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VISJON OG RESULTATER

Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det
ledende fellesorganet for aktører med interesse for 
veitransport, og en sentral premissleverandør for
media og for politiske beslutninger på området. 
Slik er OFVs visjon formulert.

I 2010 kom vi et lite skritt nærmere visjonen, gjennom
lanseringen av Kvalitetsindikatorer for veitrafikken 
på den nasjonale veikonferansen som vi arrangerte
sammen med Vegforum Trøndelag i Trondheim.
Kvalitetsindikatorene viser tilstanden på det norske
riks- og fylkesveinettet pr 1.1.2010, og datagrunnlaget
og analysene skal oppdateres hvert annet år for å
kunne påvise endringer innen de ulike veiklassene,
fylkesfordelt. Indikatorene og selve konferansen viste
at OFV er med på å påvirke norsk veipolitikk i en
åpnere og mer brukerorientert retning. Vi vil videre-
føre dette arbeidet i årene som kommer, og legge 
enda større vekt på å foreslå bedre løsninger.

Vilrid Femoen og Øyvind Solberg Thorsen 

FÆRRE DREPTE, FLERE LAV-
UTSLIPPSBILER, MEN FORTSATT
VEKST I VEIFORFALLET
Hovedutfordringen for OFV er å jobbe for at alle 
veibrukere får dekket sitt transportbehov på en 
effektiv måte, samtidig som de negative konsekven-
sene for mennesker og miljø blir minst mulige.

Tilstanden på riks- og fylkesveinettet er meget dårlig.
Veiene forfaller ytterligere på grunn av manglende
vedlikehold, og utbyggingen går svært sakte, blant
annet på grunn av rigide plan- og bevilgningssystemer
og sviktende veisatsing i en årrekke.

Det er behov for å definere bindende krav til vei-
standard. Kravene må defineres ut fra de transport-
politiske målsettingene, og OFV slutter seg til målene
om effektivitet og regional utvikling, trafikksikkerhet 
og miljø. Kravene må implementeres ved effektivi-
sering i plan- og byggeprosess, driftsformer og 
bevilgnings- og regnskapsprinsipper. Dernest må 
det føres jevnlig tilsyn med at kravene overholdes 
og det må være sanksjoner ved brudd på kravene. 
Slike sanksjoner kan i verste fall innebære stengning
av vei.

I 2010 var det en gledelig reduksjon i antall drepte i 
veitrafikken. Det laveste antall drepte og hardt skadde
siden 70-tallet. Det er nok et resultat av målrettet
trafikksikkerhetsarbeid, men også av at nye biler er
mye sikrere enn biler som er eldre enn gjennomsnittet
på 10,4 år. 

En tydelig innfasing av lavutslippsbiler, altså person-
biler med et CO2-utslipp på 0–120 g/km, bidro til 
en reduksjon i klimagassutslippene. Imidlertid fort-
satte trafikkveksten, slik at de totale klimagass-
utslippene fra veitrafikken økte noe i 2010 sammen-
lignet med 2009.

SINTEF fastslo for allerede i 2004 at veistandarden i
Norge påførte veibrukerne større kostnader enn det
veieierne sparer ved ikke å oppgradere standarden. 
Det er derfor ulønnsomt for samfunnet å videreføre
dagens standard. Det enorme vedlikeholdsforfallet,
estimert til 18 milliarder bare på riksveinettet, må
stoppes og dessuten reduseres årlig. OFV mener at
vedlikeholdsbehovene som oppstår som følge av
slitasje og aldring er en kontinuerlig oppgave som må
legges inn i investeringskostnadene og neddiskonteres
gjennom hele veiens levetid.

Til tross for at regjeringen er opptatt av å fremme 
en politikk som skal tilby et effektivt, tilgjengelig,
sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker
samfunnets behov for transport og fremmer regional
utvikling, er det ikke samsvar mellom målene og
virkemidlene i transportpolitikken. Veitransport er 
fortsatt den viktigste transportformen for innenlands-
reiser i Norge, og med spredt bosetting og nærings-
struktur er veitrafikk avgjørende for regional utvikling.
OFV er enig i målene i regjeringens politikk, men 
registrerer og beklager at utviklingen går meget 
sakte i ønsket retning. 
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FREMKOMMELIGHET, EFFEKTI-
VITET OG REGIONAL UTVIKLING:
MARGINAL FORBEDRING

Fremkommelighet og regional utvikling måles blant
annet i reisetid i minutter på riksveinettet og regje-
ringen har som mål å redusere reisetiden på riks-
veiene i Norge. Potensialet for redusert reisetid på
dette veinettet er beregnet til 627 minutter (Trans-
portetatenes Stamvegutredning). Veiforbedringer, 
herunder åpning av ny motorvei på E6 nord for
Gardermoen og på E18 Grimstad – Kristiansand, 
bidrar til å redusere reisetiden mellom byene. 
I statsbudsjettet for 2011 går det frem at reisetiden 
på riksveiene ble redusert med 7,6 minutter i 2010.
Reisetidsforbedringene for 2010 utgjør 1,2 prosent 
av potensialet for redusert reisetid på riksveiene. 

En sammenligning som Rambøll har gjort på opp-
drag for OFV, viser at reisetiden målt i gjennomsnitts-
hastighet mellom de største byene i Norge er høyest 
av 12 land i Europa, herunder Albania, Portugal og 
Tyskland. 

Det er fare for at den positive effekten på reisetiden 
til dels forsvinner som følge av økt trafikk, dårlig
veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak som reduk-
sjoner i fartsgrensen samt økt bruk av streknings-
fartsovervåking. Dagens veisystem er meget sårbart
for hendelser og tiltak som gir økninger i reisetiden. 

OFV observerer lite fokus på fremkommelighet, 
effektivitet og reisetid i den politiske debatten. Dette
er et paradoks når Nasjonal transportplan fastslår 

at det er her grunnlaget for transportpolitikken ligger,
og at det skal oppnås betydelige reisetidsreduksjoner
på riksveinettet i NTP 2010-2019. 

MILJØ: POSITIVE BIDRAG FRA 
NY BILTEKNOLOGI

OFV støtter en politikk som bidrar til å redusere 
utslippene fra veitrafikken samtidig som tiltakene 
ikke går ut over de øvrige transportpolitiske målene.
Regjeringen har som målsetting at gjennomsnittlig
CO2-utslipp fra nye personbiler skal være maks 
120 g/km i 2012.

I 2010 var gjennomsnittutslippet 141 g/km fra nye
personbiler, redusert fra 151 g/km i 2009, og ned 

hele 36 g/km fra 2006. Utviklingen går i riktig retning,
men det er fortsatt et stykke igjen. Den positive 
utviklingen skyldes dels innføring av ny teknologi, 
og dels regjeringens avgiftsomlegging med virkning 
fra januar 2007.

Nesten hver tredje nybilkjøper valgte en bil med 
CO2-utslipp på maks 120 g/km i 2010. Det ble regi-
strert 39 252 personbiler med et CO2-utslipp mellom 
0 og 120 g/km i 2010, det er mer enn dobbelt så 
mange som i 2009. De siste fem årene har andelen 
lavutslippsbiler økt meget sterkt, fra 2,3 prosent i 
2006 til 30,8 prosent i 2010.  

Et annet viktig innsatsområde som vil gi rask effekt, 
er økt spredning av kunnskap om økokjøring. 
Erfaringene fra blant annet Klimaveien viser at opp-
læring i riktig kjørestil med fokus på planlegging av
reisen, optimal bruk av motordynamikk, bedre bruk 
av gir og vektlegging av jevn flyt i kjøringen kan gi 
drivstoffreduksjoner på mellom 10–15 prosent. 
OFV beklager at myndighetene gjennom Klimakur 
2020 har valgt å nedprioritere økokjøring.

Ytterligere reduksjon i veitrafikkens miljøbelastning
kan oppnås ved raskere innfasing av lavutslipps-
teknologi i nye biler, ved sanering av flaskehalser og
bidrag til jevn flyt i trafikken.

TRAFIKKSIKKERHET: BEDRING,
MEN IKKE BRA NOK

OFV støtter en politikk som reduserer antallet drepte
og skadde i trafikken, men mener det bør bestrebes 
å velge tiltak som ikke svekker de andre transport-
politiske målene; herunder fremkommelighet og
regional utvikling. 

I 2010 ble 210 mennesker drept i veitrafikken. Det er
det laveste antallet på mange tiår og det følger opp 
den meget positive utviklingen med hensyn til antallet
drepte og meget hardt skadde i veitrafikken vi har 
sett de senere år. OFV støtter Nullvisjonen om  ingen
drepte eller hardt skadde i veitrafikken.  Nullvisjonen
tar utgangspunkt i at det er menneskelig å feile og 
det må derfor bygges sikkerhet inn i trafikk/vei-
systemet. Ulykkesanalysene viser at de fleste ulykker
kan relateres til høy fart, manglende bruk av bilbelte 
og promillekjøring. Dette er utfordringer som kan 
løses gjennom innfasing av førerstøttesystemer. 

Nullvisjonen pålegger veimyndighetene et ansvar for 
å bygge tilfredsstillende sikkerhet inn i veisystemet. 
En analyse fra Statens vegvesen Region Øst viser 
at Statens vegvesen kan gjøre noe med mer enn 
60 prosent av årsakene som fører frem til en trafikk-
ulykke. OFV mener at ytterligere reduksjoner i antall
drepte og hardt skadde i veitrafikken kan oppnås 
ved raskere innfasing av sikrere biler og ved å opp-
gradere veinettet til høyere sikkerhetsnivå.

