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VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en lands-
omfattende medlemsorganisasjon for foreninger, 
institusjoner og bedrifter med interesser knyttet til 
veitrafikk.

OFV arbeider for at næringslivet, det offentlige og
privatpersoner, det vil si alle veibrukere, skal få dekket
sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte 
med minst mulig skade på mennesker og miljø. 

Vårt primære virksomhetsområde er opplysningsvirk-
somhet. OFV skal være en objektiv og pålitelig kilde til
fakta om alle forhold knyttet til veitrafikken for våre
medlemmer, politikere og presse. Gjennom å innhente,
analysere og formidle fakta og kunnskap om veiene og
veitrafikkens konsekvenser for samfunnet og enkelt -
personer, skal vi, sammen med våre medlemmer,
avdekke svakheter ved dagens veipolitikk og sikre 
bedre løsninger. 

OFV eier og driver en forretningsmessig virksomhet
knyttet til publisering av en rekke statistikkprodukter
gjennom selskapet Opplysningsrådet for Veitrafikken AS
(OFV AS). For å gi et fyllestgjørende bilde av OFVs totale
virksomhet, omfatter årsberetningen også hovedtrekk
fra virksomheten i OFV AS.

Organisasjonen har kontorsted i Oslo.

REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet.

Foreningens inntekter var totalt på kr 893 564, hvorav 
kr 761 600 var medlemskontingenter og kr 5 882 var
andre driftsinntekter fra foredragsvirksomhet. Royalty-
inntektene fra OFV AS var på kr 126 082. 

OFV hadde et driftsunderskudd på kr 725 528. 

Det ble utbetalt aksjeutbytte fra OFV AS på kr 668 500, og
med renteinntekter på kr 226 508 ble de samlede netto
finansinntektene kr 895 008. Dermed ble foreningens
årsresultat i 2007 et overskudd på kr 169 480. 

Foreningens egenkapital pr. 31.12 2007 er kr 5 785 888,
opp fra kr 5 616 408 i 2006. Egenkapitalandelen er 
90,6 %.

OFV AS hadde i 2007 et resultat etter skatt på 
kr 1 477 166. Det er en økning på kr 287 200 fra året før.
Egenkapitalen i OFV AS er kr 3 329 104 pr. 31.12.2007.

Det ble i 2007 avviklet seks styremøter. Styrets fokus har
vært utarbeidingen av ny strategi og handlingsplan for
OFV, samt å fremme foreningens omforente syn i viktige,
samferdselspolitiske saker. Sammen med 11 andre 
organisasjoner, flere av dem medlemmer i OFV, fremmet

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP
Styrets årsberetning for 2007
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Året 2007 var preget av mange faglig utfordrende saker
og omfattende politisk arbeid, men ferdigstillelsen av
foreningens nye strategi og handlingsplan sto også
sentralt. Arbeidet med å forbedre administrative rutiner
ble videreført fra året før.

Å måle de konkrete resultater av OFVs arbeid er som
kjent, vanskelig. 2007 har likevel vært et år der OFVs 
innsats har vært synlig utad. Ikke minst har SINTEF-
rapporten ”Miljøkonsekvenser av bedre veier” bidratt 
til dette. Styret er glad for at hovedkonklusjonene fra
rapporten er tatt med i regjeringens Klimamelding, 
og at Samferdselsministeren legger rapportens funn til
grunn for fremtidige prosjekter i veisektoren. 

På mange samferdselspolitiske områder kan en se en
utvikling i takt med de synspunkter som har vært hevdet
fra OFV. Sett i forhold til ressursene som har stått til
rådighet både økonomisk og personellmessig sier styret
seg tilfreds med hva som er oppnådd i 2007.

Flytting til nye lokaler har vært viktig for foreningens
virksomhet. Det har gjort det mulig å avholde styremøter
og andre møter i egne lokaler, noe som styrker felles-
skapsfølelsen mellom foreningens medlemmer. Et annet
positivt resultat av flyttingen er at husleiekostnadene har
blitt redusert, slik at en større del av foreningens midler
kan brukes til prosjektarbeid. På minussiden noteres 
at flyttingen har resultert i lengre reisevei for de fleste
ansatte, men det ser ut til at det ikke skaper for store
vanskeligheter. 

ET INNHOLDSRIKT OG SPENNENDE ÅR
Styrets evaluering av 2007

foreningen et krav om opprettelse av et uavhengig
veitilsyn. OFV presenterte også SINTEF-rapporten 
”Miljøkonsekvenser av bedre veier”, en rapport som ble
overrakt Samferdselsministeren og som har vært med 
på å legge premisser for fremtidens veipolitikk.

MEDLEMMER

Ved utgangen av 2007 hadde OFV 86 medlemmer. 
Det er fem færre enn for ett år siden. Statens Vegvesen,
Vegdirektoratet, medlem gjennom mange år sa opp
medlemskapet på bakgrunn av faren for fremtidig
lojalitetskonflikt. Å verve flere medlemmer vil bli
prioritert.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

Det er to personer som arbeider i OFV, en kvinne og 
en mann. Begge er i ledende stillinger. Styret består av 
11 medlemmer, herav 3 kvinner og 8 menn. 

Foreningen har som mål å være en arbeidsplass uten
forskjellsbehandling mellom kvinner og menn, og har

ikke planlagt eller gjennomført særskilte tiltak på dette
området. Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen
som godt. 

Totalt sykefravær i 2007 var 12 dager, noe som utgjør 
5,6 % av total arbeidstid i året. Det er en økning på 
1,9 prosentpoeng i forhold til året før. Egenmeldt fravær
utgjorde 1,6 % av totalt fravær. Det har ikke blitt
rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området.

MILJØ

Organisasjonens virksomhet medfører i svært liten 
grad 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 utgang som har betydning for 
selskapets stilling og resultat.
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ADMINISTRASJON OG LEDELSE

I OFV AS arbeider i tillegg til direktøren, følgende
personer:

Pål J. Bruhn, avd. leder
Jan Petter Røssevold, produktsjef
Thorvald Gjønnæss, produktkonsulent
Anne Merete Skulbru Wie, regnskapsmedarbeider
Guro Dahle, sekretær 

STATISTIKKPRODUKSJONEN

Salg av registreringsstatistikker er selskapets domi-
nerende inntektskilde. Produksjonen omfatter både
standardstatistikker og spesialstatistikker for enkelt-
kunder. Bilimportørene er den største kundegruppen 
i OFV AS.

Utviklingen av de elektroniske statistikkene er videre-
ført i 2007. Økt elektronisk formidling av data, og
redusert distribusjon av papirbasert statistikk gjelder
også for 2007. 

Det ble foretatt store investeringer i programmering av
statistikkproduktene i 2007. Denne investeringen skal
sikre at vi i løpet av 2009 vil gå over fra stormaskindrift 
til en mindre server i eget hus. Dagens tidkrevende
rutiner, herunder arbeidet med å ta ut spesialrapporter
for kundene våre, vil bli erstattet av enkle web-løsninger.
Denne omleggingen vil også danne grunnlag for et 
bedre brukergrensesnitt for alle våre elektroniske 
statistikkprodukter i fremtiden.

Den trykte utgaven av registreringsstatistikken gir enn 
så lenge et brukbart dekningsbidrag, men alle data den
inneholder og mer til får man ved å abonnere på data-
distribuert statistikk. Vi vil fortsatt utgi registrerings-
statistikken som en månedlig trykt publikasjon, men 
vi tar sikte på at i løpet av 2008 vil de fleste av våre
publikasjoner være erstattet av elektroniske utgaver.
Omsetningen av de elektroniske statistikkproduktene 
er fortsatt økende.

BILDATABASEN - BILPRISER OG TEKNISKE 
DATA/UTSTYRSDATA

OFV Bildata, bildatabasen, er grunnlaget for selskapets
produksjon av produktene Bilpriser, CO2-oversikter, 
Tekniske data/Utstyrsdata, Dekkdata, Bildata PC, 
Bildata Proff m.m.

OFV Bildata har befestet sin posisjon i markedet 
gjennom 2007. Basen har fått tilføyd nye informasjoner 
i henhold til etterspørsel fra kundene. Fra forsikrings-

bransjen har det vært en økende interesse for både 
fortløpende informasjon og historiske data fra basen,
primært brukt til arbeidet med premiefastsettelse. 

Det er også inngått en langsiktig avtale med Toll og 
avgiftsdirektoratet om formidling av data fra basen, 
brukt i forbindelse med fastsettelse av engangs-
avgifter ved bruktimport, alternativ beregningsmåte 
fra 1. mai 2007. 

Vi har i 2007 etablert et meget interessant samarbeid
med Vegdirektoratet om levering av data fra bildatabasen
til bruk i en ny internettside under www.vegvesen.no.
Dette vil bli en informasjonsside rettet mot private og
profesjonelle bilkjøpere, der relevante miljø- og sikker-
hetsdata om nye biler vil bli presentert. Basen vil bli 
utvidet med nye datafelt i denne sammenheng. 

GENERELT

At stadig mer data legges ut på Internett enten åpent
eller som abonnement, fører til at etterspørselen etter
våre faste trykte publikasjoner går ned og lønnsomheten
av disse svekkes. Denne utviklingen overvåkes nøye 
og hva som skal trykkes og hvor ofte de trykte publika-
sjonene skal utgis, vil bli løpende vurdert.

OFV AS har gitt ut følgende publikasjoner:

Bil- og Veistatistikk, 1 utgave pr. år 
Registreringsstatistikk 

over nye biler, månedlig 
Bilpriser, 10 utgaver pr. år
Kalkyle for kostnader 

ved bilhold, 1 utgave pr år
Tekniske data/Utstyrsdata, månedlig
Bildata Proff/Bildata-PC, månedlig
Eierskifter av brukte biler, månedlig 
Biltettheten i landets 

kommuner, 1 utgave pr år
Registrerte kjøretøyer 

i landets kommuner, 1 utgave pr år

STYRETS SAMMENSETTING 

Foreningens styre består av 8 menn og 3 kvinner. Etter årsmøtet 30.5.2007 har styret hatt 
følgende sammensetting:

Gunnar Apeland, Norges Lastebileier-Forbund (styreleder)
Mia Ebeltoft, Finansnæringens Hovedorganisasjon (nestleder)
Vigdis Dahlseide, Citroën Norge AS
Jan Johansen, Norges Automobil-Forbund
Syver Leivestad, Norges Bilbransjeforbund
Karianne Westby, Mazda Motor Norge AS
Rune Gaustad, Kongelig Norsk Automobilforbund
Marius Steen, Bertel O. Steen AS
Terje Tørring, Motorførernes Avholdsforbund
Leif Nybø, Norges Bilutleieforbund
Jørn Clausen, Viking Redningstjeneste AS

OFVs styre består også av flere varamedlemmer. Styrearbeidet omhandler i stor grad 
behandling av politiske saker, og det er avgjørende for et godt resultat at en stor del 
av foreningens medlemmer er representert i styret. Varamedlemmene har møterett i 
samme grad som styremedlemmene.

Varamedlemmer til styret etter årsmøtet 30.5.2007:

Trond Johannesen, Maskinentreprenørenes Forbund (1. vararepresentant)
Tor I. Berge, Toyota Norge AS (2. vararepresentant)
Arne Aaberg, Asfaltentreprenørenes Forening (3. vararepresentant)
Erik K. Riste, Mesta AS (4. vararepresentant)
Kari Sandberg, Trygg Trafikk (5. vararepresentant)

På årsmøtet ble Rune Gaustad valgt inn som nytt styremedlem og Erik Riste, 
Tor I. Berge og Kari Sandberg ble valgt til vararepresentanter.

Det er avholdt 6 ordinære styremøter i 2007. Det har ikke vært oppnevnte arbeidsutvalg i 2007.

Valgkomiteen består etter årsmøtet i 2007, av:

Jan Johansen, leder
Finn Tandberg, medlem
Ketil E. Johansen, medlem

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

Direktøren leder både foreningen og OFV AS, og er ansvarlig overfor styrene i begge organisasjoner. 
Den sentrale administrasjonen består av direktør og fagsjef.

Øyvind Solberg Thorsen, direktør 
Vilrid Femoen, fagsjef

ORGANISASJON OG ANSATTE
Stabilitet er et nøkkelbegrep i OFV

VIRKSOMHETEN I OFV AS
Den forretningsmessige virksomheten i Opplysningsrådet for Veitrafikken 
drives gjennom selskapet OFV AS.
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Gjennom en grundig prosess i OFVs strategiutvalg ble 
det utarbeidet en ny strategiplan for Opplysningsrådet
for Veitrafikken. Strategiutvalget besto av representanter
fra styret og administrasjonen. I arbeidet ble det lagt vekt
på å være konkret og operativ, og at strategidokumentet
skulle fremstå i en mer moderne språkdrakt. 

Styret er godt fornøyd med resultatet av denne pro-
sessen.

OFVS VIRKEFELT 

Veitrafikkens rolle i norsk samferdselspolitikk.

VÅR ROLLE 

OFV skal være en objektiv og pålitelig kilde til fakta om
alle forhold knyttet til veitrafikken for våre medlemmer,
politikere og presse. 

MÅLSETTING 

Alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en
effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på
mennesker og miljø.

STRATEGI 

Gjennom å innhente, analysere og formidle fakta og
kunnskap om veiene og veitrafikkens konsekvenser for
samfunnet og enkeltpersoner, skal vi, sammen med våre
medlemmer, avdekke svakheter ved dagens veipolitikk
og sikre bedre løsninger.

