikkerhet mot Justisdepartementets 

forslag om nedleggelse av Utrykningspolitiet 
(UP). OFV var blant organisasjonene i 
oppropet, der alle var enige om at en 
nedleggelse av UP ville være kritisk for 
trafikksikkerheten i Norge. 

I forslaget het det at trafikkoppgaver skulle bli 
«overført fra UP til politidistriktene, og 
Politidirektoratet styrker strategisk styring på 
området som sikrer fortsatt god 
trafikksikkerhetsinnsats». 

De 16 organisasjonene, med Trygg Trafikk i 
bresjen, mente derimot at det var grunn til å 
frykte at politiets trafikksikkerhetsarbeid ville 
bli nedprioritert i konkurranse med andre 
hendelser. 

Bildene i årsrapporten er tatt av OFV, Bo A. Bergan, Bård Gudim og Jon Terje Hellgren Hansen {NLF}. 
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OFV i mediene 

I 2017 har OFV vært i mediebildet en rekke 
ganger i forbindelse med forskjellige saker 
organisasjonen arbeider med. Både gjennom 
kommentarer til pågående mediesaker i 
riksdekkende kanaler, i debatter i radio og 
fjernsyn og gjennom egne innlegg. Ikke minst 
har OFVs frokostmøter bidratt til 
medieoppmerksomhet. OFV blir ofte kontaktet 
og brukt som kilde, bidrar med informasjon og 
bakgrunnsstoff, og gir intervjuer. 

Gjennom vintermånedene var OFV i mediene 
en rekke ganger i saker som omhandlet 
hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og 
Vestlandet, dieselbilsalget som går kraftig ned 
og forventninger om rekordsalg av el-biler. En 
NRK-sak om at Oslo kan få et stort antall nye 
bomstasjoner bidro også til fokus på dynamisk 
veiprising som alternativ til bomstasjoner, og 
OFV deltok i debatt både i radio og tv. 

Elbil-n:rnlusjon på krabbegir utenfor Norge 
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Aftenposten-sak om OFVs frokostmøte der elbil-politikk 
var tema 

Stortingsvalget og OFVs gjennomgang av 
partienes veipolitikk fikk stor oppmerksomhet, 
og rett før sommerferien ga OFVs 
presentasjon av halvårstallene for nybilsalget 
svært mange medieoppslag i alle 
nyhetskanaler. 

Kommentarer til statsbudsjettet, problematikk 
knyttet til utslipp fra dieselbiler og bilavgifter 
fikk også mye oppmerksomhet. På tampen av 

året var det OFVs frokostmøte om elbil
revolusjon og eksperter som gjorde rede for 
utviklingen i Kina, USA og EU som skapte 
overskrifter. 

Aftenposten, NRK radio og tv, TV2, VG, NTB, 
P4, Radio Norge og Nettavisen er 
riksdekkende medier som har dekket OFV
saker i 2017. 

lllflilliiillPr-------- POPULÆRT 

- Fylkesveiene må bli mye ~:;.:,.,"....,., ~ Hitytryilll.solog 
bed re ::.;::;;'.:., 
• Det må et nasjonalt teft Ul på fy1kesveiene for å met' den stadig 
ekende godstrafikken. 

Faksimile, P4 
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17. mal 
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OFV har også tre faste sider i hver utgave av 
magasinet Våre veger som utkommer ti 
ganger per år. Gjennom reportasjer og 
intervjuer går vi i dybden på ulike saker vi 
arbeider med, og alle medlemsorganisasjoner 
mottar Våre veger. 

,,,". 

Vi trenger bedl'e og flel'e veie1· i mange ål' 
fremover I Kal'in Yl'vin 

Ttor Erling DolckHolm Ilt bilen i ruennc:stc fremtid ,·il bli utkonkum:n .,. en 

in&utruktm byggn utdukkcodc pl flyn:n<k farko.lcr".' 