VIKTIGE SAKER FOR OFV I 2010

1. Ny transportplan må synliggjøre faktisk behov
og tidshorisont 

2. Indikatorer for kvaliteten på veinettet
3. Regionreformen – Bindende veikrav må 

innføres
4. Nasjonal innbyggerundersøkelse avdekker 

misnøye med veistandard
5. Riksrevisjonen må undersøke den samlede 

veiforvaltningen
6. Hovedveiene i Norge har lavest gjennomsnittsfart 

blant 12 europeiske land
7. OFV går inn for skjerpede krav til dekkevedlike-

hold
8. Mer enn dobbelt så mange lavutslippsbiler 

i 2010
9. Ulykkesrapport synliggjør behov for å innføre 

bindende veikrav
10. Veikonferansen i Trondheim ble en suksess 
11. Tettere faglig kontakt med medlemmene

1. NY TRANSPORTPLAN MÅ 
SYNLIGGJØRE FAKTISK BEHOV 
OG TIDSHORISONT 
Startskuddet for en ny planprosess frem mot Nasjonal
transportplan 2014–2023 gikk vinteren 2010. I de 
neste to årene skal premissene for utformingen av
transportpolitikken for perioden 2014–2023 formes. 
Det første som vil skje er at Statens vegvesen og 
transportetatene får et formelt oppdrag fra Sam-
ferdselsdepartementet. Rammene for oppdraget 
har stor betydning både for den faglige frihetsgraden 
til transportetatene og det endelige resultatet. OFV 
har i et brev til departementet bedt om at de reelle 
behovene analyseres før økonomiske rammer "låser"
prosessen, og at de økonomiske alternativene
presenteres i form at antall tiår det vil ta å realisere
anbefalt utbygging.

Her er noen av hovedpunktene fra brevet:

De reelle behovene må avdekkes først
Første del av planarbeidet bør fokusere på behovs-
analyser. Det reelle gapet mellom befolkningen og
næringslivets behov for oppgradert infrastruktur og
faktisk standard på infrastrukturen må avdekkes og
være utgangspunkt for de videre prioriteringene. Det 
er derfor viktig at de såkalte plantekniske økonomiske
rammer fastsettes så sent som mulig i planprosessen.

Tidshorisont må synliggjøres
Stamveiutredningene til Statens vegvesen fra 2006
avdekket at det ville ta 50 år med daværende utbygg-
ingstempo å realisere et godt stamveinett i tråd med 
de faglige anbefalingene. Til tross for at bevilgningene
økte i den endelige planen, ble tidshorisont for utbygg-
ing ikke anskueliggjort. Tidshorisont for utbygging
handler om politiske valg og prioriteringer, og må 
derfor både synliggjøres og presenteres som reelle
valg for politikerne. Planforslaget bør derfor gi 
alternativene i form av en utbyggingshorisont på 20, 
30 og 40 år. Det har tidligere vært vanligere å presen-
tere marginalvurderingene i form av en økonomisk
ramme +/- 20 prosent.

Indikatorer for måloppnåelse må utvikles
Nasjonal transportplan skal bidra til et effektivt, til-
gjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem 
som dekker samfunnet sitt transportbehov og fremmer
regional utvikling. I styringen av transportpolitikken er
det utviklet målestruktur for sikkerhet, fremkom-
melighet, miljø og tilgjengelighet. Dette er et godt 
grep som OFV slutter seg til. Det som er viktig nå, er 
å få konkretisert delmålene i gode indikatorer. Statens
vegvesen og de andre transportetatene har selv pekt på
at det er avdekket et betydelig behov for å utvikle gode
indikatorer og målesystemer. Etableringen av slike in-
dikatorer gjør det lettere for veibrukerne og samfunnet
å følge utviklingen i transportsystemet. En ny trans-
portplan må få indikatorene for måloppnåelse på plass.

Vedlikeholdsetterslepet må kartlegges
Analysene av forfallet på riks- og fylkesveinettet er 
av eldre dato og basert på usikkerhet i beregningene. 
I nytt planarbeid er det viktig at mest mulig oppdaterte
tall for forfallet innhentes og benyttes i det videre
arbeidet. Med det omfanget vedlikeholdsetterslepet
har, kan det videre være fornuftig å vurdere en egen
plan for å ta igjen etterslepet. Man kan også spørre 
seg om vedlikeholdshåndtering strengt tatt hører inne
under en transportplan.
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driftsstandard, vedlikehold eller teknisk veistandard 
fra statens side. Dette duker i teorien for 19 ulike
standarder, og dermed kan bilistene oppleve store
standardsprik ved kryssing av fylkesgrenser.

Dersom fylkeskommunene bruker tilstrekkelig med
midler til veioppgavene har det i praksis lite å si om
statlige føringer for standard innføres eller ei. Det er
imidlertid flere eksempler på at fylkeskommunene
velger å bruke deler av midlene til de nye fylkes-
kommunene på andre oppgaver. I Østfold vil minst 
halvparten av midlene gå til kollektivtiltak, og i Akers-
hus settes midlene av i et fond som over en fireårs-
periode skal gå til investeringer innen skole, veier 
og kollektivtiltak. Et annet spørsmål er knyttet til 
om de statlige bevilgningene i det hele tatt dekker 
behovene for drift, vedlikehold og oppgradering.
Statens vegvesens tidligere tall på omfanget av forfall
og kostnader som følge av oppgraderingsbehov på
nåværende fylkesveinett gir et udelt negativt svar på
dette.

Både regjering og storting ønsker statlige 
minstekrav
For å unngå standardsprang mellom fylkene bør det
innføres statlige minstekrav. Dette er vanlig på en
rekke områder der fylkeskommune eller kommune 
er tjenesteyter. Vann- og avløpsnettet for eksempel,
skal være av en slik stand at man ikke blir syk av å
drikke vann fra springen.

Behovet for statlige føringer er omtalt i regjeringens
dokumenter i prosessen som ledet frem til oppgave-
overføringen av veiene. I høringsnotatet fra Kommu-
nal- og Regionaldepartementet om Forvaltnings-
reformen (26.2.2008, side 50 flg) går det blant annet
frem at det av hensyn til næringsliv, trafikanter,
trafikksikkerhet med mer er viktig å vurdere behovet
for statlige føringer, og at det er aktuelt "å gi statlige
føringer i form av lov eller forskrifter som sikrer en
minstestandard for utbygging, drift og vedlikehold 
av de regionale vegene, for å sikre god ivaretakelse 
av trafikksikkerhet, god ivaretakelse av miljøhensyn og
en enhetlig standard i overgangen mellom stamveger
og regionale veger".

Det samme synet følges opp av Stortinget i behand-
lingen av det konkrete lovforslaget knyttet til reformen,
hvor det vises til "viktigheten av en god standard på 
det fylkeskommunale vegnettet, et akseptabelt nivå 
på veginvesteringene og en fullgod trafikksikkerhets-
politikk ialle fylkeskommuner. For å nå disse målene 

er det aktuelt å gi enkelte nasjonale føringer" (Ot.prp.
nr 68, avsnitt 5.2.5)

Av hensyn til trafikksikkerheten og fremkommelig-
heten for næringsliv og bilister, mener OFV derfor at
statlige føringer for standarden på fylkeskommunale
veier må innføres så snart som mulig.

Fortgang i prosessen
I et brev til Samferdselsdepartementet ba OFV om at
Regjeringen må få fortgang i prosessen knyttet til 
etableringen av statlige føringer. Samtidig ba OFV 
om en redegjørelse for hvordan staten vil oppfylle sin
rolle som garantist for et likeverdig tjenestetilbud 
på fylkesveiene.

4. NASJONAL INNBYGGER-
UNDERSØKELSE AVDEKKER 
MISNØYE MED VEISTANDARDEN
Innbyggerundersøkelsen, som ble utført på oppdrag 
fra Fornyings- og administrasjonsdepartement, 
måler tilfredshet med alle offentlige tjenester. Dette 
er den største innbyggerundersøkelsen som er gjen-
nomført noen gang, med over 12 000 respondenter.
Samferdsel er et av områdene folket er minst for-
nøyde med, og det er veier respondentene vurderer
som minst positivt. Hele 48 prosent har et negativt 
inntrykk av riks- og europaveiene. Alle andre veit-
jenester skårer også meget lavt. Ingen andre offent-
lige tjenestesektorer møter så massiv misnøye fra 
innbyggerne i undersøkelsen fra Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet.

I hovedrapporten går det frem at inntrykkene er jevnt
over dårlige innenfor samferdsel.

Mens gjennomsnittlig tilfredshetsnivå for samtlige 
offentlige tjenester er på 42 poeng, ligger gjennom-
snittlig tilfredshetsnivå på vei som følger:

n Standarden på riks- og 
europaveiene: -13 poeng 

n Standarden på fylkesveiene: -11 poeng 
n Standarden på veier og gater 

i kommunen: -7 poeng 
n Vedlikehold av fortau og sykkelstier 

vinterstid i kommunen: -17 poeng 
n Vedlikehold av veier resten av året 

(asfaltering med mer): -13 poeng 

6

Fylkesveinettet må fortsatt være en del av Nasjonal
transportplan
Selv om det er slik at de 19 fylkeskommunene nå har
ansvaret for øvrig riksveinett, kan de ikke gå ut av 
overordnet nasjonal transportplanlegging. Alle forhold
som handler om ivaretakelse av en helhetlig og til-
fredsstillende standard på tvers av fylkesgrensene 
må inn i den nasjonale planen. Fylkeskommunene 
har nå en viktig rolle i å ivareta de overordnede, trans-
portpolitiske målene. Behovet for dialog og samarbeid
på tvers av forvaltningsgrensene blir dermed svært
viktig.

2. INDIKATORER FOR KVALI-
TETEN PÅ VEINETTET

På oppdrag fra OFV har konsulentselskapet Rambøll
AS hentet ut og analysert tusenvis av data fra Nasjonal
veidatabank. Datauttrekket er bearbeidet og satt
sammen til en serie konkrete indikatorer som til
sammen viser status for TERN-veier, øvrige riksveier,
fylkesveier som tidligere var klassifisert som riksveier
og øvrige fylkesveier.