MÅLGRUPPE

Medlemmer, politikere, myndigheter og opinionen

VERDIER

Partipolitisk nøytrale, saklige, etterrettelige og uredde

OPERASJONALISERING

En rasjonell og effektiv veitrafikk som samtidig er bære-
kraftig i form av minst mulig skader på mennesker og
miljø, oppnås i samspillet mellom bil, vei og menneske. 

Bilparken bør ha en slik sammensetning at den sikrer
høy passiv og aktiv sikkerhet samt lave utslipp av klima-
gasser, NOx, kullos, partikler og andre skadelige stoffer. 

Veiene bør være utformet på en slik måte at de leder til
sikker atferd og er tilgiende ved menneskelige feil.
Fysisk skille mellom møtende trafikk er svært viktig. 

Veiene bør videre være utformet på en slik måte at det i
størst mulig grad kan holdes jevn fart i fartsintervallene
som gir lavest utslipp (over 50 km/t). Hovedveiene 
bør være dimensjonert for høyeste tillatte fartsgrense 
(90 km/t eller 100 km/t ).

Menneskene – veibrukerne – bør foreta bevisste valg i
veitrafikken. De bør velge sikre og miljøeffektive biler 
og transportmidler. 

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

American Car Club of Norway
Asfaltentreprenørenes Forening, AEF
Autobransjens Leverandørforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL
Bilimportørenes Landsforening, B.I.L
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH
Kongelig Norsk Automobilklub, KNA
Landsforeningen for trafikkskadde, LTN
Maskinentreprenørenes Forbund, MEF
Motorførernes Avholdsforbund, MA
Norges Automobil-Forbund, NAF
Norges Bilbransjeforbund, NBF
Norges Biloppsamleres Forening
Norges Bilutleieforbund
Norges Lastebileier-Forbund, NLF
Norges Taxiforbund
Norsk Asfaltforening
Transportbedriftenes Landsforening, TL
Trygg Trafikk
Norske Dekkimportørers Forening

MEDIA

Adresseavisen
Bilforlaget AS
Forlaget Last og buss AS
Trønder-Avisa
Verdens Gang
Vi Menn

BEDRIFTER

A-K Maskiner AS
Algaard AS
Al-Ko Kober AS
Auto-Grip AS
Autoindustri AS
Autostern AS
BCA Autoauksjon – Oslo Bilauksjon AS
Bertel O. Steen AS
Bertel O. Steen Tønsberg
Bilservice As
BMW Norge AS
Chrico Bil AS
Citroën Norge AS
DEFA AS
Den Norske Bank, DnBNOR

DNB Finans AS
Du Pont Performance Coatings Norge AS
Esso Norge
Fartsskriver AS
Ford Motor Norge AS
General Motors Norge AS
Gjensidige Skadeforsikring
Goodyear Dunlop Tyres Norge AS
Harald A. Møller AS
Hellanor AS
Hofstads AS
Hydro Aluminium AS/Hydro trans.
Hydro Texaco AS
Hyundai Motor Norge
If Skadeforsikring NUF
Iveco Norge AS
Kolo Veidekke AS
Leaseplan Norge AS
Man Last & Buss AS
Mazda Motor Norge AS
Mesta AS
Motorgruppen AS
Motor-Trade AS
Nordea Finans AS
Norsk Scania AS
Norske Shell AS
Orkel AS
Oscar Rørhuus AS
Oslo og Omegns bilbransjeforbund
Oslo Sporveier AS
Robert Bosch AS
Røhne og Selmer AS
Romnes AS
Rutebileiernes Standardiseringsforbund
Sannes & Co. AS
Skotvedt AS
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Svako Arne Syversen AS
Toyota Asker og Bærum AS
Toyota Drammen AS
Toyota Norge AS
Toyota Sentrum AS
Viking Redningstjeneste AS
Volvo Personbiler Norge AS
VB Autobatteri 

MEDLEMMER
Ved utgangen av 2007 hadde OFV 86 medlemmer. 
Året før var medlemstallet 91.

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN
En tydelig kurs ble staket ut i løpet av 2007.



I 2007 var det stor interesse fra medlemmer, politikere
og presse for fakta om standardgapet og vedlikeholds-
behovet på riks- og fylkesveiene. Ikke minst Hanekleiv-
ulykken i romjulen, og de påfølgende omstendighetene
knyttet til kontroll og sikring av alle tunneler i etterkant,
satte sitt preg på mediefokuseringen rundt veivedlike -
hold dette året.

VEDLIKEHOLDSBEHOV I TUNNELER OG BROER

Vårt utspill i pressen med tall for vedlikeholdsetterslep
på norske tunneler, basert på data fra SVV, førte til
mange nyhetsoppslag i en rekke aviser og nettaviser. 

Brokollapsen i Minneapolis, USA, førte til spørsmål om
noe lignende kunne hende i Norge. OFV formidlet på
denne bakgrunn tallene for vedlikeholdsetterslep på
riks- og fylkesveibroer, og kommenterte risikoen for
dette i media.

KLIMAUTFORDRINGENE

I 2007 har det vært et økende fokus på klimaproble -
matikken og tiltak for å redusere CO2-utslippene.
Rapportene fra FNs klimapanel om menneskeskapte
klimaendringer, det norske Lavutslippsutvalgets NOU 
og regjeringens arbeid med Klimameldingen og sektor-
vise klimahandlingsplaner, preget nyhetsbildet og tids-
ånden i 2007.

I februar offentliggjorde OFV SINTEF-rapporten ”Miljø-
konsekvenser av bedre veier”. Rapporten konkluderte
med at utbedringer av en smal, svingete tofelts/dels
énfeltsvei til en moderne tofeltsvei, og en overbelastet
høytrafikkert tofeltsvei til en ny firefelts motorvei lagt
utenom tettsteder, vil gi betydelig reduksjoner i utslipp
av klimagasser og lokal forurensning fra veitrafikken. 

SINTEF vurderte også effekten av å bygge ut en 
overbelastet 4-felts bymotorvei med ett ekstra felt. 

Veiutbedring gir betydelige utslippsreduksjoner, men 
det er nødvendig å begrense trafikkveksten med mål-
rettede virkemidler som its, parkeringsrestriksjoner
eller veiprising i følge rapporten.

Rapporten vakte oppsikt i debatten knyttet til utslipps-
reduserende tiltak i veitrafikken. På pressekonferansen
mottok Samferdselsminister Liv Signe Navarsete
rapporten med en uttalelse om at den var et viktig 
innspill i regjeringens arbeid med sektorvise klima-
handlingsplaner og i departementets arbeid med 
Nasjonal transportplan 2010–2019.

I regjeringens klimamelding, som ble lagt frem før
sommeren 2007, ble flere av anbefalingene i SINTEF-
rapporten tatt med som retningsgivende for det
fremtidige klimaarbeidet innen veisektoren. En seier 
for OFV.

SÆRAVGIFTSUTVALGET: I TRÅD MED VÅRE 
ANBEFALINGER.

En del av det regjeringsoppnevnte særavgiftsutvalgets
mandat var å vurdere dagens avgiftssystem knyttet til 
bil. Utvalget vurderte både kjøpsavgifter som engangs-
avgiften og omregistreringsavgiften, bruksavgifter som
drivstoffavgiftene, samt eieavgifter som årsavgift og
vektårsavgift.  

OFV ble invitert til å være en del av utvalgets referanse-
gruppe, deltok på ett møte og ga to høringsuttalelser.
Våre synspunkter om at en større del av bilavgiftene
skulle knyttes opp mot faktisk bruk og at kjøps- og 
eieavgiftene burde reduseres, ble tatt til følge av 
utvalget. Utvalgets vurdering av særavgiftene fra 
veitrafikken ble sett i sammenheng med bompengene, 
noe OFV har forfektet nødvendigheten av i lengre tid.

Det er et stort behov for korrekt informasjon om
standarden på norske veier. Gjennom flere år med for
lave bevilgninger til veisektoren, har forfallet på veiene
antatt enorme dimensjoner. 

Den årlige trafikkveksten overstiger veimyndighetenes
prognoser, år etter år. I løpet av 2007 økte tungtrafikken
mer enn dobbelt så mye som personbiltrafikken, og den
samlede trafikkveksten var nok en gang høyere enn det
som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan. Dette
øker behovet for utbygging av de høyest belastede
veiene, både til og fra utlandet og mellom de store bo- 
og arbeidsregionene i Norge. 

OFV har i alle år lagt vekt på å fremskaffe og formidle 
ny kunnskap om veinettet og veitrafikken. Det er mulig
gjennom et tett og godt samarbeid med Statens
vegvesen, Vegdirektoratet, forskningsinstitusjoner og
våre medlemsorganisasjoner.

STANDARDGAPET

Standarden på norske veier må heves betydelig. Det er
en stor utfordring at hovedveinettet ikke er tilpasset
dagens trafikk og behov for rask og sikker fremkom-
melighet. Avviket mellom god veinormal standard og
faktisk standard er bekymringsfullt. 

Halvparten av riksveiene har ikke brukbar standard,
mens 20 % av disse veiene har fullgod/veinormal
standard. På stamveiene, der 55 % av all veitrafikk 
avvikles, er det bare 5 % som holder fullgod standard. 

Standardgapet fører til flere ulykker, høyere utslipp 
fra veitrafikken og høyere transportkostnader enn om
veiene hadde tilfredsstilt standardkravene. 

Enhver reduksjon i standardgapet vil derfor bidra til å
komme nærmere en realisering av OFVs målsetting om

rasjonell og effektiv veitrafikk med minst mulig skade på
mennesker og miljø.

ENORMT VEDLIKEHOLDSBEHOV

I tillegg til standardgapet, er det gjennom Statens
vegvesens etterslepsanalyser fremkommet et betydelig
vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder særlig veidekke,
tunneler og bruer på riksveinettet, men også på fylkes-
veiene.

Det er behov for mer enn 15 milliarder kroner for å ruste
opp stamveiene og øvrige riksveier til brukbar standard.
Og et tilsvarende beløp trengs for å gjøre det samme
med dagens fylkesveinett.

BILAVGIFTER

I tråd med ny strategiplan vil OFV fokusere på bilavgifter 
i den grad de kan bidra til å nå målet om rasjonell og 
effektiv veitrafikk med minst mulig skader på mennesker
og miljø. Regjeringens innsats for å vri avgiftene i mer
miljøvennlig retning var i fokus i 2007. Fra 1. januar 
beregnes engangsavgiften på ny bil ut fra bilens
egenvekt, motoreffekt og CO2-utslipp.

I 2007 spilte OFV en aktiv rolle i formidlingen av hvilke
konsekvenser avgiftsendringen medførte for første-
gangsregistrering av personbiler. Gjennom månedlig
statistikk over gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye
personbiler, påviste OFV at avgiftsomleggingen faktisk
virket i ønsket retning.

For å utnytte de omfattende databasene våre bedre, 
vil vi i tiden fremover utarbeide rapporter over ut-
viklingen i bilmarkedet i Norge. Vi vil begynne gjennom 
å presentere en evaluering av avgiftsomleggingen 
våren 2008.

OFV – EN OBJEKTIV OG PÅLITELIG KILDE 
En av OFVs viktigste roller er å få frem ny kunnskap.

FORMIDLER OG PÅDRIVER
OFV skal formidle fakta og presentere forslag til bedre løsninger.
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klimapolitikken er viktig. Vi påpekte at trepilarstrukturen
mennesket, transportmiddelet og infrastrukturen må
danne grunnlag for det videre klimaarbeidet. Innsatsen
må rettes inn og vektes likt mot alle de tre pilarene, og
en helhetstankegang er nødvendig for at innsatsen skal
gi resultater.

Vi påpekte videre at teknologinøytralitet må være et 
bærende prinsipp i avgifts- og tiltaksutformingen. 
Ytterligere avgiftsvirkemidler må ikke favorisere én 
bestemt teknologi, forbedringer vil komme innenfor 
alle kjente teknologiske løsninger og utslippsreduk-
sjoner må behandles likt i avgiftssystemet og lovgiv-
ningen.

Vi var også tydelige på at bilavgiftene må vris sterkere 
fra kjøp til bruk. Høyere brukskostnader vil bety at flere
må oftere vurdere sitt faktiske transportbehov og foreta
aktive valg av transportmiddel. Resultatet blir økt be-
vissthet knyttet til egen atferds betydning for miljøet, 
og substituering av bilbruk med kollektivreiser, gange 
og sykling. 

ARBEIDET MED NTP 2010-2019

En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å heve
kvaliteten på Nasjonal transportplan. OFV sitter i
referansegruppen til NTP og deltok aktivt i gruppens
møter høsten 2007. 

Hele 2007 var preget av innledende arbeid til NTP.
Samferdselsministeren åpnet for første gang opp for 
en diskusjon om infrastrukturutviklingen i Norge i 
forkant av etatenes planforslag gjennom å offentlig-
gjøre Stamvegutredningene og Stamnettutredningen i
begynnelsen av året. 

OFV leverte vår høringsuttalelse til Stamvegutredningene
i januar 2007. I brevet påpekte vi at Stamvegutredningene
og underlagsrapportene gir en faglig grundig vurdering
av behovet for investeringer på stamveinettet fremover. 

Vi mente imidlertid at tidshorisonten, 30 – 50 år, var 
uakseptabel. Rapporten burde, etter vår mening, brukes

som et verktøy for å synliggjøre veibrukernes behov for
gode, sikre og effektive hovedveier mellom regioner og
byer i landet vårt. Og at det må være opp til politikerne
og velgerne å avgjøre hvor raskt utbyggingen skal
realiseres. Etter Opplysningsrådet for Veitrafikkens 
syn bør utbyggingen være ferdig innen 2020.

