
Årsrapport 2019 

Året for nye møteplasser 



2019 – året vi skapte nye møteplasser for sektoren

2019 var nok et hektisk og spennende år for OFV. Vi satset videre på rollen som skaper 
av møteplasser for sektoren, og i fokus sto etableringen av to nye samarbeidsarenaer, 
Samferdselsteltet under Arendalsuka og samferdselskonferansen Mobilitet 2020. Begge 
initiativer viste at samarbeid mellom mange organisasjoner både gir økt kunnskap, 
bedre ideer og tydeligere gjennomslag. 

Samferdselsteltet i Arendal var et prosjekt som samlet 22 partnere, både organisasjoner 
i OFV og aktører utenfor vår medlemsmasse. Samferdselsteltet ble en godt besøkt 
møteplass og viste tydelig at det er fornuftig å samle ulike temaer og sesjoner innen 
samferdsel og transport under ett tak.  

Målet med konferansen Mobilitet2020 var å samle store deler av samferdselssektoren 
til diskusjoner og deling av fakta. Sammen med TØI og 18 andre organisasjoner 
arbeidet vi gjennom hele 2019 med å sette sammen et bredt og spennende program for 
en forskningsbasert konferanse om mobilitet, klima, transport og trafikksikkerhet i 
februar 2020. 

En tredje nyvinning er arenaen Forsker og frokost, hvor OFV inviterer en forsker til å 
legge frem sin forskning på et relevant tema. Sammen med en serie frokostmøter har 
Forsker og frokost bidratt til at vi har økt kunnskap og innsikt i en rekke relevante 
temaer. Og nytt av året er at vi har hatt de fleste møtene vår nye «storstue» på 
Jernbanetorget. Vi er godt fornøyd med å kunne ha møter i eget hus. 

I tillegg har vi arrangert samarbeidsmøter både med medlemsorganisasjoner og 
aktører utenfor vår innerste krets. Vi har utarbeidet høringsuttalelser og deltatt på 
høringer i Stortinget og andre fora. OFVs Politiske plattform er blitt revidert, og 
operasjonaliseringsdokumentet oppdatert.  

OFV har fått gjennomslag på viktige områder, som det at departementet skal utrede 
forskrifter som gir nasjonale føringer for utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av 
riks- og fylkesveier, og utrede en påskjønningsordning til fylkeskommunene ved 
utbedring av fylkesveinettet. Det er også kommet mer midler til næringsveiene. 
Dynamisk veiprising skal utredes. Men selve oppfølgningen av de vedtakene som er 
fattet, tar tid.  

Også neste år vil det planmessige arbeidet for OFV sine saker være viktige, og vi vil 
fortsette å søke å videreutvikle samarbeidsarenaer for diskusjon, samtaler og 
politikkutvikling for å nå OFV sin visjon: At veibrukere skal få dekket sitt transportbehov 
på en trygg, effektiv og rasjonell måte med minst mulig skade på mennesker og miljø.  

Øyvind Solberg Thorsen 
Direktør 
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OFV sitt arbeid i 2019 - satsingsområder 

Fylkesveinettet, tall og etterslep 
Fylkesveienes transportplan, utarbeidet av OFV, ble lansert på et eget frokostmøte og 
distribuert bredt. Planen er delt opp i tre deler, med fokus på standarder, økonomi og 
næringsveier. Et mål for arbeidet er å få fylkesveinettet inn som en del av Nasjonal 
Transportplan. Frokostmøtet var et samarbeid mellom OFV og næringsaktører som 
Norsk industri og Norsk landbrukssamvirke.  

OFV bestilte videre et notat om innfrielse av tunneldirektivet fra Vista Analyse. Svært få 
fylker er i stand til å innfri tunneldirektivet fordi de ikke har penger nok, og fordi 
tunneloppgraderingen trekker midler fra veivedlikehold på resten av veinettet. OFV fikk 
medieoppslag i forbindelse med lanseringen av dette notatet. Budskapet er at det er 
bra tunneler får oppgradering, men at fylkene må få mer midler til å fjerne etterslepet.   

Forsiden Fylkeveienes Transportplan 

Veistandarder 
OFV har siden 2003 arbeidet med kvalitetsstandarder for veinettet. I statsbudsjettet for 
2018 stod det at: «Departementet vil utrede forskrifter som gir nasjonale føringer for 
utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av riks- og fylkesveier og forslag til 
lovendringer som utvider Vegtilsynet sin myndighet til å omfatte fylkesveiene». Dette er 
ikke fulgt opp fra departementet/SVV sin side. OFV har tatt opp dette både med 
Statens Vegvesen, og med Statsråden.  

Dynamisk veiprising 
OFV sitt standpunkt om dynamisk veiprising er nedfelt i politisk plattform. Et utvalg i 
OFV har på basis av dette, utarbeidet prinsipper for dynamisk veiprising. Disse 
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prinsippene ble sendt på høring til medlemsorganisasjonene, ble forankret i Rådet, og 
sendt til finansdepartementet som innspill på høringen de hadde om prinsippene. I 
uttalelsen fra OFV om prinsipper konkluderes det med at dynamisk veiprising må 
utredes.   

I Granavolden-erklæringen står det at regjeringen vil starte arbeidet med et 
bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025.  OFV har etterlyst oppfølging av 
ordlyden i regjeringserklæringene. OFV vil fortsette å arbeide for en utredning med 
utgangspunkt i de prinsippene som er utarbeidet. 