Debattinnlegg i Aftenposten 
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OFVs nye styreleder: -
Veien vil ta det meste av 
transporten 

Geir A Mo, adm. dir i NLF, ble ny styreleder i OFV i 201 7 

I juni ble adm. direktør i Norges Lastebileier
Forbund (NLF), Geir A. Mo, valgt til ny 
styreleder av OFVs Årsmøte. 
- Det enorme transportbehovet vi står overfor 
krever at den sterke satsingen på veinettet 
videreføres. Det er veien som holder landet 
sammen og utvikler det videre, sa den nye 
styrelederen . 
Han understreket viktigheten av det som har 
vært OFVs rolle over lang tid : Å holde et 
kontinuerlig fokus på veiene og behovet for 
bygge et moderne, effektivt og sikkert veinett. 
For god infrastruktur er avgjørende for å sikre 
framtidig konkurransekraft, arbeidsplasser og 
utvikling i by og land. 

OFVs Råd og retningen framover 
OFVs Årsmøte 2017 vedtok også en 
organisasjonsendring som innebærer et 
mindre styre, og etablering av OFVs Råd som 
utgjøres av representanter for samtlige 
landsdekkende medlemsorganisasjoner. Det 
ble besluttet å utarbeide en politisk plattform 
for OFV og organisasjonens videre arbeid, og 
Rådet vil ha en viktig rolle i utviklingen av 
denne. Plattformen blir kjernen i det 
medlemmene mener skal være OFVs 
fokusområder framover. OFV skal være 
tydelige på veiens funksjon og betydning i 
samfunnet, og fylkesveiene har en sentral 
plass i det videre arbeidet. 

OFVs nye styre 
På Årsmøtet i 2017 fikk styret følgende 
sammensetning : 

• Styreleder: Geir A. Mo, 
Norges Lastebileier-Forbund, NLF 

• Nestleder: Harald Jachwitz Andersen, 
Hovedorganisasjonen Virke 

• Styremedlem: Inger-Lise M . Nøstvik, 
Drivkraft Norge 

• Styremedlem : Stein Gunnes, 
Maskinentreprenørenes Forening, MEF 

• Styremedlem : Jon H. Stordrange, 
NHO Transport 

Frokostmøter og seminar 
OFVs strategi for 2014-2017 legger opp til at 
OFV skal være en møteplass for næringsliv, 
politikere, brukere og byråkrater. Målet er å 
søke samhandling mellom disse samt bidra til 
bedre løsninger gjennom formidling av 
kunnskap, innsikt og ideer. OFVs frokostmøter 
er ment å være et sted for faglig oppdatering, 
utvikling og konstruktive debatter. 

I 2017 ble det arrangert 3 frokostmøter, ett i 
samarbeid med NLF, i tillegg et seminar i 
samarbeid med TØI. Møtene hadde 
gjennomgående god oppslutning og bred 
pressedekning . 

Klimamål, bilsalget og veiprising 
Årets første frokostmøte handlet om ny
bilsalget i 2016, prognoser for 2017, om 
regjeringens klimamål for transportsektoren -
og om veiprising. Møtet ga rekordstor 
oppslutning, og hadde over hundre påmeldte. 
Et spennende program med klimaministeren 
som innleder, et bredt politikerpanel, dypdykk 
i tall for bilsalget og veiprising på agendaen, 
ga «fullt hus». Panelet bestod av klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen (H), Benedicte 
Lund (MDG), Irene Johansen (A), Kenneth 
Svendsen (FrP) og Sveinung Rotevatn (V) 

Politikerdebatt på ett av OFVs frokostmøter 
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- Løser NTP framtidens utfordringer? 
OFV og TØI stilte spørsmålet for et seminar i 
begynnelsen av mai, og samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen var først ut med en 
gjennomgang av NTP. Mer enn hundre 
deltakere var til stede for å høre ham, ulike 
innledere og politikere som møttes til debatt. 

Det er første gang OFV og TØI har arrangert et 
slikt seminar sammen, og det ble godt mottatt 
og fint gjennomført. TØI-direktør Gunnar 
Lindberg tok for seg NTP sett med svenske 
øyne, og det var forskerblikk på andre sider av 
NTP: Professor Svein Braathen ved Høgskolen i 
Molde snakket om bompenger, veiprising og 
andre finansieringsmåter, mens 
forskningsleder Inger Beate Hov fra TØI 
gjennomgikk godssatsing i NTP i lys av 
spørsmålet om flytting av gods fra vei til sjø og 
bane vil redusere klimagassutslippene. 
Avslutningsvis møttes Nils Aage Jegstad (H), 
Ola Elvestuen, (V), Kari Elisabeth Kaski (SV) og 
Ivar Odnes (SP) til debatt om NTP. 