Etatenes planforslag skulle etter planen offentliggjøres
medio desember 2007. Sammen med fem andre 
organisasjoner, NHO, NLF, NAF, KS og TF, sendte vi 
i begynnelsen av desember et brev til den nye veg -
direktøren. I brevet ba vi om at Statens vegvesen 
skulle presentere et alternativ til den plantekniske
rammen for NTP som var gitt av Samferdselsdeparte -
mentet. 

Bakgrunnen var at verken budsjettrammen eller +20 %
rammen i NTP 2010-2019 etter vår mening ville være
tilstrekkelig til å oppnå god standard på stamveinettet i
løpet av planperioden. Det hadde også SVV selv påpekt 
i Stamvegutredningene, og vi oppfordret derfor etaten 
om å inkludere det reelle behovet i planforslaget.
Vegdirektoratet valgte å følge vår oppfordring, men 
det planforslaget ble stoppet av Samferdselsdeparte -
mentet og etaten måtte utarbeide en revidert versjon
uten det reelle behovet.

KLIMAVEIEN

BIL og NAF var i førersetet for å etablere samfunns-
dugnaden Klimaveien, som OFV sluttet seg formelt til 
i oktober. Det er 17 organisasjoner med i Klimaveien,
som har forpliktet seg til å redusere utslippene av CO2

med 10 % eller 1 million tonn innen 2009. Det skal
Klimaveien oppnå gjennom å arbeide innenfor åtte ulike
tiltaksområder:

1. Mer miljøvennlig kjøring (økokjøring)
2. Miljøoptimalisering av kjøretøyet (vedlikehold, 

lufttrykk, last)
3. Høyere kollektivandel, spesielt i og rundt de 

store byene
4. Innfasing av null- og lavutslippskjøretøy
5. Innfasing av alternative drivstoff

UAVHENGIG VEITILSYN

Sammen med 10 andre organisasjoner, de fleste
medlemmer i OFV, la vi våren 2007 frem et krav overfor
Samferdselsdepartementet om å etablere et uavhengig
veitilsyn utenfor Statens vegvesen. Vi mener det er
uheldig at SVV skal ivareta flere, til dels motstridende
roller, og ønsker at ansvaret for å føre tilsyn med
veinettet skal overlates til en annen instans enn
veiholder selv.

På bakgrunn av vårt krav, samt tilsvarende forslag fra
det politiske miljø, besluttet regjeringen å utnevne et 
utvalg som skal vurdere behovet for et uavhengig
veitilsyn. Utvalget skal legge frem sin innstilling i løpet
av 2008.

VEIBRUKERNES RETTIGHETER OG KRAV TIL 
VEISTANDARD

En av OFVs kjepphester er å få aksept for at veibrukerne
har rett til gode, effektive og trygge veier og at veiholder
har et ansvar for at veiene tilfredsstiller veinormalene.
Dette er et langsiktig arbeid som foregår på flere plan.

Gjennom 2007 fikk vi media til å interessere seg for
dette, noe som resulterte i innlegg i TØIs publikasjon
”Samferdsel” og oppslag i Nationen og VG.

Høsten 2007 besluttet styret i OFV å igangsette pro-
sjektet ”Kvalitative kriterier for veistandard”, et prosjekt
som har til hensikt å definere et sett med kriterier for
hva slags veistandard veibrukerne kan forvente av
veimyndigheter på statlig, fylkeskommunalt og kom-
munalt nivå. Dette arbeidet vil bli fullført i løpet av 2008,
og medlemmene i OFV vil stå sentralt i prosessen med 
å definere de kvalitative kriteriene for veistandard.

RUSHTIDSAVGIFT

Spørsmålet om innføring av veiprising eller rushtids-
avgift kom opp igjen på den politiske dagsorden i 2007.
Basert på erfaringer fra Stockholm og London opp-
fordret samferdselsministeren lokale politikere til å
vurdere rushtidsavgift som et virkemiddel for å redusere
trafikken i større byer.

I den offentlige debatten var det tydelig behov for en 
begrepsavklaring. Styret i OFV ga administrasjonen i
oppdrag å utarbeide en rapport om fordeler og ulemper
ved rushtidsavgift.

For å innhente internasjonale erfaringer fra forsknings-
miljøer gjennomførte administrasjonen et møte med
forskere ved Imperial College i London. I tillegg inviterte
vi til et foredrag i et styremøte, der Harald Minken fra 
TØI presenterte rapporten ”Veiprising, kollektivtiltak og
sosial ulikhet”. Rapporten vil bli ferdigstilt medio 2008.

STATSBUDSJETTET

I Transport- og kommunikasjonskomiteens høring om
statsbudsjettet for 2008 la OFV vekt på at det er gledelig
at NTP-rammene oppfylles, men at det ikke er tilst-
rekkelig til at forfallet stoppes. Vi pekte på det store
gapet mellom behov og bevilgninger ut fra beregninger
og faktaopplysninger. I tråd med våre medlemmers syn,
la vi vekt på behovet for en økt satsing på drift og
vedlikehold.

Vi uttrykte vår bekymring over at det fortsatt er stort
avvik i måloppnåelsen på viktige områder i NTP, blant
annet innen rassikring. ”OFV er bekymret for rassik-
ringen av norske veier. Kun to av ti rasutsatte punkter 
er utbedret de siste tre årene”.

Vi mente videre at veibrukerne har rett til trygg ferdsel
på veiene og trakk frem behovet for at budsjettet for 
2008 følger opp anbefalingene fra Havarikommisjonen 
i forhold til trafikksikkerhetstiltak.

KLIMAMELDINGEN

Regjeringens klimamelding ble sendt ut på høring
sommeren 2007. I Klimameldingen fikk OFV gjennomslag
for tenkingen rundt vei og miljø ved at konklusjoner fra
SINTEF-rapporten ”Miljøkonsekvenser av bedre veier”
ble lagt til grunn for regjeringens fremtidige klimatiltak
innen veisektoren. 

I høringen i Energi og miljøkomiteen på Stortinget 
høsten 2007 la OFV vekt på at tydelige virkemidler i
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OFVs administrasjon har hatt god, saksorientert dialog
med mange medlemsorganisasjoner i 2007. Viktig 
informasjon er sendt ut på e-post eller lagt ut på vår
hjemmeside. Det er avgjørende for et godt politisk arbeid
at vi får samlet og formidlet medlemmenes syn i viktige,
politiske saker. Dette arbeidet har blitt intensivert gjen-
nom 2007.

En sentral oppgave for foreningen er å skape formelle 
og uformelle arenaer for meningsutveksling med -
lemmene imellom. Årsmøtet og den nasjonale vei-
konferansen har bidratt til dette. Beklageligvis ble 
veikonferansen 2007 avlyst, slik at møtepunktene ble
færre enn ønsket. Vi ønsker å styrke tilretteleggingen 
for nettverksbyggende arenaer i årene som kommer.

Administrasjonen har registrert at medlemmene ønsker
enda mer informasjon fra OFV. Dette vil være et prioritert
område i 2008 og vi tar sikte på å etablere et nyhetsbrev
så raskt som mulig. Vi vil fortsette arbeidet med å
involvere medlemmene, både via medlemsmøter og 
ved hjelp av høringsrunder. 

Medlemsbladet Bil og Vei Forum ble ikke utgitt i 2007.
Planen er at den skal gjenoppstå på en elektronisk 
plattform i løpet av første halvår 2008. 

Administrasjonen har hatt dialog med flere organisa-
sjoner med sikte på verving, og vi er glade for at 
Dekkimportørenes Forening har valgt å bli medlem 
i OFV etter noen års pause. Styret ser verving som en
løpende oppgave.
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6. Smartere infrastruktur og bedre trafikkflyt
7. Bedre transportmiddelfordeling
8. Miljøbevisste reisemiddelvalg.

Klimaveiens arbeidsutvalg ønsket å legge sekretariats-
funksjonen for Klimaveien til OFV fra 1.1.2008. Styret 
i OFV var positive til dette, og mente Klimaveien var 
en god anledning for OFV til å posisjonere seg i miljø-
politikken og samtidig å styrke foreningens miljø-
kompetanse.

REGIONREFORMEN

På slutten av 2007 ble den forestående forvaltnings-
reformen satt på OFVs dagsorden av styret. Styret var 
bekymret for at reformen ville medføre en nedbygging 
av den veifaglige kompetansen i SVV som en følge av at
ansvaret for øvrige riksveier var planlagt overført til de
nye regionene.

BIL OG VEI STATISTIKK

Vår årbok Bil og veistatistikken ble ikke utgitt før i
november 2007. Normalt publiseres boken i første
halvår, men grunnet prioritering av andre arbeidsopp-
gaver ble utgivelsestidspunktet forskjøvet. I arbeidet 
med boken ble en rekke tabeller gjennomgått ekstra
nøye for å rette opp eventuelle feil. Det var et arbeid 
som tok mye tid, men som medførte en ytterligere
kvalitetsheving av innholdet.

KONTAKT MED STORTINGSPOLITIKERNE 

Den årlige samlingen med Stortingets Transport og 
kommunikasjonskomité ble for første gang på mange år
ikke arrangert. Årsaken var at politikerne ikke lenger
fant å kunne prioritere kontakten med OFV gjennom
dette tiltaket. De påpekte at et slikt møte for hver 
fireårsperiode var det maksimale av hva de kunne
prioritere fordi de fikk svært mange tilsvarende invita-
sjoner fra andre organisasjoner.

Kontakten med politikerne var ikke like god i 2007 som 
i foregående år. Vi vil søke å bedre vår kontakt mot det
politiske miljøet i tiden fremover, gjennom ulike tiltak
som fagmøter, konferanser og direkte kontakt med ulike
deler av det politiske miljøet. Stortingspolitikere har gitt
uttrykk for at de savner arrangementet, så vi vil vurdere
å gjenoppta torskemiddagen på et senere tidspunkt.

DYRERE Å EIE BIL

I februar 2007 publiserte vi vår årlige Kalkyle, oversikten
over bilholdskostnadene. Kalkylen var utvidet med flere
bileksempler i høyere prisklasser, og avslørte at det i
løpet av 2006 var blitt enda dyrere å ha bil.

Konklusjonene i Kalkylen fikk en del oppmerksomhet i
media, og blant annet Dagbladet, Økonomisk Rapport,
Bilnorge og Motor skrev om saken.

OFV I MEDIA

Som i 2006 har også 2007 vært et år med stor medieopp-
merksomhet. Både riksdekkende dagspresse, radio og
TV har dekket flere av våre saker. Administrasjonen er
ukentlig i kontakt med media og har etablert en meget
god dialog med en rekke ulike journalister.
Vår kontaktflate retter seg både mot vei- og trafikk-
interesserte journalister, samt mot motorjournalister
i fagpresse, dagspresse og på internett. 

Vi frontet en rekke store og viktige saker i 2007, blant
disse kan nevnes ”Krever minstestandard på vei”, et 
nyhetsoppslag i Nationen, og flere oppslag i VG: 
”Kommunal veilotto”, ”Bekymret over rassikringen av
veier”, ”Tunnelvedlikehold på 2 mrd kroner”, ”4 felt –
bedre miljø”, ”Motorvei i Norge og Polen” og ”Stats-
budsjettet 2008”.

I tillegg kommer en rekke oppslag i dagspresse og 
fagpresse om utviklingen i førstegangsregistrering av
person-, vare og lastebiler. Vi har også blitt intervjuet 
av flere mediekanaler om utviklingen i bilsalget, end-
ringen i bilavgifter og om klimautslipp fra veisektoren.

EKSTERNE FOREDRAG OG MØTER

Fagsjefen har holdt flere foredrag i løpet av 2007, blant
annet for NHO, Veiforum innlandet og Trygg Trafikk.
Direktøren har holdt foredrag på Dekkimportørenes 
årsmøte, samt presentert SINTEF-rapporten på en
internasjonal veikonferanse i Athen, arrangert av den
greske veiforeningen. SINTEF-rapporten ble også
presentert for Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Vi har hatt samarbeidsmøter med flere potensielle 
samarbeidspartnere, herunder Norsk Kommunalteknisk
Forbund og KS.

STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

OFV arrangerte en medlemstur til havarikommisjonen i
januar 2007. Et meget vellykket arrangement som ga
medlemmene innblikk i havarikommisjonens arbeid.

Det er verdt å nevne at OFV har påpekt overfor Trans-
port- og kommunikasjonskomiteen og regjeringen
nødvendigheten av at oppfølgingen av sikkerhetstilråd-
ningene til SHT blir rapportert i de årlige statsbud-
sjettene.

MEDLEMSKONTAKT
Informasjon og meningsutveksling gir resultater.

I 2007 har OFVs administrasjon gjenopptatt kontakten
med flere av våre utenlandske søsterorganisasjoner. 
Det er etablert en konstruktiv dialog med den interna-
sjonale veiforeningen (IRF) i Genève, og med den 
europeiske veiforeningen (ERF) i Brussel. 

I et todagers møte i Helsingfors diskuterte OFV strate -
giske utfordringer for de europeiske veiforeningene med
den finske veiforeningen, samt med veiforeningene fra
Spania, Belgia, Polen og Romania. 

Administrasjonen har også møtt den britiske vei-
foreningen og diskutert felles utfordringer. 