Valget 2019 
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget sendte OFV forslag til programtekst til 
omlag 1700 mottakere i kommune- og fylkespartier. Teksten omhandlet særlig 
fylkesveipolitikken. Med i sendingen var også Fylkesveienes transportplan. Vi har ikke 
oversikt over hvor mange som skrev om kommune- og fylkesveinettet i sine lokale 
partiprogrammer. En del partier nasjonalt vedtok tekst om fylkesveiene på sine 
landsmøter. Fokuset var da på fjerning av etterslepet.  

Samferdsel var en stor del av valgkampen, men det var særlig fokus på 
bompengeproblematikken. I dette lå også en debatt om veifinansering og avgifter. OFV 
hadde noen innlegg om utredning om veiprising, men benyttet altså meste parten av 
tiden og ressursene på å få gjennomslag i partiprogrammer.  

OFV inviterte til et frokostmøte om valget generelt og samferdselssektoren spesielt etter 
valget. Frokostmøtet var godt besøkt.   

Fra frokostmøte om valget 2019 
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Samfunnssikkerhet 
OFV har fått utarbeidet et notat om samfunnssikkerhet og kjøretøyparken i samarbeid 
med Rud Pedersen. Notatet ble oversendt Statsråden for Samfunnssikkerhet, Ingvild 
Tybring-Gjedde, og det ble avholdt et frokostmøte om temaet.  

Posisjonsnotatet 
Politisk plattform er revidert gjennom målsetninger og tiltak. 
Operasjonaliseringsnotatet som beskriver hvordan temaene er blitt fulgt opp, er 
oppdatert. 

Organisatorisk arbeid og samarbeid 

Samferdselsteltet 
OFV startet en nyvinning i 2019 gjennom Samferdselsteltet. Formålet var å samle 
sektoren, skape en faglig og sosial møteplass og sørge for at arrangementer om 
samferdsel ikke krasjet i tid og innhold. OFV samlet over 18 aktører til debatt og 
diskusjoner gjennom uken. Aktørene stilte med et bredt spekter av saker, og teltet har 
blitt trukket frem av Arendalsuka som et eksempel på hvordan organisasjoner bør jobbe 
i forbindelse med uka.  

Sofaprat om fremtidens mobilitet - Samferdselsteltet 
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Mobilitet 2020 
OFV og TØI planla i 2019 en stor felles samferdselskonferanse. Formålet var å samle 
aktørene, bidra til debatt om mobilitet basert på fakta og skape møteplasser. Det ble 
lagt ned mye arbeid organisatorisk og faglig for å skape denne arenaen. 18 partnere 
meldte seg i arbeidet. 

Forsker og frokost 
Det er viktig for OFV at beslutninger i sektoren er faktabasert, og at ny kunnskap 
kommer fram. Derfor er nyvinningen Forsker og frokost lansert. En forsker inviteres til å 
fremlegge hva han eller hun forsker på, og de som deltar kan stille spørsmål. I 2019 var 
det tre arrangementer, et om bærekraftige bilavgifter, ett om nullvekstmålet og et om 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det har møtt opp mellom 12 og 30 stykker på møtene, 
og det er lavterskel å arrangere.  

Frokostmøter og samarbeidsarrangementer 
OFV har arrangert frokostmøter og møter sammen med andre aktører, som 
veiprisingsmøte sammen med Drivkraft Norge, møte om handlingsplaner for 
kjøretøysinnkjøp i det offentlige sammen med DIFI, møte om SAMS-reformen og 
trafikksikkerhet med Veitilsynet og om AI med ITS-Norge for å nevne noen.  

Høringer  
OFV har levert en rekke høringer og uttalelser i 2020.  Det kan nevnes innspill til NTP. 
Statsbudsjetthøringene og høring hos partier om bærekraftige bilavgifter.  

Studiereise til ITS-kongressen 
Deler av administrasjonen var i Singapore og Sør-Korea i forbindelse med ITS-
kongressen. I programmet var innføring i Singapore sitt veiprisingssystem, og besøk i en 
smartby.  
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Veivalg for framtiden – status for 2019 og planer fremover 

I forbindelse med Årsrapporten for 2019 har kommer her en gjennomgang av status for 
alle våre saker i OFVs politiske plattform: 

Trafikksikre veier 

Gode veier er avgjørende for trafikksikkerheten. Mange veier er ikke trafikksikre. Veiene i 
Norge skal være tilgivende og bidra til at skadeomfanget ved ulykker minimeres.  Derfor 
ønsker OFV at flere veier breddeutvides, får midtrekkverk og forsterket midtoppmerking. 
Det skal være et minimumskrav at alle riksveier har gul midtlinje. N100 Vegnormaler må 
følges på riksveiprosjekter. Det skal innføres tilsvarende standardkrav, men tilpassede 
kvalitetskrav for fylkesveier.  

Gjennomførte tiltak: 

- OFV la frem Fylkesveienes transportplan våren 2019. Planen ble bredt distribuert
til fylkespolitikere, stortingspolitikere og byråkrater der dette er tema.

- Politikken ble spilt inn i forbindelse med partiprogramprosessene.
- Det var eget frokostmøte om temaet hvor hovedtemaene ble lagt frem.
- Spørsmålet ble tatt opp i statsbudsjetthøringen i 2019.
- OFV har spilt inn til Statens vegvesen at vi ønsker å delta i utvalget som utarbeider

handlingsplanen for trafikksikkerhet

Relevante vedtak: 

- I Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2019 fremgår følgende:
«Departementet vil utrede forskrifter som gir nasjonale føringer for utbygging,
forvaltning, vedlikehold og drift av riks- og fylkesveier». Dette ble vedtatt av
Stortinget.

- I oppdraget som er gått til Statens vegvesen er også trafikksikkerhet tatt med som
tema.