Den utfordrende godstransporten 

Det forventes kraftig økning i godstrafikken 

Frokostmøtet i november tok for seg den 
kraftige økningen som ventes i 
godstransporten, og det store behovet for økt 
satsing på fylkesveiene . Møtet ble arrangert i 
samarbeid med NLF. 
Leder av Stortingets Transport- og 
kommunikasjonskomite, Helge Orten (H), 
innledet om godstransportens betydning for 
norsk næringsliv. I tillegg presenterte Stig 
Nerdal i Transportutvikling AS utfordringer for 
fisketransporten i nord, mens Else-Marie 
Marskar i NTP-sekretariatet tok for seg 
debatten om transport på vei i forhold til sjø 
og bane. NLFs Geir A. Mo som snakket om et 
næringsliv i endring, og viktigheten av å sikre 

gode veier som en forutsetning for et godt 
næringsliv. 

Transport og klima i et internasjonalt 
perspektiv 
Hvordan tenker de store utslippslandene Kina 
og USA samt EU om klima, transport og 
bilutviklingen? Hva er situasjonen, og hvor går 
de videre? Er verden på vei mot en elbil
revolusjon eller ikke? 
Disse spørsmålene reiste OFV på årets siste 
frokostmøte i begynnelsen av desember. Her 
møttes internasjonale eksperter for å dele sin 
kunnskap, og de norske politikerne Lars 
Haltbrekken (SV) og Stefan Heggelund (H) for 
å snakke om Norges innsats. Møtet samlet 
rundt 60 deltakere, og OFV ble intervjuet på 
direkten i NRKs nyhetssending mens møtet 
pågikk. 

Arendalsuka 2017: 
Morgendagens vei, klima og 
teknologi 
Bil og veikonferansen 2017 var denne gang en 
del av Arendalsuka. Konferansen fokuserte på 
framkommelighet, trafikksikkerhet, 
klimautfordringer og drivstoffproblematikk. 
For mens utviklingen av kjøretøyteknologi går i 
rasende fart, stiller det også strenge krav til 
kvaliteten på veinettet - og til trafikantene. 

De store utfordringene på fylkesveinettet og 
utfordringer i kollektivtransporten stod også 
på programmet, og fylkespolitikerne Hans 
Hilding Hønsvall (KrF), Jenny Følling (Sp) og 
Gisle M. Saudland (FrP) møttes til debatt. 

Bil og veikonferansen 2017 ble arrangert i 
fellesskap av OFV, Trygg Trafikk, NHO 
Transport, Drivkraft Norge og MA-Rusfri 
trafikk. 
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Statsbudsjettet for 2017: 
Godt veibudsjett med noen 
hull 
Da regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 
for 2018, mente OFV at veisatsingen føres 
videre og tar landet i riktig retning. Vi la vekt 
på at veibudsjettets andel av statsbudsjettet 
får en betydelig økning, fra 2,2 prosent i 2015 
til 2,7 prosent i 2018. Men en 
hovedinnvending var at man heller ikke denne 
gang satset tilstrekkelig på det viktige 
fylkesveinettet. 

OFV etterlyste et nasjonalt program for 
fylkesveinettet, og sa at det er nødvendig for å 
kunne gjennomføre den nødvendige 
opprustningen av det omfattende og viktige 
veinettet.  

Videre kommenterte OFV at 
fylkeskommunenes mulighet til å ta opp lån 
for å utbedre fylkesveiene begrenses kraftig 
ved at regjeringen ikke foreslår ny låneramme 
for 2018 i rentekompensasjonsordningen. 
I budsjettforslaget foreslås det videre en 
reduksjon av midlene til opprusting av 
fylkesveier og tunneler på fylkesveiene med 
3,4 prosent i forhold til 2017. OFV mente at 
denne svekkelsen gjør det vanskeligere for 
fylkene å ruste opp det omfattende veinettet 
de har ansvaret for. 