SINTEF-rapporten ”Miljøkonsekvenser av bedre veier”
ble presentert for et europeisk publikum av ERF i
Brussel. Rapporten vakte behørig interesse og oppsikt,
og ble av våre britiske kollegaer karakterisert som 
et meget viktig bidrag i arbeidet for å øke fokuset på 
betydningen av bedre veier.

INTERNASJONAL KONTAKT
Samarbeid i Europa gir ny innsikt og mulighet til påvirkning.
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Pr. mnd. KUN kr 1.990,- inkl. mva.  
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Henvendelse: Einar 22186791 (mobil:95929090) 
eller Hans Kristian 22186742 (mobil:92010633)

WARSZAWA (VG) Den
omfattende veiut-
byggingen i Polen
skaper skrikende man-
gel på arbeidskraft.

Svært mange anleggs-
arbeidere har reist til
Norge og Storbritannia
for å jobbe, men nå ber
polske myndigheter
om at de kommer hjem.

Allerede er veiarbei-
derlønningene presset
opp til mellom 10 000
og 12 000 kroner i må-
neden etter skatt.

Det er behov for

200 000 arbeidere.
Polske myndigheter
prøver å skaffe ar-
beidskraft i Kina, In-
dia, Hviterussland og
Ukraina.

Norggee 2299.. jjunnii 220077:: NNoorrggee 2299.. jjuunnii 22000077:: 

Poleenn 55.. jjullii 220077:: PPoolleenn 55.. jjuullii 22000077:: 

Av ANDRÉAS ARNSETH, ZBIGNIEW KUCZYNSKI og 
RICHARD ERIKSEN (foto)

EIDSVOLL/WARSZAWA (VG) Denne som-
meren sa den norske regjeringen ja til 66
kilometer motorvei. Samtidig begynte Po-
len å bygge 1145 kilometer motorvei.

JJaa ttiill 1114455 kkmm mmotJJaa ttiill 11114455 kkmm mmoott

JJaa ttiill 6666 kkmm mmotoJJaa ttiill 6666 kkmm mmoottoo

Både Norge og Polen ligger i
bunnsjiktet av statistikken

over motorveienes andel av
veinettet, ifølge Opplysnings-

rådet for Veitrafikken (OFV).
29. juni foreslo regjeringen

å bruke 4,7 milliarder kroner
på å utvide den ulykkesutsat-
te og sterkt trafikkerte E6 til
firefelts motorvei fra Garder-
moen til Kolomoen i Hed-
mark. En stor del av regnin-
gen må bilistene betale gjen-
nom bompenger.

Utvidelsen har vært plan-
lagt i ni år, men først nå blir
det en realitet dersom Stortin-
get bevilger pengene denne
høsten.

Allerede for 40 år siden
mente Opplysningsrådet for
biltrafikken at det var behov
for firefelts vei fra Oslo til
Minnesund, og fra Skaberud
og Gjøvik til Lillehammer.

Stor utbygging
– Vårt mål er å få en veistan-
dard som er langt bedre enn i
dag, men som også svarer til
trafikkbehovet. I så måte er
ikke nødvendigvis firefelts
motorveier svaret. I områder
hvor det er behov og stor nok
trafikk kan det bli bygget fire-
felts veier, sier statssekretær
Steinulf Tungesvik (Sp) i
Samferdselsdepartmentet.

Regjeringens primære mål

er å ruste opp mange av lan-
dets stamveier, som i dag er
for smale, svingete og med
bratte stigninger.

– I store deler av landet vårt
er det langt mindre trafikk
enn i andre land. Ingen land
bygger firefelts veier hvis det
ikke er behov for så stor vei-
kapasitet. Det er for eksempel
haltende å sammenligne Nor-
ge og Danmark, som har flere
innbyggere og mindre flate-
innhold, mener Tungesvik.

Polen er omtrent like stort
som Norge i flateinnhold. Lan-
det har 1/3 av Norges brutto-
nasjonalprodukt fordelt på
38,5 millioner innbyggere.

5. juli offentliggjorde den
polske transportministeren at
det skal bygges 1145 kilome-
ter motorvei og 2817 kilome-
ter ekspressvei.

Kostnadene er beregnet til
328 milliarder norske kroner,
og fordeles på statlige bevilg-
ninger, statlige lån, bompen-
ger og rundt 96 milliarder i
EU-midler. 375 kilometer av
de nye motorveiene skal byg-
ges av private selskaper.

Mye av veinettet skal stå
ferdig til fotball-EM i 2012,
som arrangeres i Polen og

Ukraina. Alt skal være ferdig
bygget i 2015.

– Polen blir en stor bygge-
plass frem til 2015. Regjerin-
gen prioriterer utbygging av
transportnett, tog og boliger.
Dette er det største prosjektet
i Europa, sier Polens vise-
statsminister Przemyslaw
Gosiewski.

Den polske veisatsingen
kommer etter at det i løpet av
de siste 18 årene kun er bygget
300 kilometer motorvei.

En av de viktigste trans-
portkorridorene blir motorvei
A1, som skal knytte sammen
Norden og Sør-Europa. Målet
er at den 340 kilometer lange
strekningen mellom Gdansk
og Warszawa skal kunne til-
bakelegges på tre timer. 

Svenskegrensen
Anleggsstart for nye E6 er
planlagt i oktober eller no-
vember i år.

– I hovedsak skal det byg-
ges to nye felt ved siden av da-
gens E6. Dessuten skal da-
gens E6 rustes opp, slik at det
blir en firefelts motorvei når
vi er ferdige, sier Steinar
Mæhlum i Statens vegvesen

Ber polakker komme hjem

POLSK HOVEDFARTSÅRE: Motorveien A1 er allerede under utbygging og
skal stå ferdig i 2010. Veien skal binde sammen Norden og Sør-Europa.

Foto: ZBIGNIEW KUCZYNSKI

Fakta
Vei og trafikk i Polen

� � Har i dag 500 kilometer mo-
torvei. Det totale veinettet strek-
ker seg over 424 400 kilometer.

� � Årlig dør 5500 mennesker på
polske veier. Bilparken har vokst
fra rundt tre millioner kjøretøy på
80-tallet til dagens 13 millioner bi-
ler.

� � Alle polske motorveier skal
bli bompengefinansiert. Veiene
får fartsgrense på 130 km/t. Eks-
pressveiene vil være smalere enn
motorveiene og ha enten fire felt
eller to felt med bred veiskulder.
Fartsgrensen vil være 100 eller
110 km/t.

Fakta
E6 i Norge

� � Årsdøgntrafikken (antall bi-
ler i døgnet i snitt) på E6 varierer
fra 22 400 kjøretøy ved Hovin-
moen nord for Gardermoen og
12 200 på strekningen langs Mjø-
sa. Om sommeren og i helgene er
trafikken vesentlig større.

� � I perioden 1994 til 2006 om-
kom 49 personer på strekningen.
80 prosent av ulykkene var møte-
ulykker.

� � Utbyggingen skal finansieres
ved at bilistene betaler bompen-
ger og 1,5 milliarder i statlige
midler.

toorveittoorrvveeii

oorrveioorrvveeii

region øst. Selv om E6-byg-
gingen trolig starter til høsten
er det fortsatt ikke avgjort
hvordan den 24 kilometer lan-
ge strekningen langs Mjøsa
skal bygges. Eidsvoll og Stan-
ge kommune har gått inn for
et veiforslag som blir 1,5 mil-
liarder dyrere enn forslaget
til Statens vegvesen og Jern-
baneverket.

Den norske regjeringen pri-
oriterer nå firefelts veier på
E6 og E18 fra svenskegrensen
via Oslo og ned gjennom Vest-
fold, fra Kristiansand til Aren-
dal, på strekninger rundt Ber-
gen og Trondheim, på riksvei
2 fra Kløfta mot svenskegren-
sen og nord for Gardermoen.

E-post: andreas.arnseth@vg.no

FIRE FELT: På E6 nord for
Gardermoen skal veien ut-
vides til firefelts motorvei.
Her ved Mogreina i Akers-
hus har Statens vegvesen
begynt å rydde skog.

Motorveier
i Europa

Antall kilometer motorvei i noen 
europeiske land, 2004-tall. *Norge, 
2006-tall. Kilde: Opplysningsrådet 
for veitrafikken/Vegdirektoratet

Estland
Irland
Norge
Polen
Danmark
Sverige
Italia
Spania
Frankrike
Tyskland

100 km
200 km

*333 km
500 km

1 000 km
1 600 km
6 600 km

11 400 km
12 000 km
12 200 km
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Lei av kommunal

VEI-LOT
Av LEIF WELHAVEN og ANDRÉAS ARNSETH

Kommunale veier er i fritt forfall. Nå kan det
bli slutt på at kommunene selv får velge
hvilken standard veiene deres skal ha.
Forsømt vedlikehold av kom-
muneveier har ført til et etter-
slep på svimlende 21 milliar-
der kroner, viser et nytt an-
slag fra Opplysningsrådet for
Veitrafikken.

– Bilistene blåser i hvem
som eier veien de kjører på.
Dårlige veier gir misfornøyde
brukere, og av alle de kommu-
nale tjenester ligger veier ne-
derst på tilfredshetsmålinger,
sier fagsjef Vilrid Femoen i
Opplysningsrådet for Veitra-
fikken.

I dag er det opp til kommu-
nene selv å fastsette sin egen
vedlikeholdsstandard.

Store forskjeller
En fersk rapport laget av As-
faltteknisk Institutt og Norsk
Kommunalteknisk Forening
på oppdrag
av Kommu-
nal- og regio-
naldeparte-
mentet fore-
slår å oppret-
te en nasjonal
minstestan-
dard for det
38 543 kilome-
ter lange
kommunale
veinettet.
Rapporten
avdekker sto-
re forskjeller
i hvor høyt kommunene pri-
oriterer veier i forhold til and-
re tjenester. Standarden på
veiene kan derfor variere
voldsomt fra kommune til
kommune.

Ett eksempel på dette er
kravene til brøyting, høvling
og strøing osv. om vinteren.

Rapporten gransker regn-
skapene til 356 norske kom-
muner, og har dybdeanaly-
sert pengebruken til veier i
Trysil, Skedsmo, Bergen,
Eidsberg og Vågan.

Funnene viser at de store
forskjellene i veiutgifter ikke
bare kan forklares med geo-
grafiske forskjeller. Lokale
budsjetter, vedtatte standar-
der og ulik grad av etterslep
spiller en betydelig rolle.

For eksempel brukte Vågan
904 kroner, Bergen 243 kroner
og Trysil 614 pr innbygger pr
kilometer vei til drift og ved-
likehold i 2005.

– Rapporten fokuserer på
kommunenes utgifter til vei-
sektoren i 2005. Den sier in-
genting om veienes kvalitet
eller faktiske behov for utgif-
ter til vei, sier seniorrådgiver
Paul Senstad ved Asfalttek-
nisk Institutt.

Dårlig tilbud
I motsetning til tjenester som
vann og avløp, der midlene er
øremerket og finansieres di-
rekte gjennom kommunale

avgifter
til hver
enkelt,
styres
pengene
til veier
gjennom
kommu-
nenes
frie inn-
tekter.

– Rap-
porten
avdekker
brudd på
god for-
valtningsskikk, ved at innbyg-
gerne ikke får et likeverdig
tilbud på tvers av geografiske
områder, sier Femoen.

Begningene fra Opplys-
ningsrådet for Veitrafikken
viser at vedlikeholdsettersle-
pet er prekært landet rundt.

Størst er beho-
vet i kommunene i
Nordland, med
nær 2 milliarder
kroner, fulgt av
Hordaland og
Rogaland.

Opplysningsrå-
det støtter forsla-
get om en nasjo-
nal minstestan-
dard, og foreslår
at det for eksem-
pel måles spor-
dybde og jevnhet i
veidekket i alle

norske kommuner.
– Vei er en offentlig tjeneste

på linje med for eksempel
vann og kloakk. Tenk hvilket
ramaskrik det hadde blitt hvis
vannet var konstant brunt
eller kloakken ikke ble tømt
over lengre tid, sier Vilrid Fe-
moen.

Taper kronekampen
Da TNS Gallup i 2003 under-
søkte hvor fornøyd folk var
med 41 offentlige tjenester,
endte vei på en delt nest sis-
teplass. Kommunenes Sentral-
forbund erkjenner at veisekto-
ren fort blir en taper i kampen
om kommunekronene.

– Vi er kjent med at etter-
slepet er høyt. I perioder med
stor aktivitetsvekst og trang
økonomi, har vedlikeholdet
dessverre måttet vike til for-
del for klassiske velferdsopp-
gaver som er lovpålagt, sier
KS-direktør Olav Ulleren til
VG.

Han vil ikke uten videre av-
vise forslaget om en minste-
standard for veiene.

– Det er viktig at en slik
standard utarbeides i tett dia-
log med kommunene. Vi tren-
ger en bedre kartlegging av
behovet for opprusting av
kommunale veier, sier Ulle-
ren. Kommunal- og regional-
departementet skal frem til
våren 2008 vurdere det kom-
munale inntektssystemet, og

Rapport 
foreslår
nasjonal 
standard

deriblant se på om det bør inn-
føres en egen kostnadsnøkkel
for veier.

– En egen kostnadsnøkkel
vil måtte være basert på ob-
jektive kriterier som kommu-
nene selv ikke kan påvirke, si-
er statssekretær Inge Bartnes
(Sp). Å innføre en egen nasjo-
nal veistandard for kommu-
nene er ikke et tema.