- Bevilgningene til samferdsel over kommunaldepartementets budsjett er økt.
- Flere av partiene har fylkesveiene som tema i sine programmer.

Oppfølging 2020: 

- Fylkesveienes transportplan skal vurderes oppdateres og endrer navn til å bli en
regional transportplan.

- OFV skal fortsette å spille inn dette i NTP-prosessen og budsjetthøringene.
- OFV skal følge opp forslag fra Statens Vegvesen.

Trafikksikre kjøretøy 

Sikre biler er en viktig faktor i reduksjonen av drepte og hardt skadde på norske veier. 
Moderne og sikre biler redder liv. Bilparken i Norge må bli mindre forurensende og 
tryggere for å nå nullvisjonen og oppfylle klimamålene i transportsektoren. OFV ønsker 
en nyere bilpark i Norge. 
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Gjennomførte tiltak:   

- «OFV skrev følgende til departementet i høringen om bærekraftige bilavgifter: 
OFV viser til Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og 
organisering (s. 67) hvor følgende fremgår at: «Regjeringen vil i det videre 
arbeidet med bilavgiftene også vurdere trafikksikkerhetsaspektet».  
OFV ber om at dette følges opp i arbeidet med et nytt avgiftssystem. Tiltak for å 
fornye bilparken slik at utslipp reduseres og trafikksikkerheten bedres må vurderes 
i dette arbeidet». 

- OFV har tatt kontakt med departementet for å få innført forbud mot piggfrie 
vinterdekk om sommeren.  

 
Relevante vedtak:  

- EUs medlemsland har bestemt at nye krav til sikkerhetsutstyr skal gjelde alle nye 
biler fra 2022. Dette vil også gjelde Norge. 

 
Oppfølging 2020:  

- OFV vil arbeide med dette neste år i forbindelse med fremlegging av policy for 
bærekraftige bilavgifter.  

- OFV vil følge opp arbeidet om å få lovendring for tryggere dekkbruk. 
 

Forfallet på veinettet  

Forfallet på det kommunale veinettet, riks- og særlig fylkesveinettet er omfattende. OFV 
anbefaler et eget nasjonalt program for oppgradering av fylkesveinettet, og en styrking 
av arbeidet med å fjerne forfallet på riksveinettet. Det må utarbeides jevnlige 
tilstandsrapporter over veinettet, inkludert det kommunale veinettet. 
 
Gjennomførte tiltak:  

- OFV tok opp betydningen av å få inn fylkesveiene som en del av NTP i frokostmøte 
om Fylkesveienes transportplan og i høringsmøtet med Statsråden.  

- Det samme ble ønsket om tilstandsrapporter. Dette ble også tatt opp i forbindelse 
med NTP-høring, og høring på Statsbudsjettet i 2019. 

- OFV har fremmet forslag om at kapitalen som er bundet i veiene skal bli beregnet. 
Dette har Statens vegvesen også skrevet i sitt svar på oppdragsbrev 1.  

 
Relevante vedtak:  

- Det er tidligere vedtatt i Stortinget:  
«Stortinget ber regjeringa om å utgreie ei påskjønningsordning i samband med 
rullering av Nasjonal transportplan, der fylkeskommunane etter ein forpliktande 
plan kan søkje om medfinansiering frå staten etter gitte kriterium».  

- Det har vært en generell økning i rammebevilgningene til fylkene.  
- Tunnelene oppgraderes.  
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Oppfølging 2020: 

- OFV har kontaktet Vista Analyse om å få laget en tilstandsrapport i 2020.
- OFV vil konsentrere å få med veisatsing og veivedlikehold, særlig på fylkesveier i

partiprogrammene.
- OFV skal arbeide for behovs- og risikostyrt vedlikehold basert på standarden og

kapitalen som er bundet i veinettet.

Tilsynsansvaret med fylkesveiene 

Vegtilsynet må få ansvaret for å føre tilsyn med fylkesveinettet. Det omfattende 
fylkesveinettet har ingen overordnet tilsynsmyndighet i dag, og veinettet er preget av 
store kvalitetsforskjeller fra fylke til fylke.  

Gjennomførte tiltak: 

- OFV la frem Fylkesveienes transportplan våren 2019 hvor dette var tema. Den ble
bredt distribuert til fylkespolitikere, stortingspolitikere og byråkrater

- Det var eget frokostmøte om temaet
- Spørsmålet ble tatt opp i statsbudsjetthøringen i 2019
- Dette har også vært tema på Arendalsuka

Relevante vedtak: 

- Stortinget har vedtatt: «..og  (utrede) forslag til lovendringer som utvider
Vegtilsynet sin myndighet til å omfatte fylkesveiene».

Oppfølging 2020: 

- OFV vil etterlyse lovendringsforslagene

Skredsikre veier 

Veistrekninger som er utsatt for skred skaper redsel, usikkerhet og ofte kostbare 
forsinkelser, og om ikke slike strekninger stenges ved skredfare, kan det skje alvorlige 
ulykker. Stengte veier hindrer riktignok ulykker, men kan ikke være noen permanent 
sikringsløsning. Veiene fungerer bare når de er åpne.  

Det har i alt for lang tid vært et stort etterslep på skredsikring, samtidig som 
klimaendringene skaper nye utfordringer. Etterslepet må elimineres raskt gjennom en 
planmessig sikring av alle skredpunkt med høy og middels skredfaktor. Skredsikring 
handler også om utbedring av selve veinettet, som bygging av tunneler. 
Skredsikringsmidler må også benyttes til dette.  

