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Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er et fellesorgan for organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner
med interesse for norsk veitrafikk. OFVs virkefelt er
innenfor veitrafikkens rolle i norsk samferdselspolitikk.
Målsettingen med foreningens virksomhet er at alle
veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en
rasjonell og effektiv måte med minst mulig skade på
mennesker og miljø.

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

OFV er partipolitisk nøytrale og 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 medlemmer, avdekke svakheter
ved dagens veipolitikk og sikre bedre løsninger. Våre
målgrupper er medlemmene våre, politikere, myndigheter og opinionen.

OFV hadde et driftsunderskudd på kr 519 453.

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.

Foreningens inntekter var totalt på kr 1 133 473, hvorav
kr 798 870 var medlemskontingenter og kr 191 061
var andre driftsinntekter fra drifting av Klimaveiens
sekretariat og foredragsvirksomhet. Royaltyinntektene
fra OFV AS var på kr 143 542.

Det ble utbetalt aksjeutbytte fra OFV AS på kr 668 500,
og med netto renteinntekter på kr 373 772 ble de
samlede netto finansinntektene kr 1 043 272. Dermed
ble foreningens årsresultat i 2008 et overskudd på
kr 523 819.
Foreningens egenkapital pr. 31.12 2008 er kr 6 309 707,
opp fra kr 5 785 888 i 2007. Egenkapitalandelen er
94,6 %.
OFV AS hadde i 2008 et resultat etter skatt på
kr 1 874 160. Det er en økning på kr 396 994 fra året før.
Egenkapitalen i OFV AS pr. 31.12.2008 er kr 4 003 264.
Det ble i 2008 avviklet seks styremøter. Styrets fokus
har vært å fremme foreningens omforente syn i viktige,
samferdselspolitiske saker.
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ET INNHOLDSRIKT JUBILEUMSÅR
Styrets evaluering av 2008

MEDLEMMER
Ved utgangen av 2008 hadde OFV 81 medlemmer. Det
er fem færre enn for ett år siden. De fleste av våre
mangeårige mediemedlemmer sa opp medlemskapet
på bakgrunn av faren for fremtidig lojalitetskonflikt,
etter påtrykk fra Norges Naturvernforbund. Vi synes
det er leit at VG, Adresseavisen og de øvrige medlemmene valgte å forlate oss. Å verve flere medlemmer vil bli prioritert i tiden fremover.
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Det er to personer som arbeider i OFV, en kvinne og
en mann. Begge er i ledende stillinger. Styret består
av 10 medlemmer, herav 2 kvinner og 8 menn.

Totalt sykefravær i 2008 var 3 dager, noe som utgjør
0,8 % av total arbeidstid i året. Det er en nedgang på
4,8 prosentpoeng i forhold til året før. Egenmeldt
fravær sto for hele fraværet. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området.

I november 2008 var det 60 år siden OFV ble stiftet,
da som Opplysningsrådet for Biltrafikken.

prosjektet om utvikling av kvalitative kriterier for
veistandarden vært viktig.

Jubileumsåret ble brukt til å se seg litt tilbake og
befeste OFVs rolle som sentral premissleverandør
for utviklingen av veitrafikken i ønsket retning.

MILJØ

OFV har i 2008 hatt mange tunge politiske saker på
blokken. Regionreformen og arbeidet med Nasjonal
transportplan har stått sentralt. Videre har medlems-

Å måle de konkrete resultater av OFVs arbeid er
vanskelig. På mange samferdselspolitiske områder
kan en se en utvikling i takt med de synspunkter som
har vært hevdet fra OFV. 2008 har vært et innholdsrikt
jubileumsår og styret er godt fornøyd med oppnådde
resultater og utviklingen av organisasjonen.

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

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.

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

Opplysningsrådets formål var ”å samle alle opplysninger som kunne bidra til å belyse biltrafikkens
økonomiske og kulturelle betydning for samfunnet,
og å tilveiebringe og bearbeide opplysninger om
veibygningens og veivedlikeholdets betydning for
transportens økonomi og rasjonalisering, og veitransportens kostende i forhold til annen transport”.

Jan Johansen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Jørn Clausen
styremedlem

Vigdis Dahlseide
styremedlem

Øystein Herland
styremedlem

Trond Johannesen
styremedlem

Leif Nybø
styremedlem

60 år i veitrafikkens tjeneste

Opplysningsrådet for biltrafikken ble stiftet
11. november 1948 av Kongelig Norsk Automobilklub, Norges Automobil-Forbund og Norsk MotorKlubb, sammen med representanter fra bilbransjen,
bensinselskapene og næringslivet for øvrig.