– Vi er generelt skeptisk til å
tvinge kommunene til ting. Vi
mener at hvis de får penger,
så tar de kloke beslutninger,
sier Bartnes.

Etter regjeringsskiftet har
kommunal sektor fått tilført
13,3 milliarder ekstra i såkalt
frie midler. Dette er penger
som blant annet kan brukes til
veier.

E-post: E-post: leif.welhaven@vg.no
andreas.arnseth@vg.no

Bilistene 
veien de 

Stavanger
Av ANDRÉAS ARNSETH, LEIF

WELHAVEN og ALF OVE
HANSEN (foto)

Stavanger kommune
ender nederst på lis-
ten over hvor mye
penger som brukes
på det kommunale
veinettet.
– Vi har mange kilometer vei
og kan alltid bli bedre, svarer
kommunikasjonsdirektør
Tone Iren Grønning i kommu-
nen.

I rapporten om utgiftene til
det kommunale veinettet er

356 norske kommuner sam-
menlignet. 

Stavanger bunner tabellen
med 1,64 kroner brukt pr. inn-
bygger og pr. kilometer kom-
munal vei i 2005. 

Totalt brukte kommunen
nesten 97 millioner kroner til
drift, vedlikehold og trafikk-
sikkerhetstiltak av sine 512 
kilometer med gater og veier.

Grønning har ikke sett rap-
porten, men hun synes umid-
delbart dette er en merkelig
måte å sammenligne kommu-
nenes pengebruk på. Dette er
særlig fordi Stavanger er en
av landets tettest befolkede
kommuner.

Fagsjef Vilrid
Femoen

VEI-NORGE
N o r g e s s t ø r s t e a v i s www.vg.no

TTO
blåser i hvem som eier
kjører på. 

Fagsjef Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

bruker minst
Grønning sier at de siste

årene har administrasjonen i
kommunen meldt inn økte be-
hov til drift og vedlikehold av
veinettet, noe som har ført til
at politikerne har bevilget
mer penger.

– Dyre meter
Blant annet ble det bevilget
mer penger i 2006 enn i 2005.

– Vi har et etterslep, og der-
for har vi meldt inn økt behov
for midler og fått bevilget
mer penger, sier Grønning.

Hun erkjenner at i løpet av
et år kan penger bli flyttet fra
veibudsjettet hvis det dukker
opp uventede ting.

På toppen av tabellen over
pengebruken til vei ligger
Rogalands-kommunen Kvits-
øy, som hadde 512 innbyggere
i 2005. 

Riktignok har øykommu-
nen kun to kilometer kommu-
nal vei, og det ble brukt 372
kroner pr. innbygger pr. kilo-
meter vei.

– Ja, det er noen dyre meter
å drifte. Sånn er det bare, og
selvsagt må det veinettet vi
har ivaretas. 

Noen ganger er det ikke så
gunstig å være liten, selv om
det er mange fordeler ved å
være små også, sier ordfører
Ole Olsen.

BEVIL-
GET
MER: Be-
vilgningene
til de kom-
munale vei-
ene i Stav-
anger har
økt de siste
årene. Her
går funge-
rende vei-
og trafikksjef
Trygve Pet-
ter Nilsen og
kommunika-
sjonsdirek-
tør Tone Iren
Grønning i
Stavanger
kommune.

KOMMUNALE VEIER:

Fylke

Antall 
kilometer 

kommunale 
veier

Estimert 
vedlikeholds-

etterslep 
i mill. kr. 

Tallene viser kommunale veier i landets fylker.
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken.

1 737
2 396
1 106
2 099
1 869
1 756
1 307
1 782
1 016
1 657
2 995
3 115

2 037

2 746

2 036
1 990
3 538
1 897
1 462

954
1 315

607
1 153
1 027

964
718
979
558
910

1 645
1 711

1 119

1 508

1 118
1 093
1 944
1 042

803

GRAFIKK

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og
Fjordane
Møre og 
Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
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Jensen krever kontrollkomiteen

Frp-formann Siv Jen-

sen mener Manuela

Ramin Osmundsen er

forskjellsbehandlet.

VG skrev i går at statsminister

Jens Stoltenberg (Ap) personlig

grep inn for at barne- og likestil-

lingsminister Manuela Ramin Os-

mundsen (Ap) skulle få norsk

statsborgerskap raskere enn

vanlig saksbehandling skulle tilsi.

- Uheldig

– Dette er en sak fundert i for-

skjellsbehandling. Norske retts-

statsprinsipp er brutt, sier Jensen

til VG.

Frp får støtte av advokat Bryn-

jar Østgård. 

– I denne saken er det snudd

ryggen til paragraf 12 i Grunnlo-

ven, og det er meget uheldig. In-

tensjonen med paragrafen er at

personer som skal sitte ved kon-

gens bord skal ha kjennskap til

landet. Ved å forsere statsborger-

skapet, omgår en denne paragra-

fen, sier Østgård til VG. Frp kre-

ver nå at Osmundsen-saken tas

opp i Stortingets kontrollkomité.

Det er Frp imidlertid alene om å

mene.
– Jeg forbauses over den prin-

sippløse holdningen til resten av

Stortinget i denne saken. 

Politisk korrekthet ser ut til å

være viktigere, sier Jensen.

IRRITERT: Siv Jensen.
Foto:TROND SOLBERG
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Av LEIF WELHAVEN, ANDRÉAS ARNSETH og

FRANK ERTESVÅG

Regjeringens visjon er ingen veidøde. I 2008 budsjetterer

de med at 1210 mennesker blir drept eller hardt skadet i

trafikken.
Dette er 55 flere enn om

politikerne og veimyn-

dighetene hadde oppfylt

sine egne mål, som er

fastsatt i Nasjonal trans-

portplan.

Tallprognosen frem-

går av forslaget til stats-

budsjettet for 2008.

Mens norsk samferd-

selspolitikk har nedfelt

en såkalt nullvisjon –

drømmen om ingen veid-

repte – viser beregningen

hvordan manglende pen-

ger til å fullføre Nasjonal

transportplan i perioden

2006 til 2009, fører til at

trafikksikkerhetstiltake-

ne ikke får den effekten

de var tiltenkt. 

– Trist

– Det er trist å konstatere

at samferdselsministe-

ren ikke klarer å nå det

viktigste målet for trans-

portpolitikken, nemlig

færre drepte og hardt

skadede. Bud-

sjettforslaget

for 2008 inne-

bærer at langt

flere mennes-

ker vil møte

en hard skjeb-

ne i veitrafik-

ken enn det

Nasjonal

transportplan legger opp

til. Slik bør vi ikke ha det i

verdens rikeste land, sier

fagsjef Vilrid Femoen i

Opplysningsrådet for

Veitrafikken (OFV).

Selv om ulykkestallene

går markant ned på nor-

ske veier, kunne reduk-

sjonen vært langt høyere

dersom myndighetene

hadde vært i rute med

handlingsprogrammet

for sikrere veier.

I fjor ble 1182 mennes-

ker drept og hardt ska-

det, og nedgangen har

fortsatt i år.

Nye trafikksikkerhets-

tiltak, fordelt på tre års

budsjetter fra 2006-08,

skulle ha ledet frem til en

årlig reduksjon i antall

drepte og hardt skadede

på 135. 
Men prognosen viser at

det nå bare ventes en re-

duksjon på 80 drepte og

hardt skadede i året for

tiltakene som settes i

gang fra 2006–08. 

Diffe-
ransen

Differansen på 55 drepte

eller hardt skadede i

året, er ifølge Vegdirek-

toratet en direkte konse-

kvens av at det ikke er be-

vilget nok penger til å føl-

ge opp Nasjonal trans-

portplan.

I tillegg har antallet bi-

ler på norske veier økt

langt mer enn myndighe-

tene trodde. Ifølge Regje-

ringens beregninger fø-

rer trafikkveksten til at

prognosen for drepte

eller hardt skadede må

justeres opp med 40 hvert

år.
Summen av penge-

mangel og trafikkvekst

fører frem til prognosen

om at 1210

mennesker

mister livet

eller blir

hardt skadet

neste år –

noe som er

90 flere enn

det som

skulle vært

tilfellet hvis planene var

blitt oppfylt etter inten-

sjonen.
Ifølge stortingsmeldin-

gen om Nasjonal trans-

portplan skulle Statens

vegvesen innen 2009 ha

gjennomført ulykkesre-

duserende tiltak på ti

prosent av riksveinettet.

Dette gjaldt strekninger

med mange eller alvorli-

ge ulykker. 

Tiltak

Tiltakene var i hovedsak:

� Utbygging av høyt tra-

fikkerte stamveier til fire

felt.
� Mer bruk av midtrek-

kverk på to- og trefelts

veier.

� Mindre investeringstil-

tak og strakstiltak i etter-

kant av trafikksikker-

hetsrevisjoner.

– Vi skal ikke bygge

motorvei og midtdeler

over alt. Men vi må gjøre

det der det er tett trafikk

og mange ulykker. Og vi

må gjøre det nå. Det be-

tyr at regjeringen må

omprioritere midlene

eller tilføre flere penger

til trafikksikkerhet for

2008-budsjettet. Bygging

av 10 km midtdeler i 2008

når behovet er i størrel-

sesorden 700 er uaksepta-

belt, sier Femoen i OFV.

Statssekretær Steinulf

Tungesvik (Sp) i Sam-

ferdselsdepartementet

innrømmer at budsjett-

året 2006 førte til et etter-

slep i arbeidet med hand-

lingsprogrammet for å

redusere trafikkulykker.

Han bekrefter at Re-

gjeringen Stoltenberg

ikke fikk gjort noe for å

redusere de forventede

tallene på trafikkdøde og

alvorlig skadede i 2006.

Ansvar

– Den avgående regjerin-

gen Bondevik la frem sitt

statsbudsjett like før den

gikk av. Det var for så

vidt vårt ansvar å gjøre

endringer, men det var

ikke mulig å få til store

grep i den tilleggspropo-

sisjonen som vi fikk frem

den høsten, sier Tunges-

vik til VG.

Han lover imidlertid at

bevilgningene skal være i

takt med Nasjonal trans-

portplan i statsbudsjettet

for 2009, i tråd med Soria

Moria-erklæringen.

– 10 kilometer med nye

midtdelere på eksiste-

rende veier i 2008 er ikke

noen imponerende sat-

sing?
– Nei, men utbyggin-

gen er tross alt større enn

under den forrige regje-

ringen. Hvis vi inklude-

rer utbyggingen fire felt,

vil det komme 61 kilome-

ter med nye midtdelere i

2008, svarer Tungesvik.

Penge-
mangel

gir veidød

E-post: leif.welhaven@vg.no

andreas.arnseth@vg.no

frank.ertesvag@vg.no GÅR MED KRAGE: For første gang opplever Gunvor Eldegard at hun er et trafikkoffer. 
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Sjokkert over hurtigbehandlingen

Av JOHN STRANDMO

TROMSØ (VG/Bladet Trom-

sø) Kona til tromsømannen

Børre With (41) må vente ti

måneder på visum. Stats-

minister Jens Stoltenberg

ordnet saken for sin nye

statsråd på en-to-tre.

– Jeg er både overrasket og sjok-

kert, sier 41-åringen om for-

skjellsbehandlingen.

Han registrerer at så lenge

myndighetene har en fordel av

noe, kan saker løses i rekordfart.

Mannen i gata derimot, må vente

på tur.
Uten gyldig visum fra UDI risi-

kerer Børre With og kona Waew

Sa-Nguannam atskillelse helt til

sommeren 2008. Det skyldes ene

og alene at UDI-kverna maler

langsomt i visumsaker.

Torsdag presenterte Jens Stol-

tenberg sine nye statsråder – der-

iblant Manuela Ramin-Osmund-

sen. Da hun for noen uker siden

ble aktuell som ny barne- og like-

stillingsminister, hadde Ramin-

Osmundsen ikke norsk statsbor-

gerskap. Det ble ordnet ved at

statsministeren tok en kjapp per-

sonlig telefon til UDI.

Ifølge UDI-sjef Ida Børresen

kan ikke Utlendingsdirektoratet

love Børre With og kona særbe-

handling slik Jens Stoltenberg

fikk. Hun lover imidlertid å følge

With-saken ekstra nøye frem-

over. 
– I dette forholdet må vi vente

på dokumenter fra Thailand, og

det tar tid, un-

derstreker

Børresen.
Hun sier det

ikke er uvanlig

at enkeltsaker

behandles

utenom tur av

ulike årsaker.

sen.
Normal

saksbehand-

lingstid for statsborgerskap er ti

måneder.

11221100 ppeerrssoonneerr bblliirr
aaffiikkkkeenn nneessttee åårr

MÅ VENTE :
Tromsømannen

Børre With. Foto: 

PRIVAT

Av FRANK ERTESVÅG og FRODE HANSEN (foto)

SKI (VG) Nestleder Gunvor Eldegard (Ap) i Stortingets

næringskomité fikk to brudd i nakken da en bil med en

sovende sjåfør braste inn i henne på ulykkesveien RV 7

ved Flå i Hallingdal. 

Siden ulykkesettermiddagen

søndag etter valget i september,

har 44-årige Eldegard, som først lå

åtte døgn på sykehus, gått syk-

meldt hjemme i Ski med sin alvorli-

ge nakkeskade.

Nå tar hun til orde for en sterkere

satsing på midtdelere som trafikk-

sikkerhetstiltak i fremtidige rød-

grønne budsjetter.