Gjennomførte tiltak: 

- OFV har deltatt på konferansen til Nasjonal skredsikringsgruppe, og støttet deres
arbeide ved å ta deres hovedsak med i politisk plattform, og i høringsdokumenter.
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Relevante vedtak: 

- Skredsikringsbevilgningene på fylkesveinettet er trukket ut av særskilte
bevilgninger til fordeling til fylkene, og er lagt inn i rammen til fylkene.

Oppfølging 2020: 

- OFV vil fortsette samarbeidet med Nasjonal skredsikringsgruppe

Prioritering av kollektiv- og næringstransport 

På tidspunkter med stor trafikkbelastning på veiene, særlig på innfartsårene til de store 
byene, må næringstransporten og kollektivtrafikken ha forrang.  

Gjennomførte tiltak: 

- Dette punket er ikke fulgt opp i 2019.

 Relevante vedtak: 

- Det er i gang prøveprosjekt for bruk av tyngre nyttekjøretøy i kollektivfeltet ved to
strekninger i Fredrikstad.

- Det er ikke vedtatt et forbud mot el-biler i kollektivfeltet.

Oppfølging 2020: 

- OFV har forslag til ny tekst i politisk plattform for å vurdere om både
næringstransport og kollektivtrafikken skal ha forrang.

Eierskapet til veinettet 

Eierskapet til veinettet og forvaltningsansvaret må organiseres bedre og mer 
hensiktsmessig. Gjennom dagens organisering er det ikke en optimal fordeling mellom 
stat, fylke og kommune. 

Gjennomførte tiltak: 

- OFV har tatt opp behovet for å få samordnet fylkenes arbeid blant annet når det
gjelder trafikksikkerhet. Dette er gjort i statsbudsjetthøring på Stortinget.

- OFV har etterlyst regler/forskrifter for samordning av fylkenes arbeid med
veinettet. OFV har også kontaktet samferdselskollegiet for å se om vi kan
samarbeide generelt, og for å se om vi kan få til noe om å få til noen nasjonale
regler på noen områder, for eksempel trafikksikkerhet.

- OFV har i rådgivende vegnormalutvalg etterlyst felles standarder for veinettet, og
også bedt om redegjørelse for bruk av fraviksreglene, for å se om normalene
følges.

- OFV har hatt kontakt med samferdselsansvarlige i flere fylker og drøftet disse
problemstillingene.
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Relevante vedtak: 

- Størstedelen av SAMS veiadministrasjon er nå gjennomført, men
samordningsorgan og regler mangler.

Oppfølging 2020: 

- OFV bør ta stilling til om vi ønsker en omklassifisering av deler veinettet. OFV vil
fortsette å arbeide overfor fylkene, overfor samferdselskollegiet og nasjonale
myndigheter for å bidra til at vi får et enhetlig veinett i Norge.

Helhetlig planlegging og investering 

Det er fortsatt er behov for investeringer og helhetlig utbygging av riksveinettet. 
Framkommeligheten på, og effektiviteten til norske veier er ikke like god som i land vi 
ønsker å sammenligne oss med. Viktige veiprosjekter er skjøvet ut i tid, og 
motorveiplanen er ikke tatt stilling til. 

Veiprosjekter må bygges helhetlig over lengre strekninger, ikke stykkevis og delt. Det er et 
mål å redusere reisetiden mellom de største byene og regionene, og å minimere avvik fra 
luftlinjen ved bygging av ny vei eller utbedring av hovedveier (den rette linjen er alltid 
den korteste mellom A og B).  

Effektiviteten til veinettet må sikres gjennom for eksempel møteplasser, utjevning av 
svinger, unngåelse av hovedfartsårer gjennom byer og tettsteder. Dagens system for å 
bestemme fartsgrenser skal revideres. Fartsgrensene må differensieres bedre mellom 
veier av ulik standard og kvalitet.  

Gjennomførte tiltak: 

- OFV har tatt opp disse problemstillingen i innspill i NTP-prosessen og i
Statsbudsjetthøring.

- OFV har skrevet høringsuttalelse om fartsgrenser og 2/3 eller fire felts veier.

Oppfølging 2020: 

- OFV vil arbeide videre med dette i forbindelse med statsbudsjettarbeidet.

Behovet for fortsatt veiutbygging/vedlikehold i og rundt byene 

Bilen vil være en del av bytransporten. Dette må tas hensyn til i NTP og byvekstavtalene. 
De samfunnsøkonomiske konsekvensene av ulike tiltak som ønskes innført i byene må 
utredes, og tiltak som miljødifferensiering og lavutslippssoner må ikke overlappe 
hverandre. Kollektiv- og individuell transport må sees i sammenheng. Det må for 
eksempel bygges flere og rimelige innfartsparkeringer. I arbeidet med å nå 
nullvekstmålet må det tas hensyn til nullvisjonen spesielt i forholdet til myke trafikanter. 
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Gjennomførte tiltak: 

- OFV har uttalt seg om byggingen av E18, og foreslått at det vurderes at dette
prosjektet overføres til Nye Veier.

- Temaene er også berørt i ulike høringer og innspill.

Oppfølging 2020: 

- OFV vil arbeide videre med dette i forbindelse med statsbudsjettarbeidet.

Klimavennlige veier 

Gode veier er viktig for miljøet og klimaet. Å modernisere eksisterende veinett og bygge 
nye moderne og effektive veier, vil føre til redusert klimagassutslipp. Redusert 
veikapasitet må ikke benyttes som virkemiddel for å begrense trafikken. Veiene 
forurenser lite i seg selv. OFV anbefaler at dette hensynet tas med i beslutningene om 
framtidig veiutbygging.  

Oppfølging: 

- OFV har støttet E18 prosjektet og andre prosjekter som vil føre til mer effektiv
transport.