Oslo, 31.3.2009

Syver Leivestad
styremedlem

NYTTIG TILBAKEBLIKK

Terje Tørring
styremedlem

Opplysningsrådets oppgave var ”å spre opplysninger
om resultatene av sitt arbeid, for derigjennom å

bibringe så vel våre myndigheter som folket i det
hele tatt, forståelsen av biltrafikken og den rolle den
spiller i et moderne samfunn, og av biltrafikkens
berettigede krav”.
Fra 1948 og frem til i dag har det offentlige veinettet
økt fra 44 500 km til 92 900 km. Bilbestanden har økt
fra ca 110 000 til 2,7 millioner, og transportarbeidet
på vei har vokst fra 2,5 til 60,6 millioner passasjerkilometer. Veitrafikkens betydning for utviklingen av
landet vårt er kanskje større enn noensinne.
I 60 år har Opplysningsrådet for Veitrafikken arbeidet
etter de opprinnelige retningslinjene. Dette arbeidet
fortsetter.

Arne Aaberg
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør
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ORGANISASJON OG ANSATTE

VIRKSOMHETEN I OFV AS

Stabilitet er et nøkkelbegrep i OFV

Den forretningsmessige virksomheten i Opplysningsrådet for Veitrafikken
drives gjennom selskapet OFV AS.

STYRETS SAMMENSETTING

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

Foreningens styre består av 8 menn og 2 kvinner. Etter årsmøtet 19.5.2008 har styret hatt følgende
sammensetting:

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

Jan Johansen,
Mia Ebeltoft,
Vigdis Dahlseide,
Leif Nybø,
Jørn Clausen,
Syver Leivestad,
Terje Tørring,
Trond Johannesen,
Arne Aaberg,
Øystein Herland

Pål J. Bruhn,
Jan Petter Røssevold,
Thorvald Gjønnæss,
Anne Merete Skulbru Wie,
Guro Dahle,

Norges Automobil-Forbund
(styreleder)
Finansnæringens Hovedorganisasjon (nestleder)
Citroën Norge AS
Norges Bilutleieforbund
Viking Redningstjeneste AS
Norges Bilbransjeforbund
MA rusfri trafikk og livsstil
Maskinentreprenørenes Forbund
Asfaltentreprenørenes Forening
Volvo Personbiler Norge 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.

Mesta AS
Trygg Trafikk
Norges Lastebileier-Forbund
Transportbedriftenes Landsforening

(1. vararepresentant)
(2. vararepresentant)
(3. vararepresentant)
(4. vararepresentant)

På årsmøtet ble Jan Johansen valgt som ny styreleder etter seks år med Gunnar Apeland som styreleder.
Det er avholdt 6 ordinære styremøter i 2008. Arbeidsutvalget har i 2008 bestått av Jan Johansen,
Mia Ebeltoft og Leif Nybø.
Valgkomiteen består etter årsmøtet i 2008 av:
Erik Andresen,
Terje Tørring,

BIL
MA rusfri trafikk og livsstil

Styret oppnevnte i tillegg Trond Johannesen som leder av valgkomiteen.

Avtalene med Toll og avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet er videreført i 2008. Informasjonssiden rettet
mot private og profesjonelle bilkjøpere, der relevante
miljø- og sikkerhetsdata om nye biler vil bli presentert,
vil bli lansert i mai 2009. OFV Bildatabasen er utvidet
med nye datafelt i denne sammenheng.

STATISTIKKPRODUKSJONEN

GENERELT

Salg av registreringsstatistikker er selskapets
dominerende inntektskilde. Produksjonen omfatter
både standardstatistikker og spesialstatistikker for
enkeltkunder. Bilimportørene er den største kundegruppen i OFV AS.

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 publikasjonene skal utgis, vil bli løpende
vurdert.

Utviklingen av de elektroniske statistikkene er videreført i 2008. Økt elektronisk formidling av data, og
redusert distribusjon av papirbasert statistikk gjelder
også for 2008.