Dette er indikatorene i prosjektet:
n Ulykkeskostnad, gjennomsnitt per år basert på alle 

personskadeulykker på aktuelle vegtyper de siste 
10 år

n Endring ulykkeskostnad, gjennomsnitt siste 2 år 
mot siste 10 år

n Ulykkesfrekvens, dødsulykker siste 10 år
n Veilengde inkludert ramper og armer
n Veier med fartsgrense under 80 og 90 km/t
n Gjennomsnittlig kjørefart
n Gjennomsnittlig fartsgrense
n Gjennomsnittlig ÅDT (Årsdøgntrafikk)
n Horisontalkurvatur (hvor svingete veien er)
n Dekkebredde under 8,5 m (hvor bred/smal 

veien er)
n Stigning større enn 5 eller 7 prosent (hvor bratt 

veien er)
n Jevnhet, IRI 3 eller dårligere
n Trafikkmengde per innbygger og døgn
n Kjørelengde per innbygger per døgn i km

Også Transportøkonomisk Institutt og OFV AS har
bidratt i dette prosjektet.

I rapporten finnes data inndelt på fylke og veitype
(TERN-veier, riksveier som ikke er TERN-veier, 
nye fylkesveier og gamle fylkesveier). Forklaringer 

kommer frem ved å klikke på (X)-boksene. Presen-
tasjonen, som er utarbeidet av Nyhetsgrafikk.no, 
finnes på OFVs hjemmeside.

3. REGIONREFORMEN – BIND-
ENDE VEIKRAV MÅ INNFØRES

Fylkeskommunene har blitt landets største 
veiholder
1.1.2010 ble vel 17 000 kilometer av riksveiene overført
fra staten til de 19 fylkeskommunene. Staten har kun
ansvaret for et stamveinett på 10 400 kilometer som
består av alle hovedveier og Europaveier i landet. På
stamveiene avvikles vel 55 prosent av trafikkarbeidet.
På stamveiene gjelder de samme kravene for drift,
vedlikehold og teknisk veistandard over hele landet. 
I praksis blir kravene oppfylt i den grad tilstrekkelig
med midler stilles til rådighet fra de bevilgende
myndigheter.

Det er i dag registrert et meget omfattende forfall 
som følge av manglende utført vedlikehold på 
statens veinett. Dette igjen er en følge av manglende
prioritering, både mellom drift og vedlikehold, 
mellom vedlikehold og investeringer, og mellom 
veibevilgninger og andre politikkområder i sam-
funnet.

Fylkeskommunene har nå ansvaret for 44 000 kilo-
meter fylkesveier, og utgjør dermed det største 
forvaltningsnivået målt i veilengde. Det stilles ingen
krav til kvaliteten på fylkesveinettet når det gjelder

Veipolitisk endring ved hjelp av 
gjennom media

n Handlingsprogrammet til Statens vegvesen 
for 2010 viste at forfallet på veiene vil fort-
sette med det bevilgningsnivået Nasjonal 
tranportplan 2010–2019 legger opp til.

n OFV gikk til TV2 med saken, som ble slått 
stort opp i en nyhetsreportasje på kvelds-
sendingene.

n Aftenposten fulgte opp saken i juni.
n Da Statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, 

var meldingen fra Regjeringen at 2011-
bevilgningene vil være store nok til å stoppe 
forfallet.
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Vegnormaler. Det foreligger ikke egne krav til 
eksisterende vei i Statens vegvesens serie av hånd-
bøker. Dersom vegnormalene ikke skal gjelde på 
eksisterende vei, bør egne krav utarbeides.

n Vedlikeholdsforfallet på riksveiene er meget 
omfattende, og økende.
Kilde: Statens vegvesen. Nasjonal transportplan 
2010–2019, St.prp. nr 1 (2009–2010) Samferdsels-
departementet, OFV

Når de årlige budsjettvedtakene er for lave gjennom
mange år, tilrettelegges det for et økende gap mellom
veikravene på den ene siden og faktisk veistandard 
på den andre siden. Stortinget gjør det umulig for 
veiforvaltningen å realisere de kravene vegforvalt-
ningen selv har fastsatt for å oppfylle Stortingets
vedtak. Dette er en praksis som neppe kan være 
formålstjenlig å opprettholde. 

Hvordan bør veiforvaltningen forebygge 
fremtidige feil og mangler?
Riksrevisjonen skal veilede forvaltningen for å fore-
bygge fremtidige feil og mangler. Det bør være et
sentralt mål for norsk veiforvaltning at faktisk vei-
standard er i tråd med de fastsatte kravene. Ethvert
avvik fra veiforvaltningens krav knyttet til kvaliteten 
på veiene, fra drift via vedlikehold til teknisk/geo-
metrisk standard, må være å betrakte som en forvalt-
ningsfeil- eller mangel.

OFV har sammen med en rekke organisasjoner i
mange år anbefalt Stortingets politiske partier å øke 
de økonomiske rammene slik at veistandarden kan
bringes à jour med standardkravene. Likevel viser 
våre analyser at Stortingets budsjettvedtak ikke gir 
rom for å realisere forvaltningens egne standardkrav
før om 60–90 år.

Ifølge en rapport fra analyseselskapet Rambøll finnes
det "ingen lover, forskrifter eller normaler som sier
noe om når målene om effektiv, sikker og miljømessig
vetransport skal nås" (Rambøll 2009).

Dette innebærer at veiforvaltningen fortsatt vil bære
preg av feil og mangler i alle disse årene. Dette kan
neppe være i tråd med god offentlig forvaltningsskikk.
En løsning er at veiforvaltningens standardkrav 
bringes i bedre samsvar med de økonomiske ram-
mene i Stortingets budsjettvedtak. Det betyr at
standardkravene til vedlikehold må justeres ned 
betydelig. Dette vil igjen svekke forvaltningens evne 

til å realisere målene i Nasjonal transportplan og
Vegloven. 

Gap mellom befolkningens behov og 
faktisk vegstandard – meget lav innbygger-
tilfredshet
Dagens veiforvaltning har videre ført til et gap 
mellom befolkningens behov for gode og sikre veier 
på den ene siden, og faktisk veistandard på den 
andre siden.

Det økende standardgapet blir av Regjeringen identi-
fisert som en hovedutfordring. I Stortingsmeldingen 
for Nasjonal transportplan 2010–2019 (St.meld. 
nr. 16 008–2009) heter det at utfordringene for den
videre utviklingen av transportsystemet blant annet 
er knyttet til (sitat):

n Over tid har vi fått eit auka gap mellom transport-
behov og standarden på infrastrukturen

n Det er framleis altfor mange drepne og hardt 
skadde i vegtrafikken (sitat slutt).

Til tross for at det legges opp til et betydelig løft, og
forutsatt at planen realiseres, vil det fortsatt være et
betydelig gap mellom transportbehov og standard 
på veiene over hele landet i 2019. Blant annet vil kun
350 km av totalt 1240 km på riksveinettet bredde-
utvides og få to felt med gul midtstripe ved utgangen 
av 2019. Det vil fortsatt være store vedlikeholds-
behov over hele landet. I lys av den forventede befolk-
ningsog trafikkveksten i tiårsperioden, vil standarden
neppe være veldig mye nærmere befolkningens behov 
i 2+19.

Gapet mellom befolkningens behov og faktisk vei-
standard kommer tydelig til uttrykk i form av lav 
tilfredshet med offentlige veier. I den store innbygger-
undersøkelsen som Direktoratet for forvaltning og 
IKT har utført på oppdrag fra Regjeringen ved For-
nyings- og administrasjonsdepartementet, går det 
frem at:

n Brukernes tilfredshet med riksveiene er meget lav. 
Vei er det tjenesteområdet av alle offentlige 
tjenester, statlige, fylkeskommunale og kommunale,
som innbyggerne er minst tilfredse med.
Kilder: Direktorat for forvaltning og IKT, Innbyggerunder-
søkelsen 2010

Fravær av uavhengig tilsyn
Statlig tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge 

Til sammenligning får NSB + 6 poeng, 
og NAV -1 poeng.

Tilfredshetsnivået er et mål de bruker i rapporten 
som beregner forskjellen mellom de som er fornøyd
(+3, +2, og +1 poeng) og de som er misfornøyd (-3, -2 
og -1 poeng).

Undersøkelsen dokumenterte det vi alle vet: Veistan-
darden i Norge er for dårlig. Samferdselsministeren
har hatt krisemøte med NSB-ledelsen for å bedre
togtilbudet, og arbeidsministeren har nå møte for 
å bedre tilbudet fra NAV. Vi undrer på hvordan
samferdselsministeren vil håndtere veikrisen. Det
mangler allerede 1 miliard av investeringsmidlene 
til stamveiene i forhold til Nasjonal transportplan, 
og dagens utbyggingstempo innebærer svært lav 
oppgraderingstakt.

Opplysningsrådet for Veitrafikken mener det på høy 
tid med en endring av et system som tilrettelegger 
for et økende gap mellom veikrav og faktisk standard
samtidig som forfallet på veiene øker. Innbyggerne 
forventer bedre veistandard. Undersøkelsen er en
tydelig tilbakemelding til Regjeringen om å innfri sitt
samferdselsløfte til det norske folk.

5. RIKSREVISJONEN MÅ 
UNDERSØKE DEN SAMLEDE 
VEIFORVALTNINGEN
I et brev til Riksrevisjonen, tok OFV til orde for 
at det må foretas en forvaltningsrevisjon av riks-
veiene. Her er hovedinnholdet i brevet:

En rekke rapporter har de senere årene avdekket 
gapet mellom de krav forvaltningen har definert på
basis av Stortingsvedtak og de krav befolkningen 
har til god og sikker infrastruktur og den faktiske 
veistandarden på riks- og fylkesveinettet. Dette gir
grunn til å spørre seg i hvor stor grad dagens vei-
forvaltning bidrar til å oppfylle Stortingets vedtak om
Vegloven av 1963 og Nasjonal transportplan.