- OFV har påpekt i rådgivende vegnormalutvalg at de tidligere
samfunnsøkonomiske analysene om utslipp ved transport, ikke tok opp i seg
endringer i kjøretøyparken.

Oppfølging 2020: 

- OFV vil arbeide for ladeinfrastruktur for nye teknologier, for hovedveiforbindelser,
og en plan for nullutslippstransport i transportkorridorene hvor særlig
tungtransport skal kunne kjøre.

Utslipp fra veitransport 

Klima- og miljøutslipp fra veitrafikken må reduseres i tråd med nasjonale målsettinger. 
Målene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen må gjelde for 
transportsektoren. Co2-utslipp er et nasjonalt anliggende og politikken på dette skal 
utarbeides og angjelde på nasjonalt nivå. 
Tydelige insentiver for å velge teknologi med lavere klimagassutslipp må videreføres helt 
til ny teknologi er konkurransedyktig. Det må utbygges en effektiv infrastruktur for 
alternative drivstoff, som hydrogen, biogass og el. Det må foretas gode risikovurderinger 
og utviklingsplaner fra myndighetene for å ivareta overgangen til ny teknologi og 
drivstoffer på en trygg måte for bilistene og samfunnet som helhet. Det er viktig at 
tiltakene som innføres er valg på grunn av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Oppfølging: 

- OFV har samarbeidet med DIFI om arrangement om lokal oppfølging av innfasing
av nullutslippsbiler.

- OFV har hatt frokostmøte om samfunnssikkerheten ved å ensidig satse på en
teknologi.
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- OFV har fått utarbeidet et notat om dette, som er forelagt
Samfunnsikkerhetsstatsråden.

- OFV har samarbeidet tett med også hydrogenforum som en del av Arendalsuka
og Mobilitet2020.

Relevante vedtak: 

- Elbilforedelene gjelder fortsatt. Det er kommet en handlingsplan for alternative
drivstoff.

Oppfølging 2020: 

- OFV vil arbeide videre med ladeinfrastruktur, avgiftsregime og
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Utbygging av veier må baseres på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. OFV mener at det 
alltid må begrunnes dersom man ikke prioriterer samfunnsøkonomisk lønnsomme 
prosjekter. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet må omfatte mer enn retningslinjene gjør i 
dag, herunder: 

- Mernytte av forstørret arbeidsmarkedsregion
- Nytten av økt pålitelighet
- Revisjon av estimat på verdien av tid for alle brukergrupper
- Revisjon av modellen for trafikkprognoser
- Samfunnsøkonomiske konsekvenser må beregnes ut fra målstyring, ikke

prognoser

Oppfølging: 

- OFV har hatt ett forsker og frokostmøte om temaet
- Dette er et hovedinnspill i NTP prosessen

Relevante vedtak: 

- I NTP prosessen er det kommet en bestilling som sier «mer for pengene» hvor
samfunnsøkonomisk lønnsomhet er mer fremtredende enn før.

Oppfølging 2020: 

- OFV bør ta stilling til hvor mye vi skal fremme samfunnsøkonomisk lønnsomhet i
transportsektoren gitt forutsetningene i de samfunnsøkonomiske analysene versus
hvor mye vi arbeider for å forbedre analysene.

Planleggingstid/kostnader 

Planleggingstiden må kortes ned, og særlig kostnadsveksten i den tidlige delen av 
planleggingsfasen må reduseres. Det bør bli enda sterkere styring av veiprosjekter i tidlig 
fase.  
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Oppfølging:  

- Dette er det stort fokus på fra regjeringens side, og er et av punktene i 
oppdragsbrevet «Mer for pengene». Det er beregnet en 
kostnadsbesparelsesmulighet på over 100 milliarder dersom man planlegger og 
styrer bedre.  

 
Oppfølging 2020:  

- OFV følger videre med på dette arbeidet, og støtter forslag som begrenser 
planleggingskostnadene. 

 

Dynamisk veiprising  

Avgiftsinnkreving for eksterne kostnader ved veitrafikk er for tilfeldige og urettferdige. 
OFV mener at dynamisk veiprising er det mest hensiktsmessige systemet for å kreve inn 
de bruksrelaterte bilavgiftene. Følgende prinsipper må ligge til grunn: 
 

1. Satsene som settes må gjenspeile den eksterne marginalkostnaden ved bruk av 
veien. 

2. Prinsippet om at forurenser skal betale må ivaretas. De faktiske 
miljøbelastningene av bilkjøringen må legges til grunn for avgiftssatsene. 
Klimabelastningene beskattes gjennom CO2-avgiften som fortsatt bør kreves inn 
via drivstoffet. 

3. Systemet må være teknologinøytralt. Det er de eksterne kostnadene ved 
bilkjøringen, og ikke teknologien kjøretøyet er drevet av, som skal avgjøre 
avgiftsbelastningen. De eksterne kostnadene må beregnes ut ifra lokal 
luftforurensning, inkludert svevestøv, samt ulykker, kø, lydforurensning, veislitasje 
og arealbruk. 

4. Systemet må være transparent og lett forståelig.  
 
For at et dynamisk veiprisingssystem skal fungere optimalt er det essensielt at 
avgiftssatsene faktisk reflekterer de marginale, eksterne kostnadene ved bilkjøringen. 
Disse må derfor ikke være gjenstand for justeringer ut fra provenyhensyn. 
 
Oppfølging:  

- OFV har satt ned en avgiftsgruppe som har utarbeidet prinsipper for bærekraftige 
bilavgifter. Denne er oversendt finansdepartementet etter medlemshøring.  