Varamedlemmer til styret etter årsmøtet 19.5.2008:
Erik K. Riste,
Kari Sandberg,
Olav Slaatsveen
Christian Aubert

avd. leder
markedssjef
produktsjef
regnskapsansvarlig
sekretær (frem til
15. mars 2008)

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

Det ble foretatt store investeringer i programmering
av statistikkproduktene i 2008. 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 webløsninger. 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 datadistribuert statistikk. Vi vil fortsatt utgi registreringsstatistikken som en månedlig trykt publikasjon, men vi
tar sikte på at flere av våre publikasjoner snart vil bli
erstattet av elektroniske utgaver. Omsetningen av de
elektroniske statistikkproduktene er fortsatt økende.

OFV AS har gitt ut følgende publikasjoner:
Bil- og Veistatistikk,
Registreringsstatistikk
over nye biler,
Bilpriser,
Kalkyle for kostnader
ved bilhold,
Tekniske data/Utstyrsdata,
Bildata Proff/Bildata-PC,
Eierskifter av brukte biler,
Biltettheten i landets kommuner,
Registrerte kjøretøyer
i landets kommuner,

1 utgave pr. år
månedlig
10 utgaver pr. år
1 utgave pr år
månedlig
månedlig
månedlig
1 utgave pr år
1 utgave pr år

DYRERE Å EIE BIL
Hvert år produseres publikasjonen ”Eksempler på
beregning av kostnader ved bilhold”. I 2008-utgaven
viser beregningene at det var blitt 5 % dyrere å eie
og bruke bil i løpet av 2007. Til sammenligning økte
konsumprisindeksen i samme periode med 3,7 %.

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 medarbeider med ansvar for politikk og strategi.

BILDATABASEN - BILPRISER OG TEKNISKE
DATA/UTSTYRSDATA

Øyvind Solberg Thorsen, direktør
Vilrid Femoen,
leder politikk og strategi

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

2008 skulle være et år der administrasjonen skulle konsolideres i nye lokaler. Det har imidlertid
vist seg at lokalene av ulike årsaker ikke er hensiktsmessig for å oppnå god trivsel og effektivitet
for de ansatte. Det er derfor besluttet at foreningen må finne nye lokaler.
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Den største kostnadsøkningen skyldes renter, som
økte betydelig siste halvår. Fortsatt var den største
utgiftsposten avskrivning på bilens verdi, deretter kom
drivstoffkostnadene og forsikring.

OFV Bildata har befestet sin posisjon i markedet
gjennom 2008. Basen har fått tilføyd nye informasjoner
i henhold til etterspørsel fra kundene. Fra forsikrings7

MEDLEMMER

NY STRATEGI

Ved utgangen av 2008 hadde OFV 81 medlemmer.
Året før var medlemstallet 86.

I 2008 ble den nye strategien prøvd ut

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

2008 var det første året med ny strategi, som ble staket
ut året før. Den nye strategien for foreningen har vist
seg å være et nyttig verktøy som har tydeliggjort vår
rolle og virkemidler.

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
Bilforlaget AS
Forlaget Last og buss AS
Vi Menn
BEDRIFTER
A-K Maskiner AS
Algaard AS
Al-Ko Kober AS
Auto-Grip AS
Autoindustri AS
Autostern AS
Oslo Bilauksjon AS
Bertel O. Steen AS
Bertel O. Steen Tønsberg
Bilservice As
BMW Norge AS
Chrico Bil AS
Citroën Norge AS
DEFA AS

DnBNOR ASA
DnB NOR Finans AS
Du Pont Norge AS
Esso Norge AS
Ford Motor Norge AS
General Motors Norge AS
Gjensidige Skadeforsikring
Goodyear Nordic
Harald A. Møller AS
Hellanor AS
Hofstads 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
Møller Bil Haugesund AS
Nordea Finans AS
Norsk Scania AS
Norske Shell AS
Orkel AS
Oscar Rørhuus AS
Oslo og Omegns bilbransjeforbund
Kollektivtransportproduksjon AS
Robert Bosch AS
Romnes AS
Rutebileiernes Standardiseringsforbund
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
Varta Autobatteri
YX Energi Norge AS

OFV – EN OBJEKTIV OG PÅLITELIG KILDE
OFVs rolle er som veitrafikkens fakta- og statistikkformidler.

OFV skal være en objektiv og pålitelig kilde til fakta om
alle forhold knyttet til veitrafikken for våre medlemmer,
politikere og presse.
Det er et stort behov for korrekt informasjon innenfor
OFVs kompetanseområder. OFV har i 2008 innhentet,
bearbeidet og formidlet et betydelig omfang av fakta
om bil- og veitrafikk. Spennvidden er stor – fra antall
gule biler på vestsiden av Mjøsa, til veibevilgningenes
andel av statsbudsjettet.