Vi ber Riksrevisjonen foreta en grundig forvaltnings-
revisjon av riksveiene for å belyse følgende:

n I hvor stor grad bidrar veiforvaltningen til å oppfylle 
Vegloven § 1 a?

n I hvor stor grad bidrar veiforvaltningen til å 
oppfylle Stortingsvedtak om de overordnede 

målene i trans portpolitikken i Nasjonal trans-
portplan?

n Hvilke råd vil Riksrevisjonen gi til veiforvaltningen 
gitt de økonomiske rammebetingelser som kan 
forventes?

Er intensjonene i Vegloven ivaretatt gjennom 
veiforvaltningen?
Forvaltningsrevisjonens siktemål er å kartlegge 
om Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. 
Et sentralt Stortingsvedtak og grunnleggende for 
veiforvaltningen er Vegloven av 21. Juni. Nr. 23 1963. 
I formålsparagrafen går det frem at loven skal sikre
"planlegging, bygging, velikehald og drift av offent-
lege og private vegar, slik at trafikken på dei kan 
gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei 
kvar tid kan være tente med. Det er ei overordna
målsetting for vegstyresmaktane å skape størst
mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta 
omsyn til grannane, eit godt miljø og andre sam-
funnsinteresser ellers".

Med utgangspunkt i Vegloven er forskrifter, veg-
normaler og håndbøker for planlegging, drift, ved-
likehold og bygging av offentlige veier utarbeidet av
Statens vegvesen. Vegnormalene gjelder for bygging 
av ny veg og håndbøkene gjelder for drift og vedlike-
hold, og felles for alle er at de kan fravikes av bud-
sjettmessige hensyn. Dette har som konsekvens at 
de kravene som stilles for å ivareta Stortingets vedtak 
i Vegloven, realiseres i den utstrekning det er til-
fredsstillende økonomiske rammer. De økonomiske
rammene fastsettes av Stortinget gjennom årlige 
budsjettvedtak, og har i en årrekke ikke vært til-
strekkelige for å bygge ut og vedlikeholde veiene i 
tråd med kravene.

Gap mellom forvaltningskrav og faktisk 
standard
Flere rapporter fra Statens vegvesen de senere år
dokumenterer dette:

n Gapet mellom veinormalstandard og faktisk 
standard på riksveinettet er meget omfattende.
Kilde: Statens vegvesens tilstandsanalyser 2006, 
Nasjonal transportplan 2010–2019, St.prp. nr 1 
(2009-2010) Samferdselsdepartementet, OFV

Gapet som Statens vegvesen har kartlagt, består 
i avviket mellom faktisk veistandard og krav til 
standard dersom veien skulle bygges ny. Krav til 
ny vei er fastsatt i Statens vegvesens håndbok 017,
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Gjennomsnittlig kjørefart med bil (km/t) mellom 
de største/viktigste byene i 12 europeiske land,
rangert:

7. OFV GÅR INN FOR SKJERPEDE
KRAV TIL DEKKEVEDLIKEHOLD

Etter en omfattende faglig og organisatorisk behand-
ling i OFV, er høringsuttalelsen til forslag til ny drifts-
og vedlikeholdsstandard nå sendt til Vegdirektoratet.
Et av de mest sentrale punktene går på innslags-
punktet for dekkevedlikehold: hvor mye spor, sprekker
og hull skal tillates før det stilles krav til at det legges
ny asfalt?

Opplysningsrådet for Veitrafikken går inn for å skjerpe
kravene fra 25 mm spordybde til 15 mm spordybde på
veier med høy trafikk (ÅDT > 5000). Krav til jevnhet bør
også skjerpes på de høytrafikkerte veiene. Dette vil
over tid redusere driftskostnadene da en lavere
standard for vinterdrift kan velges. Dette fordi det må
velges en høyere standard på drift for å kompensere for
økt risiko på veier som er sporete og dårlige på andre
måter. Ved å øke standarden på veidekkene vil man

oppnå en økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet
og redusert drivstofforbruk, dermed bedre miljø.

Disse sammenhengene er grundig vurdert i Statens
vegvesens underlagsrapport for drift og vedlikehold.

Veier med mye sprekker, hull og spor gir redusert
trafikksikkerhet, økte driftskostnader for bilistene og
høyere drivstofforbruk enn jevnt veidekke.

Kilder:
n Høringsutgave av Håndbok 111, Standard for drift 

og vedlikehold av veger og gater, mars 2010
n SVV rapport "Samfunnsmessige konsekvenser 

av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold, 2006
n TØI-notat om sammenhengen mellom dekke-

standard og trafikksikkerhet, 2006

Statens vegvesen har hatt forslaget til ny standard for
drift og vedlikehold på offentlig høring. Fristen for 
innspill gikk ut 1. juli, og Vegdirektoratet vil nå vurdere
alle innkomne høringsuttalelser før endelig standard
fremmes i løpet av høsten. OFV vil følge den videre 
utviklingen i saken nøye, og mener det foreligger
meget gode faglige grunner for å følge våre anbefa-
linger.

8. MER ENN DOBBELT SÅ MANGE
LAVUTSLIPPSBILER I 2010

Regjeringen har som målsetting at gjennomsnittlig
CO2-utslipp fra nye personbiler skal være maks 
120 g/km i 2012. I 2010 var gjennomsnittutslippet 
141 g/km fra nye personbiler, redusert fra 151 g/km 
i 2009, og ned hele 36 g/km fra 2006. Utviklingen går 
i riktig retning, men det er fortsatt et stykke igjen. 
Den positive utviklingen skyldes dels innføring av ny
teknologi, og dels regjeringens avgiftsomlegging med
virkning fra januar 2007.

Nesten hver tredje nybilkjøper valgte en bil med 
CO2-utslipp på maks 120 g/km i 2010. Det ble regi-
strert 39 252 personbiler med et CO2-utslipp mellom 
0 og 120 g/km i 2010, det er mer enn dobbelt så 
mange som i 2009. De siste fem årene har andelen 
lavutslippsbiler økt meget sterkt, fra 2,3 prosent 
i 2006 til 30,8 prosent i 2010.

Det er gledelig for regjeringen at norske nybilkjøpere
i sterkt økende grad velger en personbil som tilfreds-
stiller kravet.
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opp intensjonene i lovverket. Tilsynet med målopp-
nåelse i veisektoren føres av sektoren selv ved 
Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet. 
I andre sektorer, som helsesektoren, er det etablert 
en uavhengig tilsynsmyndighet. Den modellen vei-
sektoren benytter kan være uheldig på flere måter;
først og fremst ved at Statens vegvesen både skal
ivareta rollen som uavhengig tilsynsmyndighet og være
departementets fagansvarlige i veisaker. Dermed vil
Statens vegvesens tilsynsvirksomhet være å betrakte
som internkontroll, og det er problematisk at ingen
fører tilsyn med denne. 

Avslutning
Vi håper Riksrevisjonen vil vurdere disse momentene
og foreta en grundig gjennomgang av veiforvaltningen 
i tråd med Lov og instruks om Riksrevisjonen. Det 
er grunn til å stille spørsmål ved den lave målopp-
nåelsen i veiforvaltningen, både målt i forhold til
standardgapet og i forhold til innbyggermisnøyen.

Det er behov for forvaltningsrevisjon på alle tre 
forvaltningsnivåer (stat, fylkeskommune og kommune)
slik vi ser det. Ettersom Riksrevisjonens oppgave er 
å følge opp Stortingets vedtak, vil riksveiene være 
en naturlig avgrensning i første omgang. I neste 
omgang bør søkelyset rettes mot Forvaltningsrefor-
men og overføringen av øvrig riksveinett fra staten 
til fylkeskommunene.

Kilder/bakgrunnsdokumentasjon:
n Vegloven av 21. Juni. Nr. 23. 1963.

n Statens vegvesen: Håndbøkene for drift og 
vedlikehold og håndbok 017

n Tilstandsanalyser av veinettet 2006, blant annet 
gjengitt i NTP-dokumenter og OFVs Bil & Vei 
statistikk 2008

n Statens Havarikommisjon for Transport, rapporter 
av ulykker på veinettet

n Direktoratet for forvaltning og IKT; Innbyggerunder-
søkelsen. Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge.
DIFI rapport 2010: 01. Kan lastes ned fra 
www.difi.no.

n St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 
2010–2019. Samferdselsdepartementet.

n Rambøll-rapport 2009: Forslag til funksjonskrav for 
vegsystemet.

6. HOVEDVEIENE I NORGE HAR
LAVEST GJENNOMSNITTSFART
BLANT 12 EUROPEISKE LAND

En undersøkelse som konsulentselskapet Rambøll 
utførte på oppdrag fra Opplysningsrådet for 
Veitrafikken, viser hvor lang tid det tar å reise på
hovedveiene (de såkalte TERN-veiene) mellom de 
5–7 største byene i hvert land. 12 land er med i 
undersøkelsen, som også ble utført i 2008.

Undersøkelsen viser at Norge nå har den laveste 
gjennomsnittshastigheten med bil målt i kilometer 
per time mellom byene som er med i undersøkelsen
(Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø), med 
65 km/t. Raskest går det i Tyskland, og den tyske
motorveistrekningen Hamburg-München topper 
listen med en snitthastighet på 113 km/t.

Byforbindelser i lavt befolkede områder i for eksem-
pel Portugal og Finland har vesentlig høyere hastig-
heter enn i Norge. Mellom portugisiske Porto i nord 
og Faro i sør (hhv 240 000 og 41 000 innb.) er den 
gjennomsnittlige kjørefarten med bil på 101,1 km/t. 
I Finland er hastigheten mellom Helsinki og Oulo i 
nord (omtrent på høyde med Bodø) på 83,8 km/t, 
økende fra 79,9 km/t i 2008.