- OFV har vedtatt en tekst om veiprising i rådet i forbindelse med 
Statsbudsjetthøringen for budsjettet 2020. Der etterlyser OFV oppfølging av 
Stortingets vedtak om bærekraftige bilavgifter 

- OFV har hatt et skoleringsmøte – forsker og frokost om bærekraftige bilavgifter. 
- Avgiftsgruppen har hatt møte om engangsavgiften.  
- Dette er tema for sesjonen OFV er medarrangør på under Mobilitet 2020.  
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Relevante vedtak: 

- I regjeringserklæringen og i vedtak fra Stortinget står det: «Det innføres ikke et
veiprisingssystem for personbiler i denne stortingsperioden. Gjennomgangen av
dagens avgiftssystem for bil inkluderer utredning av ny teknologi som kan erstatte
dagens bompengeordning».

Oppfølging 2020: 

- Det tas sikte på å utarbeide et eget program for avgiftspolitikken, inkludert et
faktanotat. Innholdet i programmet vil bli fulgt opp i forbindelse med utarbeidelse
av partiprogrammer og statsbudsjetter.

Intelligente transportsystemer 

Framtidens veier må være smarte veier, med gode ITS-løsninger. Infrastrukturen på 
veinettet er ikke tilpasset en økende grad av automatisering av bilparken eller den raske 
innfasingen av ny teknologi. OFV vil arbeide for en moderne infrastruktur, som 
optimaliserer kommunikasjon og samspill mellom kjøretøy og infrastruktur. Gode 
lademuligheter og dynamisk veiskilting samt et enda bedre mobildatanett over hele 
landet, er en naturlig del av en moderne infrastruktursatsing. 

Oppfølging: 

- OFV har samarbeidet med ITS-Norge om frokostmøte om kunstig intelligens i
transportsektoren.

- OFV har etterlyst et arbeid rundt dynamisk veiskilting i rådgivende
vegnormalutvalg.

- OFV har skrevet artikkel i boken: Det nye digitale Norge blant annet om disse
temaene.

Oppfølging 2020: 

- OFV skal be om at dette blir egen sak i rådgivende vegnormalutvalg

15



Styrets beretning 2019 

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 kan være 
medlemmer i OFV. Ved utgangen av 2019 hadde OFV 50 medlemmer, hvorav 21 
landsomfattende organisasjoner og 29 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 har et datterselskap, 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 2019 finnes som en separat årsrapport, men 
hovedtall for omsetning og resultat er gjengitt under neste punk. 

Resultatutviklingen 
Regnskapet for 2019 viser totale driftsinntekter på kr 738 241, og sum driftskostnader på 
kr 3 751 375. Det ga et negativt driftsresultat på kr 3 013 134. Med netto finansposter på 
kr 3 338 357, ble regnskapet for 2019 gjort opp med et overskudd på kr 325 223. Årets 
overskudd overføres til egenkapitalen. Foreningens egenkapital var kr 9 097 376 per 
31.12 2019. Egenkapitalandelen var 85,3 prosent. 

Det heleide datterselskapet OFV AS hadde i 2019 en omsetning på kr 25,46 millioner og 
et resultat før skatt på kr 5 553 112. Ordinært resultat etter skatt ble kr 4 368 027. 

Egenkapitalen i OFV AS per 31.12.2019 var kr 8 498 616. Selskapets egenkapitalandel var 
46,0 prosent. 
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Styrets arbeid 
Det ble avholdt fem styremøter i 2019. Styrets primære fokus var å arbeide for å få 
gjennomslag for de ulike punktene i foreningens politiske plattform, og bidra til å 
komme et skritt nærmere målsettingen om «en effektiv veitrafikk uten skader på 
mennesker og miljø».  

På tross av et lite tilbakeskritt i 2019 med hensyn til antall drepte og hardt skadde i 
veitrafikken, er trafikksikkerheten på norske veier fortsatt god. Norge er best i verden 
når det gjelder trafikksikkerhet, men det er fortsatt langt igjen før Nullvisjonen er nådd. 

En oversikt fra SSB viser at utslippene fra veitrafikken gikk ned med 9,5 prosent i 2017, 
men økte med 2,8 prosent fra 2017 til 2018. Denne økningen skyldes en betydelig 
reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen, fra 16 prosent i 2017 til 12 prosent i 
2018. Beregninger fra Drivkraft Norge viser at til tross for dette bidro biodrivstoff med en 
reduksjon på 1,2 og elbilene med 0,4 millioner tonn CO2 fra veitrafikken i 2018 
sammenlignet med dersom alle biler hadde brukt bare fossil energi.  

I 2019 fortsatte vi å arrangere våre åpne frokostmøter med høye deltakertall. Nytt av 
året var at møtene i hovedsak ble avholdt i våre egne lokaler. Frokostmøtene ble i 2019 
supplert med møteserien «Forsker og frokost», hvor forskere presenterer sitt arbeid 
innen relevante samferdselstemaer.  

To store, nye samarbeidsprosjekter som preget 2019 var Samferdselsteltet under 
Arendalsuka og samferdselskonferansen Mobilitet2020. Begge prosjektene samlet om 
lag 20 organisasjoner som dekker de fleste transportformene, og viste at OFVs rolle 
som arrangør av møteplasser for sektoren er viktig. Det ble avholdt tre Rådsmøter, med 
gode faglige innslag og diskusjoner om viktige politiske saker.  

I tråd med vårt mandat sørget OFV for å gi medlemmene en god dialog og samarbeid 
med politikere, myndigheter og andre organisasjoner gjennom interessante 
møteplasser.  

Likestilling 
Administrasjonen besto i 2019 av fire personer, to kvinner og to menn. Etter årsmøtet i 
2019 består foreningens styre av sju personer; styreleder, nestleder og fire 
styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Av disse er det én kvinne og seks menn.   