Den 7. april arrangerte OFV den 2. nasjonale veikonferansen, og tema var Nasjonal transportplan
2010-2019. Konferansens målsetting er å være en
løsningsorientert konferanse for fremtidens norske
veier og en møteplass for alle som er opptatt av dette.
Under ledelse av tidligere nyhetsanker Sølve Stang,
fikk de rundt 120 deltagerne en politisk og faglig innholdsrik dag som skulle svare på spørsmålet “Gode
veier i Norge – mulig eller umulig?” Høydepunkter fra
programmet:

BIL & VEI STATISTIKK
Den 50. utgaven av årboken Bil & Vei statistikk utkom
i desember. Årets utgave teller 159 sider fra perm
til perm, og er oppgradert og videreutviklet i forhold
til tidligere års utgaver. Årboken omfatter data over
følgende kapitler:

■

■
■

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Registrerte kjøretøyer (bestand)
Førstegangsregistrerte kjøretøyer, eierskifter
Import/eksport
Veinettet
Transport og trafikk
Avgifter med mer
Motorvognavgifter og veibevilgninger
Internasjonale oversikter

■

■

■

I likhet med tidligere år sendes statistikksamlingen
ut til alle våre medlemmer og abonnenter. Opplaget
er på 700 eksemplarer, samt elektronisk utgave.
ELEKTRONISK NYHETSBREV
Nyhetsbrev til medlemmene ble sendt ut per e-post
tre ganger i 2008. Nyhetsbrevene inneholdt blant annet
ferske data fra de løpende oppdateringene knyttet til
Bil & Veistatistikken. Bompengeinnbetalingene
foregående år og kalkylen over bilholdskostnader
var blant refererte saker.
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DEN NASJONALE VEIKONFERANSEN

Regjeringens transportpolitikk – fokus på vei
v/statssekretær Erik Lahnstein, Samferdselsdepartementet
Veistandard i 2019 med transportetatenes
v/Vilrid Femoen, OFV
Kvalitative kriterier for veistandard v/Gunnar
Apeland, tidl styreleder i OFV
Hvor mange biler må vekk for å oppnå samme
utslippsreduksjon som økt veikapasitet?
v/Tore Knudsen, SINTEF
Hvordan styringsinformasjon fra periodiserte
regnskaper kan bidra til bedre beslutninger
v/Marianne Andreassen, direktør Senter for
Statlig Økonomistyring
Politisk debatt ved en representant fra hvert
parti fra Transport- og kommunikasjonskomiteen