Byforbindelser som går over fjellområdene i Østerrike
og Sveits har en gjennomsnittligkjørefart som ligger 
i intervaller mellom 90 og vel 100 km/t.

2009

Norge 65,0

Albania 68,1

Polen 71,3

Irland 74,3

Finland 81,1

Sverige 88,4

Sveits 90,5

Danmark 93,8

Østerrike 95,9

Portugal 96,8

Frankrike 106,9

Tyskland 108,3

2008

Albania 64,6

Norge 67,9

Irland 73,8

Polen 74,5

Finland 77,2

Sverige 89,1

Sveits 90,4

Østerrike 95,7

Danmark 95,9

Portugal 98,5

Tyskland 108,9

Frankrike 109,3
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skaper det problemer for vintervedlikehold, og er en
konstant trussel mot trafikksikkerheten".

OFV mener at denne rapporten viser at det må inn-
føres en ufravikelig grense for hvor trafikkfarlig en 
vei kan være før den må utbedres. Det må innføres
ufravikelige minstekrav til spor og andre forhold ved
veien av betydning for trafikksikkerheten, slik at vi 
unngår at veien er utløsende årsak til alvorlige ulykker
i trafikken.

10. VEIKONFERANSEN I
TRONDHEIM BLE EN SUKSESS

På årets konferanse møttes stortingspolitikere og 
lokalpolitikere, representanter fra fylkeskommuner 
og kommuner, samt organisasjoner og bedrifter fra
hele landet til en løsningsorientert diskusjon om
norske veier. Veikonferansen i Trondheim viste seg 
som en viktig møteplass for diskusjoner og nettverks-
bygging mellom by og land. Den nasjonale veikon-

feransen ble arrangert i samarbeid med Vegforum
Trøndelag, som avholdt sin årlige høstkonferanse som
en integrert del av veikonferansen.

Fra talerstolen ble tilhørerne lovet at regjeringen vil
øke satsingen på samferdsel utover det nåværende
nivået. NTP skal oppfylles, sa statsekretæren. Flere
innledere fokuserte på økonomiteoretiske og prak-
tiske løsninger for å skaffe til veie flere penger til 
veibygging og vedlikehold. For første gang ble OFV
Kvalitetsindikatorer for veistandard presentert i 
offentlighet. Kvalitetsindikatorene viser tilstanden på
norske TERN-, riks- og fylkesveier som en interaktiv
nettrapport. Rapporten kan ses et annet sted på OFVs
hjemmesider.

At vei er viktig for svært mange mennesker og bedrifter
i Norge, kom tydelig frem. To spennende foredrag fra
Nordøyvegen og Fosenvegene viste at kreativiteten 
har ingen grenser når det gjelder å skaffe lokalsam-
funnet en bedre veiforbindelse. Videre ble det slått fast
at gode veier er med på å skape sterke og levedyktige
bo- og arbeidsregioner, og at bedre veiforbindelser 
inspirerer lokalt næringsliv til å etablere flere arbeids-
plasser.

Deltakerne fikk et innblikk i hva Portugal har gjort for 
å bygge 170 km motorvei hvert år de siste 10 årene, 
og hvilke positive resultater det har medført for ulike
deler av landet. Å arrangere veikonferansen utenfor
Oslo var et viktig grep som bør gjentas. Med fylkes-
kommunene som landets største veiforvaltere er det
nødvendig og riktig å være tilstede der beslutningene
om fremtidens veier tas. Vi vi derfor se nærmere på
muligheten for å arrangere neste nasjonale veikon-
feranse i en annen del av landet, for eksempel i Troms
eller Sogn og Fjordane, to fylker som har klare, men 
litt forskjellige utfordringer innen samferdsel.

11. TETTERE FAGLIG KONTAKT
MED MEDLEMMENE

OFV har hatt tett kontakt med medlemsorganisasjo-
nene i 2010 gjennom medlemsinformasjon, medlems-
møter og dialog i andre sammenhenger. Det har vært
en positiv vekst i medlemsmassen, med Oslo Vei,
Saferoad, Norsk Petroleumsinstitutt og ITS Norway
som nye medlemmer. 

OFVs medlemmer har blitt løpende orientert om viktige
saker gjennom e-post og via hjemmesiden. 
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Østfold er fylket med flest miljøbevisste nybilkjøpere.
Mer enn hver tredje nye personbil (34,3 prosent) i
Østfold var en bil med maks 120 g/km CO2-utslipp i
2010. På de neste plassene finner vi Akershus med 
31,7 prosent og Oslo med 27,9 prosent.

Fylkesoversikt

9. ULYKKESRAPPORT SYNLIG-
GJØR BEHOV FOR Å INNFØRE
BINDENDE VEIKRAV

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har 
analysert en ulykke som skjedde på Fylkesvei 13 i 
Alta for halvannet år siden. Ulykken skjedde på en
svært sporete vei med relativt høy trafikk (årsdøgns-
trafikk på nesten 5000 kjøretøy) og det var is og 
snø i sporene. Da føreren av en personbil skulle 
svinge fikk hun ikke bakhjulene opp av sporene og
skrenset sidelengs inn i møtende kjøretøy, en stor
amerikansk pick-up. Både fører og to passasjerer i
personbilen omkom momentant. Ulykken skjedde på
en rett veistrekning i lav hastighet, og veien var skiltet
med nedsatt fartsgrense fra 80 til 50 km/t som følge 
av den sporete veibanen.

SHT påpeker i rapporten at føreren utviste aktsomhet
og at kjøretøyene var i god teknisk stand, men at 
veien hadde en uakseptabel tilstand. SHT mener at
veien var så krevende at man ikke kan forvente at
trafikantene kunne mestre dette. På det glatte føret 
ga de dype og bratte sporene lenger tilstrekkelige
sikkerhetsmarginer for å kunne manøvrere et kjøre-
tøy sideveis. Dette skapte trafikkfarlige situasjoner
som etter SHTs vurdering må betraktes som sikker-
hetsmessig uakseptabelt.

SHT viser til at det i vegtrafikkloven stilles detaljerte
krav til fører og kjøretøy, og etterlyser tilsvarende 
krav til veiene. SHT ønsker kriterier som definerer 
når veiens tilstand er sikkerhetsmessig uforsvarlig 
for trafikantene slik at det umiddelbart må kreves 
utbedrende tiltak, ferdselsrestriksjoner eller stenging 
i ytterste konsekvens.

Der ulykken skjedde var dybden på sporene 48 milli-
meter og veien burde vært reasfaltert flere år tid-
ligere da de anbefalte grenseverdiene for spordybde 
ble oversteget. I Statens vegvesens håndbok for drift 
og vedlikehold heter det at tiltak bør iverksettes når
sporene er på 25 millimeter (på mer enn 10 prosent 
av parsellen). SHT mener det er betenkelig at det 
ikke er satt krav med hensyn til spordannelser på
fylkesveier, spesielt for en høytrafikkert vei som
Fylkesvei 13.

Statens vegvesen påpekte i en rapport allerede i okto-
ber 2008 at fylkesveien hadde "en dramatisk kritisk 
tilstand" og at "så lenge strekningen ikke blir forbedret

Fylke Antall totalt Antall Andel 
miljøbil miljøbil i %

Østfold 9 433 3 237 34,3

Akershus 18 434 5 846 31,7

Oslo 15 088 4 203 27,9

Hedmark 4 936 1 458 29,5

Oppland 4 015 985 24,5

Buskerud 8 934 2 708 30,3

Vestfold 5 892 1 959 33,2

Telemark 4 793 1 574 32,8

Aust-Agder 2 734 944 34,5

Vest-Agder 5 513 1 907 34,6

Rogaland 10 955 3 358 30,7

Hordaland 11 315 3 819 33,8

Sogn og Fjordane 1 911 615 32,2

Møre og Romsdal 5 771 1 727 29,9

Sør Trøndelag 6 536 1 809 27,7

Nord Trøndelag 2 752 702 25,5

Nordland 4 010 1 114 27,8

Troms 3 415 986 28,9

Finnmark 1 284 299 23,3

Svalbard 33 2 6,1

Norge totalt 127 754 39 252 30,7
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Trond Johannesen Mia Ebeltoft Jørn Clausen
styreleder nestleder styremedlem

Øystein Herland Jan Johansen Syver Leivestad Leif Nybø
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik Erik Knut Riste Kari Sandberg Arne Aaberg
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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men totalt antall medlemmer er redusert med tre
siden 2009. Avskalling av medlemmer er en naturlig
konsekvens av at det ikke lenger er nødvendig å være
medlem i OFV for å få tilgang til statistikkene fra 
OFV AS. Styret har prioritert arbeidet med å verve 
flere medlemmer i løpet av 2010.

Arbeidsmiljø og likestilling
Det er to personer som arbeider i OFV, en kvinne og 
en mann. Begge er i ledende stillinger. Styret består 
av 16 medlemmer inklusive varamedlemmer som 
har samme møterett som ordinære styremedlemmer. 
I styret finner man tre kvinner og 13 menn. I løpet av
2010 gikk tre styremedlemmer ut av styret fordi de
sluttet i sine respektive medlemsorganisasjoner. 
Det aktive styret består derfor av 13 medlemmer ved
inngangen til 2011.

Foreningen har som mål å være en arbeidsplass uten
forskjellsbehandling mellom kvinner og menn, og
anser at dette er tilfellet. Det er derfor ikke planlagt

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

Totalt sykefravær i 2010 var 15 dager, noe som utgjør
4,3 % av total arbeidstid i året (av 1,5 årsverk). Det er
vesentlig høyere enn året før, og viser at sykefravær i
en liten organisasjon kan variere meget fra et år til et
annet. Det har ikke forekommet 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.