– Etter en slik ulykke som jeg

ble utsatt for, har jeg fått økt fokus

på trafikksikkerhet. Jeg ser virke-

lig poenget med flere midtdelere

på veiene, sier Eldegard.

Hun var alene i bilen og på vei

hjem fra hytta i Hallingdal da en

motgående bilist kom over i hen-

nes kjørefelt. Eldegard forsøkte å

vri sin bil ut på et jorde på den rette

strekningen, men klarte ikke å unn-

gå å få vestgående bil i fronten. 

– Sovnet

– Alt tyder på at motgående bilist

har sovnet før ulykken inntraff, sier

lensmann Geir Vidme i Flå til VG.

Den erfarne Ap-politikeren er

overrasket over at hennes egen re-

gjering regner med 55 flere alvorlig

skadede eller trafikkdrepte fordi

målene i Nasjonal Transportplan

ikke er fulgt opp med midler.

– Huff, det var et høyt tall, ut-

bryter Eldegard.

Hun legger til:

– Det er så lett å kreve nybyg-

ging av veier og trafikkanlegg. Men

mange steder er det aller viktigst å

få på plass trafikksikkerhetstiltak.

Aps næringspolitiske talskvinne

er ikke imponert over at det ligger

inne til sammen 10 nye kilometer

med fysiske midtdelere i kommen-

de budsjettår.

Nå er stortingsrepresentanten

på bedringens vei med nakkeska-

den. Hun regner med å være til-

bake på Stortinget etter jul.

HER SMALT DET: Ulykkesområdet ved riksvei 7 ved Bergheim i

Flå, Hallingdal. Gunvor Eldegards bil kan ses midt i bildet. 

Foto: NRK ØSTAFJELLS

E-post: frank.ertesvag@vg.no

Iført en stor og stiv nakkekrage skal Ap-politikeren ta det med ro og sørge for at de to bruddene i en nakkevirvel gror skikkelig igjen.

Ap-topp offer i møte-

ulykke på «dødsvei»

Den menings-

løse døden
Handlingslammede poli-

tikere er livsfarlige. De

burde skamme seg.

Hver eneste grove trafikkulyk-

ke i Norge etterlater seg et ga-

pende sår. Fedre og mødre,

sønner og døtre, rives bort i et

kaos av forvridd stål, plast og

blod. Det skjer hele tiden.

Etterpå kommer uvissheten,

raseriet, sorgen. Hva skjedde?

Sovnet han bak rattet? Kjørte

hun kanskje litt for fort? Var det

glatt? Hvem hadde skylda?

Noen overlever. Mister kanskje

en arm eller et bein. Rullestol.

Klønete samtaler med folk de

ikke kjenner. Om livsmot og

ståpåvilje. Blikk som etter beste

evne prøver å ikke dvele ved

benstumpen de vet skjuler seg

inne i den gjensnurpede olabuk-

sa.
Norsk landskap gjør det umu-

lig å strø brede motorveier over

hele landet. Vi skjønner at det

mange steder må være trangt og

svingete. Vi skjønner at brøyte-

kantene spiser av veibredden om

vinteren. Vi skjønner at ikke alle

glatte veier kan saltes hele tiden.

Vi skjønner til og med at det

dessverre ikke er mulig å unngå

ulykker. Mennesker kommer til å

dø i trafikken. Hvert eneste år. Vi

er villige til å ta den risikoen når

vi setter oss i bilen. Det skjer ikke

meg, tenker vi. Jeg kjører jo pent.

Men det hjelper lite å kjøre

pent i det noen sklir over i kjøre-

banen din. En semitrailer som får

sleng på vei vinterglatte veier, en

hissig forbikjøring som tar litt

lengre tid enn planlagt. Front-

kollisjoner er de verste, og mest

dødelige.

De kan unngås. Fysiske skiller

i veibanen redder liv. Planene er

lagt, men pengene kommer ikke i

årets statsbudsjett.

Det er grotesk å tenke på at

man budsjetterer med dødsfall i

trafikken. Nesten uvirkelig. Hvor-

dan foregår det? Sitter noen

rundt et bord og veier for og mot,

før man konkluderer med at vi får

leve med litt flere drepte til neste

år? Så får vi heller ta det igjen

neste gang.

Noen oppgaver er viktigere

enn andre. Også for samferd-

selsesministre. Å redde liv på

norske veier er

en av dem.

Den som ikke

skjønner det

burde skam-

me seg.
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Jordkloden har feber. Vi må alle bidra til å
redusere energibruk og utslipp. Å pante er
en liten, men viktig innsats for en stor sak.

Gjør noe lite for noe stort: Pant alt. Alltid.

Gi oss ditt miljøtips og vinn en elbil!
Vet du om små ting som alle kan gjøre for 

å bruke mindre energi? Send tipset på
SMS med kodeord PANT til 2002, eller
besøk www.pant.no. Da kan du vinne 

en Buddy elbil!

Gi oss ditt miljøt
Vet du om 

å bruke 
SMS m
besø

en 

Gjør noe lite 
for noe sto rt

BRO-TRAGEDIEN

Trues av forfall
SAMME KONSTRUKSJON: I Norge er det flere broer som er konstruert på samme måten som den
som kollapset i USA onsdag kveld. Loftesnesbrua i Sogndal er en av dem.

Foto: SIGRID SVARTEFOSS, Sogn Avis

Av ANDRÉAS ARNSETH
Norske broer for-
faller for milliardbe-
løp. Likevel mener
veimyndighetene at
de er trygge.

Norske broer trenger
tre milliarder kroner

E-post: andreas.arnseth@vg.no

jeg falt
Catherine Yankelevich 

derer i Minneapolis. 

Hun skulle besøke noen ven-
ner og hadde fått kjørebeskri-
velse over broen.

– Men på grunn av rushtra-

fikken og broarbeider, tok vi

en litt annen rute. Jeg kjørte

hjemmefra kvart på seks og

har ti minutter til broen. Jeg

ville nok sittet i kø midt oppå

da den kollapset, sier Elise. 

Utenfor den norske kirken

St. Olafs Church, har det sam-

let seg mennesker etter min-

negudstjenesten som ble holdt

midt på dagen i går. 

Det ble bedt for de døde, for

de savnede, pårørende og ikke

minst hjelpearbeiderne som

gjør en heroisk og vanskelig

jobb. 

Noen kommer hulkende ut

etter få minutter, de orker

ikke mer. And-

re finner trøst i

å samles og be

sammen. 

– Vår ar-

beidskamerat

er savnet, for-

teller Catheri-

ne Colback. 

Sammen

med kollegene

Randy Holm og

Rachel Battin,

har de kommet

til kirken for å

bevare håpet. 

– Hans kone

ringte i går til

flere av oss og

spurte om vi

hadde sett ka-

meraten vår.

Han hadde

ringt og sagt at han kjørte fra

jobben. Siden hadde hun ikke

hørt fra ham, forteller Randy. 

I sjokk
De hjalp til å ringe sykehus og

andre steder han kunne være,

men etter hvert som tiden

går, svinner håpet om at han

skal ha klart seg. 

I BØNN:
Mange søkte til

kirken etter
brokollapsen.

HELDIG: Norske Elise Løvold
er glad hun valgte en omvei iste-
denfor turen over broen onsdag
kveld. 

Betongskader, korrosjon og andre
skader preger flere norske broer.
Det totale vedlikeholdsetterslepet
er beregnet til hele 3,1 milliarder
kroner, viser tall fra Opplysnings-
rådet for Veitrafikken (OFV).

Broen som kollapset var byg-
get med stålarmatur under veiba-
nen. Allerede i 2001 var det påvist
materialtretthet i broens kon-
struksjon. Men lokale veimyndig-
heter mente det kun var snakk
om småfeil og at det ikke var fare
for brudd i konstruksjonen.

– Vi kan ikke utelukke at noe slik
ikke kan skje i Norge, men norske
broer er trygge. De inspiseres av
kompetente personer og vi har vel-
dig gode oppfølgingsrutiner, sier
avdelingsdirektør Børre Stensvold
i Vegdirektoratet.

Inspiseres jevnlig
Det er mer enn 16 700 broer i Nor-
ge som inspiseres jevnlig. Veimyn-
digheter mangler over tre milliarder
for å få de norske broene i tipp,
topp stand. For budsjettåret 2007
ble det bevilget 500 millioner kro-
ner ekstra til vedlikehold.

– De midlene vi har fått ekstra
har bidratt til å stoppe utviklingen
av etterslepet, sier Stensvold.

I rapporter fra Vegdirektoratet i
2003 og 2005 ble vedlikeholdsbe-
hovet på drøyt 10 000 broer på
riksveiene og 5800 broer på fylkes-
veinettet beregnet.

Basert på dette mener OFV at
etterslepet nå beløper seg til 2,2
mrd. på riksveiene og 912 millioner
på fylkesveiene.

– Veivesenets egne analyser vi-
ser at det er behov for 3,1 mrd.
kroner for å ta igjen forsømt ved-
likehold. Både beregningene og
inspeksjonene viser en negativ
tilstandsutvikling. Flere og eldre
broer, trafikkøkning og skjerpede
krav til trafikksikkerhet fører til et
høyere kostnadsnivå. Vi regner
med at regjeringen retter dette i
kommende bevilgninger, og inn-
lemmer vedlikeholdsetterslepet i
neste Nasjonal transportplan, si-
er fagsjef Vilrid Femoen i Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken.

Flom har tidligere gjort at broer i
Norge har kollapset, noe som blant
annet skjedde i Flatanger i Nord-
Trøndelag i fjor. Et eget klimapro-
sjekt i Statens vegvesen vurderer
nå hvordan økt flomfare og flere
stormer vil påvirke blant annet bru-
konstruksjonene i fremtiden.

– Alt var klart til et surpri-

se-party for å feire at han fyl-

te 30 år i morgen, forteller

vennene, som arbeidet sam-

men med den savnede på Uni-

versity of Capella. 

– Vi er alle i sjokk. Det er

vanskelig å forklare hvordan

dette føles. Og ufattelig

skremmende at noe slikt kan

skje, sier Rachel Battin. 

20-30 dykkere arbeidet i går
under meget vanskelige og
farlige forhold for å finne flere
av de omkomne. Noen antas å
være i biler som ligger under
selve broen i vannet. 

Elven har svært sterke

strømmer som river med seg

vrakrester og utgjør en stor

fare for dykkerne. 

Frivillige har meldt seg fra

hele USA, og i Minneapolis tar

alle vare på hverandre og

hjelper de som er rammet så

godt de kan. 

– Dette er en katastrofe av

historiske dimensjoner, sa gu-

vernør Tim Pawlenty i går. 

SAVNER
KOLLEGA:
Rachel Battin
og Randy Holm
savner fortsatt
en kollega etter
onsdagens
tragedie. 

Thomas
Nilsson

FOTO

Kari Aarstad
Aase

i USA

E-post: kari.aarstad.aase@vg.no
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TUNNEL-FORFALLET

Trenger 2 milliarder i

KRISE-
PAKKE
Av LEIF WELHAVEN, ANDRÉAS ARNSETH, FRANK ERTESVÅG,

MARTIN NILSEN, IVAR BRANDVOL, KENNETH LAUVENG

(design) og FRODE HANSEN (foto)

Myndighetene mener norske tunneler

er trygge. Nå viser nye tall at de for-

faller for milliardbeløp.

Veimyndighetenes tun-

nelkrise begrenser seg

ikke til de syv skandale-

tunnelene i Vestfold, som

alle må sikres mot rasfa-

re.
Vedlikeholdet av tunneler lan-

det rundt er så forsømt at det

trengs over to mil-

liarder kroner for

å sette dem i stand.

Det viser nye be-

regninger fra Opp-

lysningsrådet for

Veitrafikk, basert

på data fra Statens

vegvesen.

Vedlikeholdskri-

sen dreier seg sær-

lig om alarmtele-

foner som ikke vir-

ker, defekte lysan-

legg, ventilasjons-

anlegg som stop-

per og dårlig vei-

dekke i tunnelene.

– Etterslepet

kan gjøre at tunnelene ikke er

driftssikre, men det utgjør

ikke fare for den enkelte bilist,

sier utbyggingsdirektør Lars

Aksnes i Statens vegvesen.

– Vedlikeholdsbehovet er

størst på Vestlandet, der det

er flest tunneler.

Utfordringene er også store

i tett befolkede Oslo og Akers-

hus, med et forsømt tunnel-

vedlikehold på 350 millioner

kroner, sier fagsjef Vilrid Fe-

moen i Opplysningsrådet for

Veitrafikken.

Bare i Vestfold

Ledelsen i Samferdselsdepar-

tementet gleder seg over at

det ikke er avdekket rasfare i

andre tunneler enn i Vestfold,

men beklager det store etter-

slepet på vedlikehold.

– Etterslepet på to milliar-

der kroner bare på tunneler,

er et altfor høyt tall, innrøm-

mer statssekretær Steinulf

Tungesvik (Sp).

Han gir ingen forhåpninger

om å kutte i etterslepet på

kort sikt.

– Vi har nå fått veibevilg-

ningene opp på et nivå som

gjør at etterslepet ikke blir

større enn det er. Denne veks-

ten vil fortsette. Målet er at vi

skal kunne redusere ettersle-

pet om noen år, sier Tunges-

vik til VG.

– Vil Regjeringen prioritere tun-

nelsikring og vedlikehold?

– Det må prioriteres veldig

høyt. Samtidig er det betryg-

gende at undersøkelsene av de

andre tunnelene landet rundt

viser at det ikke er ytterligere

behov for sikring mot ras, un-

derstreker Tungesvik.