Budsjettforslaget la også opp til 3 milliarder 
kroner til vedlikehold av riksveiene - en 
reduksjon på om lag 50 millioner fra 2017. 
Bevilgningen ble særlig rettet inn mot 
tunnelvedlikehold, som en følge av EU-
direktivet om tunnelsikkerhet. 
– Satsingen på sikrere tunneler er bra, men vi
ser dessverre ikke samme satsing på selve 
veinettet. Det går særlig utover 
vedlikeholdsbehovet på broer, drenering og 
veiutstyr. Regjeringen har gjort et godt arbeid 
med å sørge for bedre veidekke på riksveiene 
de siste årene. Samtidig er det ikke gjort nok 
med de tyngre utbedringsoppgavene som 
breddeutvidelse og etablering av 
midtrekkverk, noe som går utover 
trafikksikkerheten, lød OFVs kommentar.  

OFVs politiske plattform 
OFV hadde en policygruppe i arbeid i 2017 
som utarbeidet utkast til politisk plattform. 
Gruppen bestod av:  

Thorleif Foss, NLF 
Arild Hansen, ABL 
Ola Kvisgaard, NBF 
Morten Sandberg, Virke 
Miriam Kvanvik, Trygg Trafikk 
Benjamin Strandquist, BIL 
Anne-Beate Budalen, MA 
Karin Yrvin, OFV 
Kari Evensen Paulsrud, OFV 

Gruppens politiske plattform ble tatt med i 
arbeidet med utformingen av 
grunnlagsdokumentet til OFV, og arbeidet 
føres videre i 2018.  

Rapporter 
OFV utga i 2017 en oppdatert utgave av 
statistikksamlingen «Vei og samfunn». 
Samlingen kartlegger blant annet utvikling av 
offentlige utgifter og inntekter fra avgifter, 
bompenger, veilengder, transport- og 
trafikkarbeid og ulykkestall. Samlingen 
oppsummerer også inntekter fra 
drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser 
og utslipp fra veitrafikken og bilparken. 



Høringsuttalelser 
Når det er naturlig i forhold til våre 
arbeidsområder, utarbeider OFV 
høringsuttalelser relatert til bil- og 
veipolitikken . Høringsuttalelsene utarbeides 
for å påvirke politikken gjennom de formelle 
kanelene som eksisterer. Fokus i 
høringsuttalelsene er å bidra til innsikt og 
skape aksept for veiens og veitrafikkens rolle 
og betydning for vekst og velferd. 

Statsbudsjetthøringer 

OFV har i 2017 vært på høringer i Stortingets 
Kommunalkomite og i Transport- og 
kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet. 
Der la OFV vekt på situasjonen på 
fylkesveinettet og vårt forslag om etablering 
av et nasjonalt program for fornyelse av 
fylkesveiene . Vi tok også opp vår anbefaling 
om utredning av dynamisk veiprising også for 
persontransporten. 

I Finanskomiteen ga OFV støtte til forslag til 
endringer i engangsavgiften på prinsipielt 
grunnlag, samtidig som organisasjonen mener 
at enkelte avgiftsendringer er konstruert feil. 

NTP-høring 

I april deltok OFV i høring på Stortinget om 
NTP. Der la vi fram våre innspill til 
transportplanen, med vekt på de store 
prosjektene, tilstanden på fylkesveiene, 
trafikksikkerhet og overgangen til lav- og 
nullutslippssamfunnet. 

Øvrige høringsuttalelser i 2017: 

• Høring forslag til Lov om utprøving av 
selvkjørende kjøretøy på veg - ref: 
16/1716 

• Høring om N 100 - Vegnormalene 

• Høring om forslag til ny 
lovbestemmelse § 40 C i Lov 18. juni 
1965 nr 4 om vegtrafikk og forslag til 
ny forskrift om alkalås, 
alkalåsverksteder mv. 