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en lands-
omfattende interesseorganisasjon som arbeider for at
alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en
rasjonell og effektiv måte med minst mulig skade på
mennesker og miljø. OFV har 76 medlemmer, herunder
23 landsomfattende organisasjoner, samt flere store
konsern og bedrifter med sterk interesse for å utvikle
veitrafikken i Norge. Vårt primære virkefelt er å belyse
veitrafikkens sentrale rolle i norsk samferdselspolitikk,
og bidra til at Norge får et moderne og velfungerende
veinett. 

OFV er en partipolitisk nøytral organisasjon. Vi skal
være en objektiv og pålitelig kilde til fakta om alle 
forhold knyttet til veitrafikken. Gjennom å innhente,
analysere og formidle fakta og kunnskap om veiene 
og veitrafikkens konsekvenser for samfunnet og
enkeltpersoner, skal vi, sammen med våre medlem-
mer, avdekke svakheter ved dagens veipolitikk og 
sikre bedre løsninger. Våre målgrupper er med-
lemmene våre, politikere, myndigheter og opinionen.

OFV eier og driver en forretningsmessig virksomhet
knyttet til publisering av statistikk om motorkjøretøyer
og veitrafikk gjennom aksjeselskapet Opplysningsrådet
for Veitrafikken AS (OFV AS). For å gi et fyllestgjørende
bilde av OFVs totale virksomhet, omfatter årsberet-
ningen også hovedtrekk fra virksomheten i OFV AS.

Opplysningsrådet for Veitrafikken har kontorsted i Oslo.

Redegjørelse for regnskapet 
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet og det bekreftes at denne
forutsetningen er til stede.

OFVs regnskap for 2010 viser et overskudd på 
kr 415 397. I 2009 var overskuddet kr 7 831. Styret 
foreslår at årets overskudd overføres til egen-
kapitalen.

Foreningens inntekter var totalt på kr 1 155 932, 
hvorav kr 805 932 var medlemskontingenter. Øvrige
inntekter besto av inntekter fra den nasjonale veikon-
feransen og royaltyinntekter fra OFV AS.

I 2010 viste regnskapet et driftsunderskudd på 
kr 895 303, hovedsakelig som en følge av store 
prosjektkostnader i forbindelse med utviklingen av
Kvalitetsindikatorer for veistandard. 

Finansinntektene utgjorde kr 1 310 700, herav mottatt
aksjeutbytte fra OFV AS på kr 1 146 000 og med netto
renteinntekter på kr 164 700.  

Foreningens egenkapital pr. 31.12 2010 er kr 6 732 935.
Egenkapitalandelen er 95,1 %. OFV AS, som foreningen
eier 95,5 % av, hadde i 2010 et resultat etter skatt 
på kr 1 516 041. 

Egenkapitalen i OFV AS pr. 31.12.2010 er kr 4 668 837.

Det ble avholdt fem styremøter i 2010. Styrets fokus
har vært å fremme foreningens omforente syn i viktige,
samferdselspolitiske saker. I løpet av 2010 var det 
særlig OFV Kvalitetsindikatorer for veistandard og 
Den nasjonale veikonferansen som hadde styrets
fremste oppmerksomhet.

Medlemmer
Ved utgangen av 2010 hadde OFV 76 medlemmer. 
Tre nye medlemmer har kommet til i løpet av 2010,

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010
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LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

n American Car Club of Norway
n Autobransjens Leverandørforening
n Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL
n Bilimportørenes Landsforening, B.I.L
n Finansieringsselskapenes Forening
n Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH
n Foreningen Asfalt og veiservice, FAV
n ITS Norway
n Kongelig Norsk Automobilklub, KNA
n Landsforeningen for trafikkskadde, LTN
n Maskinentreprenørenes Forbund, MEF
n Motorførernes Avholdsforbund, MA
n Norges Automobil-Forbund, NAF
n Norges Bilbransjeforbund, NBF
n Norges Biloppsamleres Forening
n Norges bilutleieforbund
n Norges Lastebileier-Forbund, NLF
n Norsk Petroleumsinstitutt, NP
n Norges Taxiforbund
n Norsk Asfaltforening
n NHO Transport
n Trygg Trafikk
n Norske Dekkimportørers Forening

MEDIA

n Bilforlaget AS
n Forlaget Last og buss AS
n Vi Menn

BEDRIFTER

n A-K Maskiner AS
n Bertel O. Steen Bergen
n Al-Ko Kober AS
n Auto-Grip AS
n Subaru Norge AS
n Bertel O. Steen Autostern AS
n Oslo Bilauksjon AS
n Bertel O. Steen AS
n Bertel O. Steen Vestfold
n Bilservice As
n BMW Norge AS
n Citroën Norge AS
n DEFA AS
n DnB NOR ASA
n DnB NOR Finans AS
n Du Pont Norge AS
n Ford Motor Norge AS

n General Motors Norge AS
n Gjensidige Skadeforsikring
n Harald A. Møller AS
n Hellanor AS
n Hofstads AS
n Hyundai Motor Norge
n If Skadeforsikring NUF
n Iveco Norge AS
n Veidekke AS
n Leaseplan Norge AS
n Man Last & Buss AS
n Mazda Motor Norge AS
n Mesta AS
n MMC Norge AS
n Motor-Trade AS
n Møller Bil Haugesund AS
n Nordea Finans AS
n Norsk Scania AS
n Oslo og Omegns bilbransjeforbund
n Oslo Vei AS
n Robert Bosch AS
n Romnes AS
n Rutebileiernes Standardiseringsforbund
n Skotvedt AS
n Sparebank 1 Skadeforsikring AS
n Svako Arne Syversen AS
n Toyota Drammen AS
n Toyota Norge AS
n Toyota Oslo AS
n Viking Redningstjeneste AS
n Volvo Personbiler Norge AS
n Johnson Controls Autobatteri

Ved utgangen av 2010 hadde OFV 76 medlemmer. Året før var medlemstallet 73

MEDLEMMER

STYRET OG ARBEIDSUTVALGET  

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2010 bestått av åtte menn og tre kvinner, samt fem vara-
representanter. Styrearbeidet i OFV dreier seg i stor grad om å behandle politiske saker, og det 
er avgjørende for et omforent resultat at en stor del av foreningens medlemmer er representert i styret.
Varamedlemmene har derfor lik møterett som styremedlemmene.

Styret har følgende sammensetting:

STYRELEDER

Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund

NESTLEDER

Mia Ebeltoft Finansnæringens Hovedorganisasjon

MEDLEMMER

Leif Nybø Norges bilutleieforbund
Jan Johansen Norges Automobil-Forbund
Jørn Clausen Viking Redningstjeneste AS
Syver Leivestad Norges Bilbransjeforbund
Erik Knut Riste Mesta AS
Arne Aaberg Foreningen Asfalt og veiservice
Øystein Herland Volvo personbiler Norge AS
Kari Sandberg Trygg Trafikk
Inger-Lise M. Nøstvik Norsk Petroleumsinstitutt

VARAMEDLEMMER

Erik Andresen, Bilimportørenes Landsforening Varamedlem 1
Svein Ove Langeland, Landsforeningen for trafikkskadde Varamedlem 2
Jan Beckmann, KNA Varamedlem 3
Olav Slaatsveen, Norges Lastebileier-Forbund Varamedlem 4
Jon H. Stordrange, NHO Transport Varamedlem 5

ARBEIDSUTVALGET

Styrets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og et styremedlem, for tiden Leif Nybø, samt 
foreningens direktør.

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består etter årsmøtet i 2010 av:
Erik Andresen, BIL
Trond Johannesen, MEF
I tillegg kommer styrets representant, Arne Aaberg, FAV.

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

Direktøren leder foreningen og OFV AS, og er ansvarlig overfor styret i begge organisasjoner. 
Den sentrale administrasjonen i foreningen består av direktør og leder for politikk og strategi.

Øyvind Solberg Thorsen direktør 
Vilrid Femoen leder politikk og strategi

ORGANISASJON OG ANSATTE



EIENDELER
Note 2010 2009

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 6 77 930 77 930 

Sum anleggsmidler 77 930 77 930 

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 248 922 22 110
Fordring på datterselskap 6 439 826 703 077
Andre fordringer 6 56 934 102 115

Sum fordringer 745 682 827 302

Bankinnskudd
Bankinnskudd 3 211 124 2 597 181
Livkonto 3 3 045 544  2 931 587

Sum bankinnskudd 6 256 668 5 528 768

Sum omløpsmidler 7 002 350 6 356 070

SUM EIENDELER 7 080 280 6 434 000

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER
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Note 2010 2009
Driftsinntekter og driftskostnader

Kontingentinntekter 805 932 770 845 
Royaltyinntekter 117 500 134 798 
Veikonferansen 232 500 0
Klimaveien 0 120 000 
Andre driftsinntekter 0 32 436 

Sum driftsinntekter 1 155 932 1 058 079 

Prosjektkostnader 7 901 840 1 170 003 
Lønnskostnader 2, 4, 5 718 373 808 885 
Andre driftskostnader 4 431 022 340 680

Sum driftskostnader 2 051 235 2 319 568

Driftsresultat (895 303) (1 261 489) 

Finansinntekter og finanskostnader

Aksjeutbytte 1 146 000 1 146 000
Renteinntekt datterselskap 18 809 7 756
Annen renteinntekter 71 107 115 563
Annen finansinntekt 74 843 0 
Rentekostnad (59) 0

Netto finansposter 1 310 700 1 269 319 

Årets resultat 415 397 7 830

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital (415 397) (7 831)

Sum overført (415 397) (7 831)

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
RESULTATREGNSKAP
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EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2010 2009

Egenkapital

Egenkapital pr 31.12.2009 6 317 538 6 309 707 
Årets resultat 415 397 7 831 

Egenkapital 31.12.2010 6 732 935 6 317 538

Sum egenkapital 6 732 935 6 317 538 

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 213 409 7 490
Skyldige offentlige avgifter 61 677 51 069 
Annen kortsiktig gjeld 72 259 57 904 

Sum kortsiktig gjeld 347 345 116 463 

Sum gjeld 347 345 116 463 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 080 280 6 434 001 

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

NOTE NR. 3 – LIVKONTO

Avkastning på livkonto er inntektsført med kr 74.693.
Dette består av en foreløpig beregnet avkastning
for inntektsåret 2010.