Toppledelsen i Samferd-

selsdepartementet

har ingen planer

om å etterkomme

kravet fra Høyre

og Frp på Stortin-

get om å fjerne vei-

direktør Olav Søf-

teland (69) fra stil-

lingen før han går

av med pensjon 31.

januar 2008.

– Vi står ikke på

hodet for å finne ut

om folk må gå av

eller ikke. Det står i

hvert fall ikke

øverst på blokka

vår å la hoder rulle.

Så lenge Søfteland er veidi-

rektør, har han vår tillit, sier

statssekretær Steinulf Tun-

gesvik.

– Må gå

VG skrev i januar at Samferd-

selsdepartementet har bedt

veidirektør Søfteland sitte ut

over sin 70-årsdag til høsten

for å la ham avslutte arbeidet

med en ny Nasjonal Trans-

portplan.

Både Frp og Høyre i Stor-

tingets transportkomité, fin-

ner det forunderlig at sam-

ferdselsminister Navarsete

fortsatt kan ha tillit til Søfte-

land etter tunnelskandalen på

E18 i Nordre Vestfold.

– Både veidirektøren og ut-

byggingsdirektør Lars Aks-

nes, må gå av straks. Det er de

som har ansvaret for tunnel-

raset og de nye tunnelsteng-

ningene, sier Arne Sortevik

(Frp).
Også Trond Helleland i

Høyre mener Olav Søftelands

46 år i Statens vegvesen er

nok.
– Nå må veidirektøren trek-

ke seg. Han var sjef da E18 ble

påbegynt, og han er det i dag,

minner Helleland om.

Olav Søfteland sier han tar

ansvaret for E18-skandalen,

men avviser kravet om å trek-

ke seg.

SMS til 
Hva mener

DU . . .
Bør de ansvarlige
for tunnel-skanda-

len få sparken?

Kodeord: SIDET

din mening
til 2200

– I alle tunnelene er sikrin-

gen undervurdert mer eller

mindre. Det er dårlig arbeid

som er utført. Som veidirek-

tør er jeg ansvarlig for alt ar-

beid som utføres, sier Søfte-

land.
Utbyggingsdirektør Lars

Aksnes ønsker ikke å kom-

mentere kravet fra Frp om at

han må gå av.

E-post: leif.welhaven@vg.no

andreas.arnseth@vg.no

frank.ertesvag@vg.no

martin.nilsen@vg.no

ivar.brandvol@vg.no

BLIR SITTENDE: Veidirektør

Olav Søfteland tar alt ansvaret for

tunnelskandalen på E18 i Vest-

fold. Men han avviser kravet om å

trekke seg.

MÅ UTBEDRES: Bolstad-tunnelen.

Foto: SCANPIX

MÅ UTBEDRES: Hanekleiv-tunnelen.
Foto: SCANPIX

MÅ UT-
BEDRES:
Brekke-tun-

nelen.
Foto: SCANPIX

MÅ UTBEDRES: Bringåker-tunnelen.
Foto: SCANPIX

MÅ UTBEDRES: Botne-tunnelen.
Foto: SCANPIX

MÅ UTBEDRES: Løken-tunnelen.

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN/Aftenposten
MÅ UTBEDRES: Hillestad-tunnelen.

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN/Aftenposten
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Advokat skuttKvinnelig klient etterlystHun lå fastspent med lærremmer på en hard brisk
med stålramme. Selen strammet over brystkassen.
Hun lå på ryggen. Hendene var låst fast ved senge-
kanten på hver sin side av hoftene.

Hun hadde for lengst gittopp å forsøke å komme løs.Hun var våken, men holdtøynene lukket. Hvis hun����� ���	 
���� �� ������seg i mørke, og den enestelyskilden var en svak strimesom smøg seg inn overdøren. Hun hadde vond smak i munnen og lengtetetter å få pusse tennene.
Med en del av bevisst-heten lyttet hun etter lydenav fottrinn som fortalte athan var på vei. Hun anteikke hvor sent på kveldendet var, bortsett fra at det

føltes som om det begynte åbli for sent til at han skullekomme og besøke henne. Enplutselig vibrasjon i sengen��� ���� ��� � ���� �������Det var som om et maskineri av et eller annet slag haddestartet et sted i bygningen.Etter et par sekunder varhun ikke helt sikker på om det var noe hun innbilte seg,eller om lyden var virkelig.Hun krysset av enda endag i hodet.
Det var den treogførti-ende dagen i fangenskap...Slik åpner Stieg Larssons nye bok.

Oversatt av Elisabeth Bjørnson.

MaksMaks
rabatt!rabatt!

Bestill boken på www.norli.no eller på SMS i dag! S d k d d KRIM d il
M

305,-305,-**
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KLIMATRUSSELEN

- Fire felt girBEDREMILJØAv MAY LINN GJERDING, LEIF WELHAVEN og ANDREAS ARNSETH

Når den 6 mil lange strekningen fra Gardermoen til Kolomoen blir
utbygget til firefeltsvei, spares miljøet for 4603 tonn CO2 årlig.
Det hevder Opplysningsrådetfor veitrafikken (OFV) medbakgrunn i en rapport, hvorSINTEF har undersøkt miljø-messige konsekvenser av bed-re veier. På oppdrag fra OFVhar forskerne sett på tofelts-vei med liten trafikk, bra to-feltsvei med stor trafikk ogoverbelastet motorvei.– Den største miljøgevin-sten skjer ved utbygging avveier med den største trafik-ken, sier fagsjef Vilrid Femo-en ved Opplysningsrådet forveitrafikken.

Den seks mil lange tofelts-strekningen mellom Garder-moen og Kolomoen ved avkjø-ringen til Elverum, er, ifølgeOFV, et eksempel på vei medstort miljøpotensial.Strekningen har førstepri-oritet på stamveiutredningen2010-2019. Forutsatt at bom-pengeproposisjonen gårigjennom, er det mulig medanleggsstart for firefeltsveiallerede i år.

Jevnere flyt
SINTEF-rapporten vi-ser at miljøbesparelse-ne kan bli store nårstrekningen blir utbyg-get til firefeltsvei. Mil-jøet kan også forskånesfor andre utslipp ennCO

2. Ifølge OFV vil CO-reduksjonen være 158

Advarer mot klimahysteriTo ledende britiske klimaforskere me-ner noen av deres kolleger overdrivertrusselbildet og forvirrer publikumProfessorene Paul Hardaker og ChrisCollier sa på en konferanse i Oxfordmandag at enkelte forskere fremleg-ger påstander om fremtidige virknin-

ger som ikke kan vitenskaplig begrun-nes. De to mener dette skader mil-jøforskningens troverdighet. Beggeforskerne mener menneskelig aktivi-tet er en årsak til klimaendringer, mensier at katastrofescenarier og «holly-wood-isering» bare skaper forvirring.

tonn per år, mens utslipp avsåkalt NOx kan reduseresmed 141 tonn per år.– For hvert år man ventermed å bygge ut denne strek-ningen, så belastes miljøetmed 4603 tonn mer CO
2 ennnår firefeltsveien står klar, si-er Femoen.

– Hvorfor det?
– Hovedforklaringen er atman får jevnere flyt i trafik-ken, som igjen gir lavere driv-stoffforbruk. Vi håper at re-gjeringen tar dette til etter-retning og tar med veiutbyg-ging som et virkemiddel for åredusere klimautslippene, si-er Vilrid Femoen.– Vil ikke bedre veier øke trafik-ken?

– Vi er opptatt av at trafik-ken må avikles på en miljøs-kånsom måte ved å få til enlangt raskere utbygging avveinettet, sier hun.Samferdselsminister LivSigne Navarsete har kikketgjennom SINTEF-rapporten.

– Jeg synes at dette er etfaglig fundert forslag og etgodt grunnlag å diskutere inni sektorpolitiske klimahand-lingsplan, og i neste stortings-melding om transportplan.Det var overraskende hvorstore miljøgevinster vi kan fåved å bedre veinettet vårt, si-er hun.
Natur og Ungdom menerdet er frekt av OFV å hevde atmer asfalt gir bedre miljø.– De veiprosjektene som ermiljøverstingene i dag, erfirefeltsveier som skal erstat-te tofeltsveier på Østlandet,sier leder Bård Lahn i Naturog Ungdom.

OFV og SINTEF-forskerneunderstreker at ved utbyg-ging av veinettet i de store by-ene må kombineres med til-tak som bompenger for at mil-jøgevinsten ikke skal bli spistopp av økt trafikk.

MYE Å SPARE:Her på strekningen mellom Gardermoen og Kolomoen kan det bli lavere CO
2-utslipp når

veien blir utbygget til fire felt. 

Foto: KRISTIN SVORTE

E-post: may.linn.gjerding@vg.noleif.welhaven@vg.noandreas.arnseth@vg.no

1million tonni klimautslipp
l Sent i går kveld hadde VGsklimatestere sluppet ut997 782 tonn CO2-ekvivalenter(klimagasser).
l Da hadde over 218 862 per-soner tatt VGNetts klimatest.l 18 307 personer hadde igår kveld forpliktet seg til å re-dusere utslippene med 19 216tonn klimagasser.

! Klimaendringer påvirker dyrsstørrelse og form, mener briti-ske forskere som i 20 år harstudert sauer på Hebridene.Harde vintre har gitt større sauerog store variasjoner i antallet dyr.De samme utslagene er ikke re-gistrert i milde vintre.– Inntil nå har det vært sværtvanskelig å påvise hvordan økologiog artenes utvikling forholder seg tilhverandre. Vi har utviklet en meto-de som knytter dette sammen, sierTim Coulson fra Imperial College iLondon. 

ANNONSE
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EIENDELER
Note 2007 2006

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 6 77 930 77 930
Lån til ansatte 15 000 45 000
Ansvarlig lån 6 1 500 000 1 500 000

Sum anleggsmidler 1 592 930 1 622 930

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 0 39 000
Kortsiktig fordring datterselskap 6 0 693 595
Andre fordringer 102 649 77 427

Sum fordringer 102 649 810 022

Bankinnskudd
Bankinnskudd 2 008 848 728 275
Livkonto 3 2 683 292 2 580 914

Sum bankinnskudd 4 692 140 3 309 189

Sum omløpsmidler 4 794 789 4 119 212

SUM EIENDELER 6 387 719 5 742 142

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

Note 2007 2006
Driftsinntekter og driftskostnader

Kontingentinntekter 761 600 747 500
Royaltyinntekter 126 082 131 342
Kampanjebidrag 7 0 50 000
Andre driftsinntekter 5 882 63 235

Sum driftsinntekter 893 564 992 077

Prosjektkostnader 414 197 218 255
Lønnskostnader 2, 4, 5 604 033 553 524
Andre driftskostnader 4 600 862 651 010

Sum driftskostnader 1 619 092 1 422 788

Driftsresultat (725 528) (430 711)

Finansinntekter og finanskostnader

Aksjeutbytte 668 500 0
Renteinntekter 176 150 113 923
Renteinntekt datterselskap 50 358 60 865

Netto finansposter 895 008 174 788

Årets overskudd (underskudd) 169 480 (255 923)

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital (169 480) 255 923

Sum overført (169 480) 255 923

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
RESULTATREGNSKAP
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NOTE NR. 3 - LIVKONTO

Avkastning på livkonto er inntektsført med kr 102.649. 
Dette består av en føreløpig beregnet avkastning for inn-
tektsåret 2007.

Den endelige avkastningen for 2007 vil ikke foreligge før
etter at regnskapet for 2007 er fastsatt,
og vil bli resultatført i 2008.

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

Antall årsverk sysselsatt i 2007 var 1. Foreningen 
ledes av administrerende direktør i Opplysningsrådet 

for Veitrafikken AS. Det er ikke utbetalt godtgjørelse 
til daglig leder.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets med-
lemmer.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør 
kr 33.000 inkl. mva., honorar for regnskapsmessig 
bistand utgjør kr 13.500 inkl. mva.

Det er ytet lån til en ansatt i selskapet. Lånet er sikret
med pant i fast eiendom, renten tilsvarer normalrente -
satsen fastsatt av myndighetene.
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NOTE NR. 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Foreningen er et lite foretak i henhold til regnskaps-
loven 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 klassi fisert 
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 indivi-
duell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatter
Foreningens virksomhet er ikke skattepliktig.

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2007

NOTE NR. 2 - SAMMENSLÅTTE POSTER

Lønnskostnader består av følgende poster: 2007 2006

Lønninger 517 531 489 560
Arbeidsgiveravgift 73 453 69 704
Refusjon lønn og arbeidsgiveravgift 0 (7 957)
Andre lønnskostnader 13 049 2 217

Sum lønnskostnader 604 033 553 524

EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2007 2006

Egenkapital

Egenkapital 31.12.2006 5 616 408 5 872 331
Årets resultat 169 480 (255 923)

Egenkapital 31.12.2007 5 785 888 5 616 408

Sum egenkapital 5 785 888 5 616 408

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 8 648 4 706
Kortsiktig gjeld datterselskap 419 541 0
Skyldige offentlige avgifter 68 680 69 067
Annen kortsiktig gjeld 104 963 51 960

Sum kortsiktig gjeld 601 831 125 734

Sum gjeld 601 831 125 734

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 387 719 5 742 141

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

Oslo, 11. mars 2008

Mia Ebeltoft Gunnar Apeland Jan Johansen
nestleder styreleder styremedlem

Jørn Clausen Vigdis Dahlseide Rune Gaustad Syver Leivestad
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Leif Nybø Marius Steen Terje Tørring Karianne Westby
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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Revisjonsberetning

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.