• Høring om lokal forskrift Oslo sak 
16/187149 - Forskrift om midlertidige 
økte bompengesatser i Oslo 

• Høring om lokal forskrift 
lavutslippssone - Oslo kommune 

Uttalelser fra Rådet i 2017 
OFVs Råd, som ble etablert på årsmøtet i juni, 
leverte to rådsuttalelser i 2017. Uttalelsene ble 
vedtatt på rådets første møte i oktober. Den 
ene uttalelsen handlet om lavutslipp og 
avgifter, den andre om tilstanden på 
fylkesveinettet og behovet for å ta tak i dette. 

OFV på talerstolen 
OFV deltok i stortingshøringene om NTP, og la 
fram innspill til transportplanen, med vekt på 
de store prosjektene, tilstanden på 
fylkesveiene, trafikksikkerhet og overgangen 
til lav- og nullutslippssamfunnet. 
OFV ble invitert til å holde innledninger om 
Rambøll-rapporten på to veikonferanser i Loen 
og Hyen i Sogn og Fjordane. Senere på 
høsten, var OFV foredragsholder om dynamisk 
veiprising på et seminar i regi av TØI. 

Annen møtevirksomhet 
I forbindelse med at OFV i 2016 la fram 
Rambøll-rapporten om status på riks- og 
fylkesveiene, har OFV i første halvår hatt 
møter med flere fylkeskommuner, blant andre 
Møre og Romsdal, Buskerud, Vestfold, 
Hedmark og Telemark fylkeskommuner. 
Hovedkonklusjoner fra rapporten ble lagt 
fram, i tillegg ble det orientert om OFV og 
organisasjonens arbeid . I flere av møtene har 
både representanter fra administrasjonen, 
politisk ledelse og Statens vegvesen vært 
tilstede. Møtene understreket viktigheten av å 
ha dialog med sentrale kontaktpunkter i 
distriktene, og var preget av god dialog, 
nyttige avklaringer og fine diskusjoner. 

OFV har gjennom året hatt mange ulike møter 
med både politikere og politiske partier, etater 
og ulike organisasjoner, som for eksempel 
Jernbaneverket, Statens Havarikommisjon, 
Trafikksikkerhetsforeningen (TSF), Oslo 
Handelsstands forening med flere. 
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Styrets beretning for 2017 
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 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 
2017 hadde OFV 59 medlemmer, hvorav 23 
landsomfattende organisasjoner og 36 
bedrifter. 

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. 
Styrets beretning og årsregnskap med noter 
for OFV AS for 2017 finnes i en separat 
årsrapport for OFV AS. 

Regnskapsutviklingen 
Regnskapet for 2017 viser driftsinntekter på kr 
814 441 og driftskostnader på kr 2 950 000. 
Det resulterte i et negativt driftsresultat på kr 
2 135 559. Med netto finansinntekter på kr 
3 962 019, ble regnskapet for 2017 gjort opp 
med et overskudd på kr 1 826 461. Årets 
overskudd overføres til egenkapitalen . 
Foreningens egenkapital per 31 .12 2017 var 
kr 8 743 194. Egenkapitalandelen var 95,5 
prosent. 

Det heleide datterselskapet OFV AS fikk i 2017 
et resultat før skatt på kr 4 687 216. Netto 
resultat etter skatt ble kr 3 622 262. 
Egenkapitalen i OFV AS var kr 7 505 516 per 
31 .12.2017. 

Styrets arbeid 
Det ble avholdt seks styremøter i 2017. Styrets 
primære fokus var å videreutvikle norsk 
veipolitikk mot en veitrafikk uten skade på 
mennesker og miljø. Rapporter fra Statens 
vegvesen om trafikksikkerhet på norske veier i 
2017, viser at antall drepte og hardt skadde i 
veitrafikken gikk ytterligere ned i 2017 
sammenlignet med 2016. Foreløpige tall fra 
SSB viser at utslippene fra veitrafikken gikk 
ned i 2017. Disse resultatene indikerer at vi 
har kommet litt nærmere OFVs målsetting om 
en veitrafikk uten skader på mennesker og 
miljø, men at det fortsatt er et stykke igjen . 