Den endelige avkastningen for 2010 vil ikke foreligge
før etter at regnskapet for 2010 er fastsatt, og vil bli
resultatført i 2011.

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

Antall årsverk sysselsatt i 2010 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 medlemmer.

Kostnadsført revisjonshonorar i 2010 utgjør kr 31.250
inkl. mva., honorar for regnskapsmessig
bistand utgjør kr 5.188 inkl. mva.

NOTE NR. 5 – OBLIGATIORISK TJENESTEPENSJON

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Ansatte i foreningen er inkludert i den kollektive 
pensjonsordningen som datterselskapet har
etablert. Den kollektive pensjonsordningen oppfyller
kravene etter loven.

NOTE NR. 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 klassi-
fisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld 
er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes 
ikke å være forbigående. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

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

Aksjer i datterselskap
Investering i datterselskap har foretaket valgt å
balanseføre til anskaffelseskost. Mottatt utbytte fra
datterselskap inntektsføres som finansinntekt. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatter
Foreningens virksomhet er ikke skattepliktig.

NOTE NR. 2 – SAMMENSLÅTTE POSTER

Lønnskostnader består av følgende poster: 2010 2009

Lønninger 628 633 694 568 
Arbeidsgiveravgift 82 190 100 777 
Andre lønnskostnader 7 550 13 539 

Sum lønnskostnader 718 373 808 884 

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2010

Oslo, 8. april 2011

Trond Johannesen Mia Ebeltoft Jørn Clausen
styreleder nestleder styremedlem

Øystein Herland Jan Johansen Syver Leivestad Leif Nybø
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik Erik Knut Riste Kari Sandberg Arne Aaberg
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør



NOTE NR. 7 - SPESIFIKASJON AV PROSJEKTER

Veikonferansen Veivalg 2009 Indikatorutvikling Egne publikasjoner 

Kostnader medgått til prosjekter 304 314 78 288 449 461 69 776 

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2010.
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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 % 31.12.2010

Opplysningsrådet for
Veitrrafikken AS 26.01.1993 og

15.02.2006 Oslo 95,5 % 4 668 837 1 516 041 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: 2010 2009

Kortsiktig fordring datterselskap 586 701 703 077 

Kortsiktig gjeld datterselskap 152 809 0 

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

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2010
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VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Virksomheten til Opplysningsrådet for Veitrafikken AS
er produksjon og salg av statistikk om motorkjøretøyer,
veier og veitrafikk, samt innhenting og utsendelse av
informasjon om priser, tekniske data og utstyrsdata for
nye person- og varebiler som er kommersielt tilbudt på
det norske markedet. 

Bedriften er samlokalisert med Opplysningsrådet for
Veitrafikken, og har kontorer i Oslo

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet er ikke utsatt
for særskilte faktorer som påvirker virksomheten ut
over hva som er vanlig for en virksomhet i formidlings-
bransjen. Selskapets omsetning påvirkes ikke i særlig
grad av de generelle økonomiske konjunkturene.

I 2010 var de totale inntektene kr 11 373 670, og 
resultatet før skatt ble kr 2 109 262. Sammenlignet
med 2009 gikk de samlede inntektene ned fra kr 11,57
millioner, mens resultatet før skatt ble noe høyere. 

Selskapets egenkapital var kr 4 668 837 pr 31.12.2010.
Styret vurderer selskapets likviditetssituasjon som
meget tilfredsstillende. Egenkapitalandelen pr.
31.12.2010 var 50,5 prosent sammenlignet med 47,5
prosent pr. 31.12.2009. Selskapet egenkapitalandel 
er på et nivå som styret anser som tilfredsstillende. 

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er majoritets-
eier i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. De ansatte 
i selskapet har anledning til å eie aksjer. Ansattes
eierandel var pr 31.12. 2010 på 4,5 prosent.

ARBEIDSMILJØ

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. 

Totalt sykefravær har i 2010 vært 34 dager, noe som 
utgjør 2,65 prosent av total arbeidstid i året. Syke-
fraværet er innenfor et akseptabelt nivå. Det har ikke
blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeids-
plassen. Det er derfor 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 miljøet.

LIKESTILLING

Selskapet har fem ansatte, alle menn. Styret består av
en kvinne og fem menn, inkludert vararepresentant.
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.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010, 
OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS

Oslo, 8. april 2011

Trond Johannesen Mia Ebeltoft
styreleder nestleder

Stein O. Håvelsrud Petter Smebye Trygve Tuverud
styremedlem styremedlem styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør

Styret i OFV AS:
fra venstre Petter
Smebye, Trygve
Tuverud, Mia
Ebeltoft, Trond
Johannesen,
Anders Ree-
Pedersen, Stein
O. Håvelsrud,
Øyvind Solberg
Thorsen.
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Valgkomiteen

Valgkomiteen er felles for OFV og OFV AS og består
etter årsmøtet/generalforsamlingen i 2010 av:

Øystein Herland, Volvo Personbiler Norge AS
Erik Andresen, Bilimportørenes Landsforening, (BIL)
I tillegg kommer styrets representant, Arne Aaberg,
Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV).

Administrasjon og ledelse

Direktøren leder foreningen og OFV AS, og er ansvarlig
overfor styret i begge organisasjoner. I tillegg til
direktøren arbeider følgende personer i OFV AS:

Pål J. Bruhn, avd. leder
Jan Petter Røssevold, markedssjef
Thorvald Gjønnæss, produktsjef
Kjell Magne Aalbergsjø, seniorrådgiver

PRODUKTER OG MILEPÆLER

Grunnlaget for virksomheten i OFV AS er tette bånd til
en samlet bilbransje i Norge og til Statens vegvesen,
Vegdirektoratet. Gjennom flere tiår har vi hentet data
fra norske bilimportører (bildata) og Vegdirektoratet
(registrerings- og bestandsdata), og bearbeidet og
kvalitetssikret disse.

OFV Registreringsstatistikk

Salg av registreringsstatistikker er selskapets domi-
nerende inntektskilde. Produksjonen omfatter både
standardstatistikker og spesialstatistikker for enkelt-
kunder. Bilimportørene og det offentlige Norge er våre
viktigste leverandører, men også våre to største og
viktigste kundegrupper.

Utviklingen av de elektroniske statistikkene er videre-
ført i 2010, og det har vært en ytterligere økning i 
elektronisk formidling av data dette året. Det ble 
foretatt store investeringer i programmering av sta-
tistikkproduktene også i 2010. Overgangen fra stor-
maskindrift til en mindre server i eget hus var planlagt
gjennomført i 2010, men er av tekniske årsaker utsatt
til andre kvartal 2011. Denne omleggingen vil også
danne grunnlag for et bedre brukergrensesnitt for 
alle våre elektroniske statistikkprodukter i fremtiden.

OFV Kjøretøydata – utvidet med MC-data

OFV Kjøretøydata, som hittil har bestått av OFV Bil-
data og OFV Bildebasen, er grunnlaget for selskapets
produksjon av produktene Bilpriser, CO2-oversikter,
Tekniske data/Utstyrsdata, Dekkdata, Bildata PC,
Bildata Proff m.m. OFV Bildata har blitt utvidet med 

en motorsykkelbase som inneholder priser, tekniske
data og utstyrsinformasjon om lette og tunge motor-
sykler i Norge. Basen er bygget på samme lest som
OFV Bildata, og inneholder også bilder av motor-
syklene. 

OFV Bildata er utvidet med mer informasjon knyttet 
til tekniske data, særlig med hensyn på nye tekno-
logiske løsninger, som plugg inn hybrider, elbiler med
lademotor, med mer. I tillegg inkluderer OFV Bildata 
nå flere utstyrsdata, med særlig vekt på det utstyret
som er prisdrivende i bruktmarkedet.

Avtalene med Toll og avgiftsdirektoratet og Veg-
direktoratet er videreført i 2010. Informasjonssiden 
til Vegdirektoratet som skal gi private og profesjonelle
bilkjøpere relevante miljø- og sikkerhetsdata om nye
biler ble heller ikke lansert i 2010, men er utsatt til
første halvår 2011 da det har vist seg vanskelig å 
hente data om nye biler NOx-utslipp, samt partikkel-
utslipp og støy. OFV AS er hovedleverandør av data 
til denne infosiden.

OFV Bildata vil i 2011 bli brukt som basis for bil-
importørenes og Vegdirektoratets system for miljø-
klassifisering av nye personbiler.

OFV Kalkylen

Publikasjonen som viser hva det egentlig koster å 
ha bil, fikk solid medieoppmerksomhet i 2010. Dette
produktet er også viktig for flere departementer, og
brukes blant annet som grunnlag for beregning av
Statens satser for kjøregodtgjørelse. 

OFV Reg.nummer oppslag

Et nytt produkt som viser prisinformasjon, samt en
rekke tekniske informasjoner knyttet til et spesifikt
kjøretøy gjennom å taste inn kjøretøyets registre-
ringsnummer på nettet. Et interessant produkt som 
vil være et interessant supplement til våre øvrige
produkter, evt. også i samspill med disse (OFV Bil-
data).

OFV Dagstall

Forbedret og utvidet produktet gjennom 2010. Nå 
også klargjort for at MC og moped blir med fra 2011
med referanse til 2010-tall.