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2007

NOTE NR. 6 - INVESTERING I DATTERSELSKAP

Opplysningsrådet for Veitrafikken har eierandel i følgende selskap:

Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ Selskapets Selskapets Bokført
tidspunkt kontor stemmerett egenkap. resultat verdi

100 % 100 % 31.12.2007

Opplysningsrådet for
Veitrrafikken AS 26.01.1993 og

15.02.2006 Oslo 95,5 % 3 329 104 1 477 166 77 930

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for morselskapet Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Investeringen er regnskapsført etter kostmetoden.

Foreningen mottar royalty fra datterselskapet, tilsvarende 75% av salgsinntekter fratrukket trykkekostnader
på publikasjonen "Bil og Vei Statistikk".

Mellomværende i konsern: 2007 2006

Ansvarlig lån 1 500 000 1 500 000

Kortsiktig (gjeld) fordring datterselskap 248 959 693 595

Fordringen og geld renteberegnes med rentesats som tilsvarer skjermingsrente fastsatt av det offentlige.

NOTE NR. 7 - SPESIFIKASJON AV KAMPANJER

Miljøprosjekt  Veikonferansen 
2007 2007

Mottatt støtte til årets kampanje 0 0
Kostnader medgått til kampanjen 362 541 51 656

OFVs andel 362 541 51 656
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VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Virksomheten til Opplysningsrådet for Veitrafikken AS 
er produksjon og salg av statistikker om bil og veitrafikk,
samt innhenting og utsendelse av informasjon om priser,
tekniske data og utstyrsdata for nye person og varebiler
tilbudt i det norske markedet. 

Bedriften er lokalisert i Oslo.

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Selskapet er ikke utsatt for særskilte faktorer som
påvirker virksomheten ut over hva som er vanlig for en
virksomhet i formidlingsbransjen. Selskapets omsetning
påvirkes ikke i særlig grad av de generelle økonomiske
konjunkturene.

Omsetningen i 2007 var preget av et ekstraordinært salg
av historiske data, samt at vi inngikk en langsiktig 
samarbeidsavtale med Toll & avgiftsdirektoratet om 
formidling av bilpriser og teknisk informasjon. I tillegg
inngikk vi en langsiktig samarbeidsavtale med Veg -
direktoratet om å utarbeide en informasjonsside på
internett med data om nye personbilers miljø- og 
sikkerhetsegenskaper. Utover dette fortsatte trenden 
fra tidligere år med at stadig flere kunder velger nett-
baserte produkter eller andre elektroniske tjenester. 
Det medfører at etterspørselen etter virksomhetens
trykte utgivelser minsker, noe som påvirker selskapets
kostnadsside på en positiv måte.

Det er ikke foretatt spesielle strategiske endringer i 
2007 med tanke på satsningsområder ut over allerede
igangsatte IT-utviklingsprosjekter. 2007 var nok et år
med store investeringer i IT-prosjekter.
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ÅRSBERETNING 2007
for Opplysningsrådet for Veitrafikken AS

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS

ÅRSBERETNING 2007 



Oslo, 9. april 2008

Gunnar Apeland Mia Ebeltoft
styreleder nestleder

Jan Johansen Petter Smebye Trygve Tuverud
styremedlem styremedlem styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
adm. direktør
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Note 2007 2006
Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekter 11 314 425 9 424 573

Sum driftsinntekter 11 314 425 9 424 573

Varekostnad 1 169 458 1 018 880
Lønnskostnad 2,7 4 765 097 4 239 249
Ordinære avskrivninger 3,4 284 892 125 479
Nedskrivninger 4 300 000 0
Andre driftskostnader 7 2 853 782 2 433 974

Sum driftskostnader 9 373 229 7 817 582

Driftsresultat 1 941 196 1 606 991

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 163 876 109 036
Rentekostnad til foretak i samme konsern (50 358) (60 865)
Annen rentekostnad (294) (205)

Netto finansposter 113 224 47 966

Ordinært resultat før skattekostnad 2 054 420 1 654 957

Skattekostnad 11 (577 254) (464 991)

Årets overskudd 1 477 166 1 189 966

Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte (700 000) (700 000)
Overført til annen egenkapital (777 166) (489 966)

Sum overført (1 477 166) (1 189 966)
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Omsetningen i OFV AS økte fra kr 9,4 mill i 2006 til 
kr 11,3 mill i 2007. Årsresultatet etter skatt økte med 
kr 287 200 fra kr 1,19 mill i 2006 til kr 1,47 mill i 2007.
Ekstraordinært salg av historiske data, nye kunde-
avtaler, samt stram kostnadskontroll medvirket også 
til at 2007 ble et økonomisk tilfredsstillende år. 

Selskapets disponible kontantbeholdning var 
kr 6,54 mill per 31.12.2007. Styret vurderer selskapets
likviditetssituasjon som tilfredsstillende.

Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 8,44 mill,
sammenlignet med kr 7,82 mill året før. Egenkapital -
andelen pr. 31.12.2007 var 39,4 %, sammenlignet 
med 32,6 % pr. 31.12.2006. Selskapet egenkapitalandel
er på et nivå som selskapets ledelse anser som aksep-
tabelt. 

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er majoritets-
eier i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. De ansatte
har anledning til å eie aksjer. Ansattes eierandel er
maksimert til 1,5 % per ansatt og 30 % totalt. 
Per 31.12. 2007 var 95,5 % av selskapets aksjer eid 
av OFV.

ARBEIDSMILJØ

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. 

Totalt sykefravær har i 2007 vært 54 dager, noe som 
utgjør 3,61 % av total arbeidstid i året. Fraværet har 
økt 1,4 prosentpoeng fra foregående år, men er fortsatt
innenfor et akseptabelt nivå. Det har ikke blitt rapportert
om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er ikke
iverksatt spesielle tiltak på området.

YTRE MILJØ

Virksomheten i OFV AS medfører verken forurensning
eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

LIKESTILLING

Selskapet har 6 ansatte, herav 4 menn og 2 kvinner.
Styret består av 1 kvinne og 4 menn. Selskapet har som
mål å være en arbeidsplass uten forskjellsbehandling
mellom kvinner og menn.

ANDRE FORHOLD

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

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
RESULTATREGNSKAP
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EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2007 2006

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 6,9 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 3 229 104 2 451 938

Sum opptjent egenkapital 3 229 104 2 451 938

Sum egenkapital 3 329 104 2 551 938

Gjeld

Langsiktig gjeld:
Ansvarlig lån 10 1 500 000 1 500 000

Sum langsiktig gjeld 1 500 000 1 500 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 763 485 490 785
Betalbar skatt 11 552 295 337 047
Skyldige offentlige avgifter 850 040 840 760
Avsatt utbytte 700 000 700 000
Kortsiktig gjeld konsernselskap 0 693 595
Annen kortsiktig gjeld 747 621 713 005

Sum kortsiktig gjeld 3 613 440 3 775 192

Sum gjeld 5 113 440 5 275 192

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 442 544 7 827 130
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EIENDELER
Note 2007 2006

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Aktiverte utviklingskostnader 3 0 450 000
Utsatt skattefordel 11 36 350 61 309

Sum immaterielle eiendeler 36 350 511 309

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol. 4 334 326 422 256

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 5,7 11 840 35 600

Sum anleggsmidler 382 516 969 165

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 5 1 059 628 948 295
Andre fordringer 5 451 388 4 368

Sum fordringer 1 511 017 952 663

Bankinnskudd og kontanter 8 6 549 011 5 905 302

Sum omløpsmidler 8 060 028 6 857 965

SUM EIENDELER 8 442 544 7 827 130

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

Oslo, 11. mars 2008

Gunnar Apeland Mia Ebeltoft Jan Johansen 
styreleder nestleder styremedlem

Petter Smebye Trygve Tuverud Øyvind Solberg Thorsen
styremedlem styremedlem adm. direktør
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NOTE NR. 2 - SAMMENSLÅTTE POSTER

Personalkostnader består av følgende poster: 2007 2006

Lønninger 3 507 514 3 255 483
Arbeidsgiveravgift 582 004 511 817
Pensjonskostnader (se også note 7) 505 836 325 445
Refusjon av sykepenger (16 332) 3 222
Andre lønnskostnader 186 075 143 282

Sum lønnskostnader 4 765 097 4 239 249

NOTE NR. 3 - AKTIVERTE UTVIKLINGSKOSTNADER

Aktiverte utviklingskostnader

Anskaffelseskost pr. 31.12.2006 2 400 000
Akkumulerte ordinære avskrivninger 31.12.2007 (2 100 000)
Årets nedskrivning (300 000)

Bokført verdi 31.12.2007 0

Årets ordinære avskrivning (150 000)

NOTE NR. 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Inventar, utstyr Biler Sum

Anskaffelseskost pr. 31.12.2006 778 600 347 135 1 125 735
Tilgang i år 46 962 0 46 962

Anskaffelseskost pr. 31.12.2007 825 562 347 135 1 172 697

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2006 651 405 281 974 933 379
Akkumulerte avskrivninger utrangerte driftsmidler 0 (229 900) (229 900)
Årets ordinære avskrivninger 65 460 69 432 134 892

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2007 716 865 121 506 838 371

Bokført verdi pr. 31.12.2007 108 697 225 629 334 326

Økonomisk levetid 3 - 5 år 5 år
Avskrivingsmetode Lineær Lineær
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NOTE NR. 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Selskapet 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 ikke
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som
følge av renteendring.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler, herunder utviklingskostnader 
for internettbaserte produkter, er balanseført i den
utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk
levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en indivi-
duell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført.
Kostnaden er lik årets betalte premie og tilskudd til
pensjonspremiefond.

Inntekter
Inntekter fra salg av varer og tjenester inntektsføres 
når de er opptjent. Inntektene regnskapsføres
med verdien av vederlaget på transaksjonstids-
punktet.

Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at
skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige
resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på 
årets skattepliktige inntekt) og endring i netto
utsatt skattefordel. Utsatt skatt og utsatt skattefordel 
er presentert netto i balansen.

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2007

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2007
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NOTE NR. 8 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Selskapet har innestående kr 300.375 på egen skattetrekkskonto til dekning av skyldig skattetrekk
pr. 31.12.2007.

NOTE NR. 9 - EGENKAPITAL

Aksjekapital Annen Sum
egenkapital

Pr. 31.12.2006 100 000 2 451 938 2 551 938
Årets resultat 1 477 166 1 477 166
Avsatt utbytte (700 000) (700 000)

Pr. 31.12.2007 100 000 3 229 104 3 329 104

NOTE NR. 10 - ANSVARLIG LÅN

Hovedaksjonær har gitt et ansvarlig lån stort kr 1 500 000. Lånet står tilbake for annen gjeld.
og renteberegnes med rentesats som tilsvarer skjermingsrente fastsatt av myndighetene.

NOTE NR. 11 - SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad består av: 2007 2006
Betalbar skatt (552 295) (337 047)
Endring utsatt skattefordel (24 960) (127 944)

Årets skattekostnad (577 254) (464 991)

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 2 054 420 1 654 957
Permanente forskjeller 7 203 5 726
Endring midlertidige forskjeller (89 141) (287 179)
Benyttet fremførbart underskudd 0 (169 764)

Grunnlag betalbar skatt 1 972 482 1 203 740

Betalbar skatt på årets resultat 552 295 337 047

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel: 31.12.2007 31.12.2006 Endring
Driftsmidler (materielle og immaterielle) (75 477) (167 681) 92 204
Utestående fordringer (54 343) (51 281) (3 062)

Netto grunnlag (129 821) (218 962) 89 141

Utsatt skattefordel 28% (36 350) (61 309) 24 960

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skattefordel.
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NOTE NR. 5 - FORDRINGER

Kundefordringene er oppført til pålydende og redusert med en avsetning på kr 60 000 for mulig tap.
Årets konstaterte tap på kundefordringer utgjør kr 3.070.

Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende.

NOTE NR. 6 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, M.V.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.2007 er på kr 100 000, bestående av 100 000 aksjer pålydende kr 1.
Det er kun én aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Selskapets aksjonærer er: Antall aksjer Eierandel

Opplysningsrådet for Veitrafikken 95 500 95,5 %
Pål J. Bruhn 1 500 1,5 %
Thorvald Gjønnes 1 500 1,5 %
Jan Petter Røssevold 1 500 1,5 %

Sum 100 000 100,0 %

NOTE NR. 7 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V.

Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2007 var 7.

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i 2007 utgjør kr 946.632. Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr 80.000. I tillegg kommer honorar for regnskapsmessig
og annen bistand med kr 34.500. Beløpene er ekslusivt merverdiavgift.

Ansatte har lån i selskapet på kr 11.840. Avdragstid er 3-5 år. Lånerenten tilsvarer normalrentesatsen
fastsatt av myndighetene.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsording etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonsforpliktelsene er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte og som
oppfyller kravene i loven. Forpliktelsen er ikke balanseført.

Årets pensjonskostnad:
Pensjonspremier 550 529
Innbetalt premie 225 118
Innbetalt til fond 278 800 (503 918)

Uoppgjort premie pr. 31.12. 46 611

Pensjonspremiefondet, som kan brukes til betaling av premier eller økte pensjoner i fremtiden, utgjør
kr 144.638 pr. 31.12.2007. I tillegg er det satt av i regnskapet kr 280.718 pluss arbeidsgiveravgift til
fremtidig dekning av premier eller økning av premiefond.

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2007

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2007
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