Også i 2017 ble det arrangert en serie med 
åpne frokostmøter . I tillegg arrangerte vi det 
første Rådsmøtet hvor det nyoppnevnte Rådet 
i OFV møtte samferdselsministeren . 
Foreningens arbeid har gitt medlemmene en 
god dialog og samarbeid med politikere, 
myndigheter og andre organisasjoner. Det har 
gitt OFV gjennomslag for forslag til endring av 
dagens veipolitikk, særlig når det gjelder 
behovet for en oppgradering av det 
omfattende fylkesveinettet. 

14 



Likestilling 
I OFV arbeider tre personer, en kvinne og to 
menn. I foreningens styre er det etter årsmøtet 
i 2017, fem styremedlemmer, herunder fire 
menn og en kvinne. 

Foreningen har som mål å være en 
arbeidsplass uten forskjellsbehandling mellom 
kvinner og menn, og anser at dette er oppfylt, 
selv om andelen menn i styre og 
administrasjon er vesentlig høyere enn 
kvinneandelen . Det er ikke planlagt eller 
gjennomført særskilte tiltak på dette området. 
Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen 
som godt. 

Arbeidsmiljø og sykefravær 
Totalt sykefravær i 2017 var 5 dagsverk, noe 
som utgjør 0,9 prosent av total arbeidstid. 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. 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2017 hadde OFV 59 
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. 

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. 

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

Oslo, 19. april 2018 

Geir A. Mo 
Styreleder 

Jon H. Stordrange 
Styremedlem 

Harald Jachwitz Andersen 
Nestleder 

Stein Gunnes 
Styremedlem 

Inger-Lise M. Nøstvik 
Styremedlem 

Øyvind Solberg Thorsen 
Direktør 

15 



16 

Organisasjon og ansatte

Styret 

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2017 bestått av fire menn og en kvinne. Styrearbeidet i 
OFV omfatter både strategisk utvikling av selskapet og behandling av politiske saker. For å sikre 
bred forankring for foreningens arbeid, behandles policydokumenter og viktige politiske saker i 
Rådet. Rådet består av en representant for hver av de 23 landsomfattende organisasjonene som 
er medlem i OFV, samt styreleder i OFV AS. Rådet ledes av styreleder i OFV. 

Styret har følgende sammensetting: 

Styreleder: Geir A. Mo  Norges Lastebileier-Forbund 

Nestleder: Harald Jachwitz Andersen Hovedorganisasjonen Virke 

Styremedlemmer:  Inger-Lise M. Nøstvik Drivkraft Norge 
Jon H. Stordrange NHO Transport  
Stein Gunnes  Maskinentreprenørenes Forbund 

Valgkomiteen 

Årsmøtet i 2017 utnevnte følgende valgkomité: 

Leder: Jan-Terje Mentzoni Norges Lastebileier-Forbund 

Medlem: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen  MA – Rusfri trafikk 

Medlem: Børre Skiaker  KNA 

Administrasjon og ledelse 

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

Den sentrale administrasjonen i foreningen besto i 2017 av en fagsjef og en kommunikasjons-
sjef, i tillegg til foreningens direktør. 

Fagsjef Karin Yrvin 

Kommunikasjonssjef  Mikkel Friis 

Direktør Øyvind Solberg Thorsen 
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Medlemmer 
Ved utgangen av 2017 var det 58 medlemmer i OFV. 

Landsomfattende organisasjoner 

American Car Club of Norway 

Autobransjens Leverandørforening 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL 

Bilimportørenes Landsforening, B.I.L 

Dekkimportørenes Forening 

Drivkraft Norge 

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA 

Finans Norge 

Finansieringsselskapenes Forening 

ITS Norge 

Kongelig Norsk Automobilklub, KNA 

MA - Rusfri trafikk 

Maskinentreprenørenes Forbund, MEF 

NHO Transport 

Norges Bilbransjeforbund, NBF 

Norges Biloppsamleres Forening 

Norges Lastebileier-Forbund, NLF 

Norges Taxiforbund 

Norsk Asfaltforening 

Personskadeforbundet LTN 

Trygg Trafikk 

Veiteknisk Institutt 

Virke 

Bedrifter 

Auto-Grip AS 

Bertel O. Steen AS 

Bertel O. Steen Autostern AS 

Bertel O. Steen Vestfold 

Bilservice As 

BMW Norge AS 

CDS Norge 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 

Motorgruppen AS 

Motor-Trade AS 

Nordea Finans AS 

Norsk Scania AS 

Opel Norge AS 

Oslo Bilauksjon AS 

Rutebileiernes Standardiserings AS 

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 
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Resultatregnskap pr. 31. desember 
Note 2017 2016 