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 gjennomført særskilte 
tiltak på området. Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som godt. 
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Arbeidsmiljø og sykefravær 
Totalt sykefravær i 2019 var uvanlig høyt og utgjorde 17,2 prosent av total arbeidstid. 
Årsaken er langtidssykefravær i en liten administrasjon. I tråd med styrets vedtak ble det 
iverksatt tiltak som medførte at den langtidssykmeldte kom tilbake i arbeid andre 
halvår 2019. Det har ikke forekommet skader eller ulykker på arbeidsplassen.  

Medlemmer 
Ved utgangen av 2019 hadde OFV 50 medlemmer. Antall medlemmer har vist en 
synkende tendens de siste årene. På tross av innsats for å verve flere medlemmer, har 
det ikke vært mulig å snu denne utviklingen.  

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, 24. april 2020 

….…………………………. 
Harald Jachwitz Andersen 

Nestleder 

Stein Gunnes 
Styremedlem 

Inger-Lise M. Nøstvik 
Styremedlem 

� li. SJo ... ctJ�""
J. .......................... � 
Jon H. Stordrange 

Styremedlem 

d_� ---�-------------------
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Organisasjon og ansatte 

Styret 

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2019 bestått av seks menn og én 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 22 landsomfattende organisasjonene som er medlem i OFV, samt styreleder i 
OFV AS. Rådet ledes av styreleder i OFV. 

Styret har etter årsmøtet i 2019 hatt følgende sammensetting: 

Styreleder:  Geir A. Mo Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 

Nestleder: Harald Jachwitz Andersen Hovedorganisasjonen Virke 

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

Varamedlem 1: Jan Johansen Trygg Trafikk 

Varamedlem 2: Øystein Olsen ITS Norge 

Valgkomiteen 

Årsmøtet i 2019 utnevnte følgende valgkomité: 

Leder: Jan-Terje Mentzoni Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 

Medlemmer: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen Drivkraft Norge 
Tore Tøtdal American Car Club of Norway 

Administrasjon og ledelse 

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

Den sentrale administrasjonen i foreningen besto i 2019 av en fagsjef, en politisk 
rådgiver i tillegg til foreningens direktør. Fra 1. mars ble staben styrket med en 
kommunikasjonsrådgiver i et vikariat. 

Direktør  Øyvind Solberg Thorsen 

Fagsjef Karin Yrvin  

Politisk rådgiver Aslak Celius 

Kommunikasjonsrådgiver  Marianne Lund Buset (fra 1. mars) 
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Medlemmer 

Ved utgangen av 2019 var det 50 medlemmer i OFV. 

Landsomfattende organisasjoner Bedrifter 

American Car Club of Norway Bertel O. Steen AS 

Autobransjens Leverandørforening Bertel O. Steen Vestfold 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL Bilservice As 

Bilimportørenes Landsforening, BIL BMW Norge AS 

Dekkimportørenes Forening DNB Finans 

Drivkraft Norge Ford Motor Norge AS 

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA Forlaget Last og buss AS 

Finans Norge Gjensidige Skadeforsikring 

Finansieringsselskapenes Forening Møller Mobility Group 

ITS Norge Egmont HM 

Kongelig Norsk Automobilklub, KNA Hofstads AS 

MA Rusfri trafikk og livsstil Hyundai Motor Norge 

Maskinentreprenørenes Forbund, MEF If Skadeforsikring NUF 

NHO Transport Iveco Norge AS 

Norges Bilbransjeforbund, NBF Leaseplan Norge AS 

Norges Biloppsamleres Forening Man Last & Buss AS 

Norges Lastebileier-Forbund, NLF Motorgruppen AS 

Norges Taxiforbund Motor-Trade AS 

Trygg Trafikk Nordea Finans AS 

Veiteknisk Institutt Norsk Scania AS 

Virke Rutebileiernes Standardiseringsforbund 

Saferoad AS 

Sparebank 1 Skadeforsikring AS 

Subaru Norge AS 

Toyota Drammen AS 

Toyota Norge AS 

Toyota Oslo AS 

Viking Redningstjeneste AS 

Volvo Car Norway AS 
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
RESULTATREGNSKAP PR.  31. DESEMBER 

Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Kontingentinntekter 723 561 768 470 
Veikonferansen/ Eksterne foredrag 14 400 0 
Andre driftsinntekter 280 33 358 

--------------------- ---------------------
Sum driftsinntekter 738 241 801 828 

--------------------- ---------------------

Prosjektkostnader 7 328 913 762 386 
Lønnskostnader 2, 4, 5 2 123 349 2 186 972 
Avskrivninger 8 54 860 0 
Andre driftskostnader 4 1 244 253 773 211 

--------------------- ---------------------
Sum driftskostnader 3 751 375 3 722 569 

--------------------- ---------------------
Driftsresultat  (3 013 134)  (2 920 742)

--------------------- ---------------------

Finansinntekter og finanskostnader

Aksjeutbytte 3 100 000 3 000 000 
Annen renteinntekter 20 351 25 330 
Annen finansinntekt 3 258 769 68 990 
Rentekostnad datterselskap 6  (13 941)  (157)
Rentekostnad  (301) (144 463)
Annen finanskostnad  (26 521)

--------------------- ---------------------
Netto finansposter 3 338 357 2 949 701 

--------------------- ---------------------
Årets resultat 325 223 28 959 

============ ============
Overføringer og disponeringer:

Overført (til) fra egenkapital  (325 223)  (28 959)
--------------------- ---------------------

Sum overført  (325 223)  (28 959)