2010 – ET ÅR I FORNYELSENS TEGN

OFV AS er et lite selskap med solid drift og god lønns-
omhet. Slik har det vært i mange år, og 2010 ble intet
unntak. Omsetningen i 2010 ble riktignok noe lavere
enn i 2009, men driftsresultatet ble litt høyere. De
solide resultatene kommer av målrettet arbeid, solide
og kompetente medarbeidere og gode kunderelasjoner. 

Også i 2010 opplevde vi stor interesse for våre
produkter, og selv om det totale markedet for våre
produkter ikke er veldig stort, finner stadig nye 
kundegrupper frem til oss. Flere forsikringsselskaper
kom på kundelisten i 2010, det samme gjorde Finans-
portalen, for å nevne noen. I tillegg styrket vi de tette
båndene til bilbransjen og til offentlige etater.

Stadig flere av våre produkter blir gjort tilgjengelig 
via nettbasert elektronisk formidling. 2010 var det 
siste året vi utga OFV Registreringsstatistikk på papir.
Fra og med 1. januar 2011 er det produktet kun til-
gjengelig som PDF eller via innlogging på selskapets
hjemmeside, www.ofvas.no.

Satsingen på elektroniske produkter vil bli intensivert 
i de nærmeste årene. I løpet av første halvår 2011 
vil OFV Bilpriser bli tilgjengelig elektronisk, og vi vil
lansere OFV Kjøretøydata på en ny elektronisk platt-
form. Vi ser frem til å lansere mange spennende
nyheter i tiden som kommer.

Øyvind Solberg Thorsen
direktør

SELSKAPETS HISTORIE

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS) ble 
etablert i 1996 som et heleid datterselskap av for-
eningen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). 
Opprettelsen av OFV AS var nødvendig for å skille ut
den kommersielle delen av foreningens virksomhet 
av skatte- og avgiftsmessige årsaker. 

I løpet av de siste årene har OFV AS utviklet seg til å 
bli en selvstendig organisasjon som står på egne ben.
Virksomheten har opparbeidet seg en tydelig posisjon
som Norges ledende leverandør av fakta og statistikk
om motorkjøretøyer og tilstanden på norske veier.

Statistikkproduksjonen fra OFV var relativt beskjeden
fram til 1990. Forretningsdriften ble drevet i fore -
ningen, og skillet mellom foreningsvirksomhet og 
forretning var flytende. Fra 1990 økte statistikkproduk-

sjonen kraftig og i 1993 ble OFV AS stiftet for å ivareta
en drift i henhold til skatte- og avgiftsregler. I 1994 ble
alle ansatte overført til selskapet, og driften etablert
slik vi kjenner den i dag. 

Forretningsvirksomheten i OFV AS er utviklet på grunn-
lag av foreningens formål om å utgi data om veinett,
bilbestand og bilsalg. Foreningen som eier av sel-
skapet, ønsker å bruke overskuddet som skapes i OFV
AS til å finansiere foreningens virksomhet. Det har
aldri vært en målsetting å maksimere overskuddet i
selskapet, men å sørge for god økonomi og trygge
arbeidsplasser.

ORGANISASJON OG ANSATTE

Styret i OFV AS har etter generalforsamlingen i 2010
bestått av fire menn og en kvinne, samt en vararepre-
sentant. Varamedlemmet har møterett på lik linje som
styremedlemmene. Styret har hatt følgende
sammensetting:

Styreleder

Trond Johannesen Maskinentreprenørenes 
Forbund

Nestleder

Mia Ebeltoft Finansnæringens 
Hovedorganisasjon

Medlemmer

Stein O. Håvelsrud Harald A. Møller AS
Petter Smebye Dekkpartner AS 
Trygve Tuverud Bilforlaget AS

Varamedlem

Anders Ree-Pedersen LeasePlan Norge AS



EIENDELER
Note 2010 2009

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Egenutviklet database 425 103 91 147 
Utsatt skattefordel 10 11 873 0 

Sum immaterielle eiendeler 436 976 91 147 

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol. 3 538 717 547 196 

Sum anleggsmidler 975 693 638 343 

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 4 1 001 214 1 604 343 
Andre fordringer 4 568 599 387 978 

Sum fordringer 1 569 813 1 992 321 

Bankinnskudd og kontanter 7 6 700 959 6 317 100 

Sum omløpsmidler 8 270 772 8 309 421 

SUM EIENDELER 9 246 465 8 947 764 
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

Note 2010 2009
Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekter 11 373 670 11 577 479 

Sum driftsinntekter 11 373 670 11 577 479 

Varekostnad 914 321 1 205 262 
Lønnskostnad 2,6 5 071 610 5 258 298 
Ordinære avskrivninger 3 157 812 158 687 
Andre driftskostnader 6 3 203 262 3 041 430 

Sum driftskostnader 9 347 005 9 663 677 

Driftsresultat 2 026 665 1 913 802 

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 116 156 121 763 
Rentekostnad til foretak i samme konsern (18 809) (7 756) 
Annen rentekostnad (14 749) (5 870) 

Netto finansposter 82 597 108 137 

Ordinært resultat før skattekostnad 2 109 262 2 021 939 

Skattekostnad 10 (593 221) (572 407) 

Årets resultat 1 516 041 1 449 532 

Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte (1 100 000) (1 200 000) 
Overført til annen egenkapital (416 041) (249 532) 

Sum overført (1 516 041) (1 449 532) 

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
RESULTATREGNSKAP
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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 klassifi-
sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi-
sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbake-
betales 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.

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 
individuell 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 inntekts-
føres 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 regnskaps-
messige resultat før skatt.

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

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2010

NOTE NR. 2 – SAMMENSLÅTTE POSTER

Personalkostnader består av følgende poster: 2010 2009

Lønninger 3 620 255 3 645 137 
Arbeidsgiveravgift 656 610 651 436 
Pensjonskostnader 484 579 727 207 
Refusjon av sykepenger 0 (16 166) 
Andre lønnskostnader 310 166 250 684 

Sum lønnskostnader 5 071 610 5 258 298 

EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2010 2009

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 5, 8 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 4 568 837 4 152 796 

Sum opptjent egenkapital 4 568 837 4 152 796 

Sum egenkapital 4 668 837 4 252 796 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 10 0 17 258 

Sum avsetning for forpliktelser 0 17 258 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 384 407 877 571 
Betalbar skatt 10 622 352 541 253 
Skyldige offentlige avgifter 586 347 864 087 
Avsatt utbytte 1 100 000 1 200 000 
Kortsiktig gjeld konsernselskap 9 439 826 703 077 
Annen kortsiktig gjeld 444 696 491 722 

Sum kortsiktig gjeld 4 577 628 4 677 710 

Sum gjeld 4 577 628 4 677 710 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 246 465 8 947 764 

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

Oslo, 8. april 2011

Trond Johannesen Mia Ebeltoft Stein O. Håvelsrud 
styreleder nestleder styremedlem

Petter Smebye Trygve Tuverud Øyvind Solberg Thorsen
styremedlem styremedlem administrerende direktør
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NOTE NR. 6 – ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V.

Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2010 var 5.

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i 2010 utgjør kr 1.155.561. Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr 101.000. I tillegg kommer honorar for 
annen bistand med kr 12.000. Beløpene er eksl. mva  

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.

NOTE NR. 7 – PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Selskapet har innestående kr 253.958 på egen skattetrekkskonto til dekning av skyldig skattetrekk 
pr. 31.12.2010.

NOTE NR. 8 – EGENKAPITAL

Aksjekapital Annen Sum
egenkapital

Pr. 31.12.2009 100 000 4 152 796 4 252 796 
Årets resultat 1 516 041 1 516 041 
Avsatt utbytte (1 100 000) (1 100 000)

Pr. 31.12.2010 100 000 4 568 837 4 668 837 

NOTE NR. 9 – MELLOMVÆRENDE

Selskapet har en gjeld til hovedaksjonær på kr 439.826
Lånet er blitt renteberegnet med rentesats som tilsvarer normalrenten.

Selskapet har også en kundefordring på kr. 152.809, samt en leverandørgjeld 
på kr. 146.874,50 til hovedaksjonær pr. 31.12.10.

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2010

NOTE NR. 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Immaterielle Inventar, utstyr Biler Sum
eiendeler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2010 91 147 864 844 645 340 1 601 331 
Tilgang i år 333 956 149 333 0 483 289 
Avgang/utrangering i år 0 0 0 0 

Anskaffelseskost pr. 31.12.2010 425 103 1 014 177 645 340 2 084 620 

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2009 0 833 919 129 072 962 988 
Akkumulerte avskrivninger avgang 0 0 0 0 
Årets ordinære avskrivninger 0 28 740 129 072 157 812 

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2010 0 862 656 258 144 1 120 800 

Bokført verdi pr. 31.12.2010 425 103 151 521 387 196 963 820 

Økonomisk levetid 5 år 3 - 5 år 5 år
Avskrivingsmetode Lineær Lineær Lineær

NOTE NR. 4 – 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 12.917.

Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende.

NOTE NR. 5 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, M.V.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.2010 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 %

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2010
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NOTE NR. 10 – SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad består av: 2010 2009

Betalbar skatt (622 352) (541 253)
Endring utsatt skattefordel 29 131 (31 153) 

Årets skattekostnad (593 222) (572 407) 

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 2 109 262 2 021 939 
Permanente forskjeller 9 383 22 368 
Endring midlertidige forskjeller 104 041 (111 261) 

Grunnlag betalbar skatt 2 222 686 1 933 046

Betalbar skatt på årets resultat 622 352 541 253 

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel: 31.12.2010 31.12.2009 Endring

Driftsmidler (materielle og immaterielle) 10 798 109 365 (98 567) 
Utestående fordringer (53 202) (47 728) (5 474)

Netto grunnlag (42 405) 61 636 (104 041) 

Utsatt skattefordel 28% (11 873) 17 258 (29 131) 

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2010
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