Driftsinntekter og driftskostnader 

Kontingentinntekter 763 815 761 210 
Veikonferansen 0 330 320 
Andre driftsinntekter 50 626 5 168 

Sum driftsinntekter 814 441 1 096 698 

Prosjektkostnader 7 397 273 1 389 777 
Lønnskostnader 2, 4, 5 1 834 705 1 772 737 
Avskrivninger 6 020 9 028 
Andre driftskostnader 4 712 001 681 349 

Sum driftskostnader 2 950 000 3 852 891 

Driftsresultat  (2 135 559)  (2 756 193) 

Finansinntekter og finanskostnader 

Aksjeutbytte 3 000 000 2 500 000 
Annen renteinntekt 18 943 23 653 
Annen finansinntekt 3 960 134 0 
Rentekostnad datterselskap 6  (17 058)  (28 813) 
Rentekostnad    0  (48) 

Netto finansposter 3 962 019 2 494 793 

Årets resultat  1 826 461 (261 401) 

Overføringer og disponeringer: 
Overført (til) fra egenkapital (1 826 461) 261 401 

Sum overført (1 826 461) 261 401 



Balanse pr. 31.desember 
EIENDELER 

Note 2017 2016 
Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar, utstyr o.l. 0 6 020 

Finansielle anleggsmidler 
Investering i datterselskap 6 401 738 401 738 

Sum anleggsmidler 401 738 407 758 

Omløpsmidler 

Fordringer 
Kundefordringer 8 750 17 080 
Mellomregning datterselskap 93 304 0 
Andre fordringer 37 821 30 861 

Sum fordringer 139 875 47 941 

Andre finansielle instrumenter 
Verdipapir fond 3 5 808 712 4 848 677 

Sum andre finansielle instrumenter 5808712 4 848 677 

Bankinnskudd 
Bankinnskudd 2 805 745 2 634 673 

Sum bankinnskudd 2 805 475 2 634 673 

Sum omløpsmidler 8 754 062 7 531 291 

SUM EIENDELER 9155 799 7 939 048 



EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 

Egenkapital pr. 31.12.2016 
Årets resultat 

Egenkapital 31.12.2017 

Sum egenkapital 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 
Mellomregning datterselskap 
Leverandørgjeld 
Skyldige offentlige avgifter 
Annen kortsiktig gjeld 

Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

Styreleder 

Jon H. Stordrange 
Styremedlem 

Note 
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Oslo, 19. april 2018 

Harald Jachwitz Andersen 
Nestleder 

Stein Gunnes 
Styremedlem 

2017 2016 

6916733 7 178134 
1 826 461 (261 401) 

8 743 194 6 916 733 

8 743 194 6 916 733 

0 755 797 
285 407 256 437 

0 1 383 
127 198 8 697 

412 605 1022315 

412 605 1022315 

9155 799 7 939 048 

Inger-Lise M . Nøstvik 
Styremedlem 

Øyvind Solberg Thorsen 
Direktør 
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Noter til regnskapet for 2017 
Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper 

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 . 

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. 

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. 

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: 

Lønninger 

Arbeidsgiveravgift 

Andre lønnskostnader (inkluderer refusjon sykepenger) 

Sum lønnskostnader 

Note nr. 3 - Verdipapirfond 

2017 

1 62 5 467 

216 138 

(6 900) 

1 834 705 

Selskapet har investert i Storebrand verdipapirfond . Andelene i Delphi Nordic, Delphi Europe og Delphi 
Kombinasjon ble i 2017 realisert i sin helhet, med en total gevinst på kr 960 134, og reinvestert i 
Storebrand Høyrente. Det ble i 2017 kjøpt 558,6846 andeler i Storebrand Høyrente. 
Fondene er bokført til kostpris kr 5 808 712 . Fondene har en markedsverdi på kr 5 832 571 pr. 
31.12.2017. 