--------------------- ---------------------

Org.nr. 974 925 370
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

EIENDELER
Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, utstyr o.l 8 451 990 0 

--------------------- ---------------------
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 6 401 738 401 738 

--------------------- ---------------------
Sum anleggsmidler 853 728 401 738 

--------------------- ---------------------

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 355 583 38 430 
Mellomregning datterselskap 6 0 206 981 
Andre fordringer 27 211 45 502 

--------------------- ---------------------
Sum fordringer 382 794 290 913 

---------------------- ----------------------
Andre finansielle instrumenter
Verdipapir fond 3 5 924 860 5 692 764 

--------------------- ---------------------
Sum andre finansielle instrumenter 5 924 860 5 692 764 

--------------------- ---------------------
Bankinnskudd
Bankinnskudd 3 499 160 2 603 284 

--------------------- ---------------------
Sum bankinnskudd 3 499 160 2 603 284 

--------------------- ---------------------

Sum omløpsmidler 9 806 814 8 586 961 
--------------------- ---------------------

SUM EIENDELER 10 660 542 8 988 699 
============ ============

Org.nr. 974 925 370
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2019 2018

Egenkapital

Egenkapital pr 31.12.18 8 772 153 8 743 194 
Årets resultat 325 223 28 959 

--------------------- ---------------------
Egenkapital 31.12.2019 9 097 376 8 772 153 

--------------------- ---------------------

Sum egenkapital 9 097 376 8 772 153 
--------------------- ---------------------

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Mellomværende  datterselskap 6 1 186 810 0 
Leverandørgjeld 3 434 75 061 
Skyldige offentlige avgifter 3 600 7 500 
Annen kortsiktig gjeld 369 322 133 985 

--------------------- ---------------------
Sum kortsiktig gjeld 1 563 166 216 546 

--------------------- ---------------------
Sum gjeld 1 563 166 216 546 

--------------------- ---------------------
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 10 660 542 8 988 699 

============ ============

Oslo, 24.4.2020

Harald Jachwitz Andersen  
Nestleder 

Org.nr. 974 925 370

� li. SJo ... ctJ�""
J. .......................... � 

Jon H. Stordrange 
Styremedlem 

Inger-Lise M. Nøstvik 
Styremedlem 

Stein Gunnes 
Styremedlem 

d_� ---�-------------------

…………………………………. 
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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: 2019 2018

Lønninger 2 211 076 1 999 568 
Arbeidsgiveravgift 263 041 280 399 
Andre lønnskostnader (inkluderer refusjon sykepenger) (350 768) (92 995)

------------------- --------------------
Sum lønnskostnader 2 123 349 2 186 972 

------------------- --------------------

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2019

Org. nr. 974 925 370
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2019

Note nr. 3 - Verdipapirfond

Selskapet har investert i Storebrand og DnB rentefond samt i ordinære aksjefond.
Fondene er bokført til kostpris kr 5 924 859. Fondene har en markedsverdi på kr 6 346 582 pr 31.12.
Det er tilbakeført nedskriving på kr 126 419 fra 2018.

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

Selskapet har 2 årsverk pr 31.12.2019. 
Foreningen ledes av administrerende direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. 
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.

Styrehonorar er kostnadsført med kr 226 405 i 2019.

Kostnadsført revisjonshonorar i 2019 utgjør kr 26 895 inkl. mva.

Note nr. 5 - Obligatiorisk 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:

Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ Selskapets Selskapets Bokført

tidspunkt  kontor  stemmerett egenkap. Årsresultat verdi

100 % 31.12.2019

26.01.1993, 
15.02.2006 og 

22.12.2014 Oslo 100 % 8 498 616 4 368 027 401 738 
------------------- -------------------- ----------------------

Opplysningsrådet for 
Veitrafikken AS

Org. nr. 974 925 370
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2019

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: 2019 2018

Kortsiktig fordring datterselskap 206 981          
Kortsiktig gjeld datterselskap 1 186 810 

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

Note nr. 7 - Spesifikasjon av prosjekter

Samferdselstelt
Frokostmøter og 
pressetreff F&U SUM

Kostnader medgått til prosjekter 95 086 216 458 17 369 328 912 

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2019.

Note nr. 8 - Varige driftsmidler

Inventar/utstyr Kontorutstyr SUM

Anskaffelseskost pr 01.01. 0 0 0 
Tilgang i år 485 989 20 861 506 850 

-------------------- ------------------- --------------------
Anskaffelseskost pr. 31.12. 485 989 20 861 506 850 

-------------------- ------------------- --------------------

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 0 0 0 
Årets ordinære avskrivninger 53 122 1 738 54 860 

-------------------- ------------------- --------------------

Org. nr. 974 925 370

26






	OFV Årsrapport 2019_med signaturer uten revisjonsberetning.pdf
	OFV Årsrapport 2019_utkast 2.pdf
	2019 – samarbeid i fokus
	OFV sitt arbeid i 2019 - satsingsområder
	Fylkesveinettet, tall og etterslep
	Veistandarder
	Dynamisk veiprising
	Valget 2019
	Samfunnssikkerhet
	Posisjonsnotatet
	Organisatorisk arbeid og samarbeid



	Utkvitteringsark OFV Policy 2019.pdf
	Veivalg for framtiden – status for 2019 og planer fremover

	OFV Årsrapport 2019_med signaturer uten revisjonsberetning
	OFV Årsrapport 2019_utkast 2.pdf
	OFV sitt arbeid i 2019 - satsingsområder
	Styrets beretning 2019
	Organisasjon og ansatte


	Årsregnskap 2019 OFV Forening.pdf

	7084 Revisjonsberetning 2019.pdf