Note nr. 4 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte 

Selskapet har 2 årsverk pr 31 .12.2017 . 



Foreningen ledes av administrerende direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. 
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder. 

Styrehonorar er kostnadsført med kr 97 500. 

Kostnadsført revisjonshonorar i 2017 utgjør kr 22 230 delvis inkl. mva. 

Note nr. 5 - Obligatorisk tjenestepensjon 

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. 

Note nr. 6 - Investering i datterselskap 

Opplysningsrådet for Veitrafikken har eierandel i følgende selskap: 

Anskaffe/ses- Forretnings- Eierandel! Selskapets Selskapets Bokført verdi 
tidspunkt kontor stemmerett egenkapital Arsresultat 

100 % 31.12.2017 
Opplysningsrådet 26.01 . 1993, 

for Veitrafikken AS 15.02.2006 og Oslo 100,0 % 7 505 516 3 622 262 401 738 
22.12.2014 

Note nr. 6 - Investering i datterselskap, forts. 

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for morselskapet Opplysningsrådet for Veitrafikken. 

Investeringen er regnskapsført etter kostmetoden . 

Mellomværende i konsern: 

Kortsiktig fordring datterselskap 
Kortsiktig gjeld datterselskap 

2017 

93 304 
0 

2016 

0 
755 797 

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

Note nr. 7 - Spesifikasjon av prosjekter 

Veikonferansen 

Kostnader medgått til prosjekter 75 924 

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2017. 

Frokostmøter og 
pressetreff 

97 180 

F&U 

224 169 
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Til årsmøtet i BHLDA 

Opplysningsrådet for Veitrafikken 
Elias Smiths vei 24 
1337 Sandvika 

Org. nr.: 992 768 061 

Telefon: 
E-post: 
Internett: 

Medlemmer av 

66 85 59 00 
kan@bhl.no 
www.bhl.no 

Den norske Revisorforening 

Ansvarlig revisor: 
Kjell A. Nordli 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Opplysningsrådet for Veitrafikken sitt årsregnskap som viser et overskudd på NOK 1.826.461. 
Årsregnskapet består av balanse per 31 . desember 2017 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av foreningens fmansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag/or konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke 
årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, 
og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese 
øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon 
og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder 
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge 
det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

A member of 

Nexia 
International 

BHL DA isa mcmbcr firm of the MNcxia I nternational~ nc1work. Ncxi.1 lntcrnalion.11 Umitcd docs not dclivcr scrviccs in i1s own n01mc or othcrwise. Nexi.1 International 

Limitcd ;ind the mcmbcr firms of 1hc Ncxia lnlcrnalional nctwork are not p.irl o( a worldwidc p.irlncrship. ,\\cmbcr firms of the Ncxia International nctwork are independent I)' 
owncd and opcratcd. Ncxia lntcrna11onal Limiled docs not .1cccpt any 1csponsibili1y for the commission of any .1c1 , or omission to act l>)'. or 1hc li,1bi l i1ics of, an)' of its 

mcmbcrs. Ncxia Interna tional Limitcd docs not acccpt l iabilil)' for ,ln)' loss arismg from an)' action tak.en, or om1ss1on, on the basis of 1hc contcnt in this publ ication or .m)' 

documcn1.1tion 01nd cxtcrnal l inks providcd . The trade mark NEXIA IN TERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo .ire owncd by Ncxia ln1crn.i1ion.1l Limited and used under 

liccnsc. Rcfcrcnccs to Ncxia or Ncxia Interna tional are to Ncxi,1 1nlern.i1ion.1t Limited or lo the ~Ncx i .i l ntcrn.1tion.il ~ network of firms, as lhc conlc:o..t mJ)' diclale. For more 
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verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandtinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av foreningens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet 
skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder 
om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

Sandvika, 25. april 2018 
BHLDA 

~·~A · No-~ 
KiellA. Nordli 
Statsautorisert revisor 
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