Konferansen hadde en viss medieinteresse. SINTEFs
analyser ble presentert i Aftenposten på konferansedagen. Det var flere journalister til stede hele dagen,
noe som blant annet førte til en helsides oppslag i VG
om dårlig veistandard på E6 i nord i 2019. Konferansen fikk svært gode tilbakemeldinger. Innlegget om
veistandard i 2019 ble etterspurt fra mange hold i lang
tid, også fra den politiske opposisjonen.
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HJEMMESIDEN
I dag har OFV og OFV AS den samme hjemmesiden.
Det har i lengre tid vært jobbet med ny hjemmeside.
I et travelt sekretariat har det imidlertid vært vanskelig
å sluttføre dette i 2008. Oppdatering av eksisterende
hjemmesider har dermed ikke vært så dynamisk som
den burde vært. Her ligger et spennende forbedringspotensial som lett kan realiseres i 2009.
VEISTANDARD OG VEDLIKEHOLDSBEHOV
Ett av de områdene OFV har vært spesielt opptatt av
å formidle til samfunnet i 2008, er tall og data som
sier noe kvalitativt og kvantitativt om veistandarden
og vedlikeholdsbehovet. Dokumentasjoner på konsekvensene av dårlig standard og vedlikehold er også
viktig. Statens vegvesen er kilde for denne informasjonen.
Det er en betydelig avstand mellom faktisk veistandard
og dagens krav til god og sikker vei slik de er definert i
veinormalene. Dette kalles standardgapet på veinettet.
OFV har beregnet at innen utgangen av 2009 vil 8,4 %
av stamveiene ha fullgod standard. Her avvikles over
halvparten av veitrafikken.
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. Dagens utbyggingstakt
innebærer at under 1 % av stamveiene utbedres
hvert år. Det er derfor viktig at OFV er en pådriver for
vesentlig høyere utbyggingstakt. Dette er et langsiktig
arbeid hvor innsatsen i 2008 ikke vil vises før om
mange år.
Både statens og fylkenes veinett er i forfall. Det er
særlig dekkestandarden som vekker bekymring.
De siste anslagene fra Statens vegvesen er et vedlikeholdsbehov på 16 mrd på riksveiene og 12 mrd på
fylkesveiene.
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Manglende utført vedlikehold har alvorlige konsekvenser for bilistene. Sporete veibane for eksempel, fører
til risiko for ulykker. I tillegg blir det dyrere å drifte
veiene. Til slutt blir vedlikeholdet dyrere når det først
gjøres fordi arbeidet blir mer omfattende enn om
utbedringene utføres løpende.
Det er en viktig målsetting for OFV at vedlikeholdsetterslepet reduseres så raskt som mulig. 12 000 km
av riksveinettet har dårlig eller svært dårlig dekkestandard. Det var derfor beklagelig at regjeringen
valgte å ikke kompensere for økte asfaltpriser i forbindelse med revidert statsbudsjett. Dette førte til at
det i 2008 ble lagt vesentlig mindre asfalt enn lovet i
budsjettet (1200 km mot 1500 km).
I tillegg til å formidle data fra Statens vegvesen knyttet
til tilstanden på det offentlige veinettet, er OFV opptatt
av å være pådriver for bedre tilgang til data og kunnskap om tilstandsnivået. Dette arbeidet bør intensiveres i 2009.
OFV RAPPORT OM BILAVGIFTENE
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 2007 beregnes engangsavgiften på ny bil
ut fra bilens egenvekt, motoreffekt og CO2-utslipp.
I 2008 har OFV fulgt utviklingen i nybilsalget fra måned
til måned og referert månedlig statistikk over gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler. En OFV
rapport, presentert i mars 2008, analyserte effektene
av avgiftsomleggingen på bilbestand, modellutvalg og
utslipp. OFV har vært en viktig kilde for myndighetene
med hensyn til å følge utviklingen i bilbestanden og
avgiftsomleggingen.

FORMIDLER OG PÅDRIVER
OFV skal innhente ny kunnskap og presentere forslag til bedre løsninger.

MILJØKONSEKVENSER AV BEDRE VEIER
Gjennom hele 2008 var det mye fokus rundt SINTEFrapporten ”Miljøkonsekvenser av bedre veier”, og både
forskerne fra SINTEF og OFV har presentert rapportens
funn i en rekke ulike sammenhenger.
I rapporten konkluderes det med at utbedringer av en
smal, svingete tofelts, dels enfeltsvei 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 firefelts
bymotorvei med ett ekstra felt. Veiutbedring gir
betydelige utslippsreduksjoner, men det er nødvendig
å begrense trafikkveksten med målrettede virkemidler
som ITS, parkeringsrestriksjoner eller veiprising i
følge rapporten.
Det ble 2008 reist innvendinger fra TØI og Norges
naturvernforbund til rapporten. Dette har ført til at
Statens vegvesen har bestilt en ny analyse av problemstillingen.

til veistandard. Dette resulterte i rapporten ”Forslag
til funksjonskrav for vegsystemet”. Rapporten var
ment som et innspill til en diskusjon om innføring av
kvalitative minstestandarder for veinettet. Det anbefales at disse standardene/kravene bør omfatte
■
■
■
■
■
■

tilgjengelighet
fremkommelighet
pålitelighet
sikkerhet
kjørekomfort
tilpasning til omgivelsene

Rambøll-rapporten ble lagt frem i forbindelse med
60-årsmarkeringen. Fra rapporten ble funksjonskrav
knyttet til fremkommelighet spesielt fremhevet. Det
vakte betydelig oppsikt i media at en sammenligning
av gjennomsnittlig reisetid mellom de største byene i
12 europeiske land viste at Norge kom nest dårligst ut.
Rapportens tankegang vil videreføres i 2009 gjennom
Veivalg 2009 og Folkets veikrav.
STATSBUDSJETTET – OFV SOM FAKTAFORMIDLER

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEISYSTEMET
OFV har i mange år argumentert for veibrukernes 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.
Styret har vært opptatt av å videreføre prosjektet
”Kvalitative kriterier for veistandard”. Sammen med
medlemmene har prosjekt som siktemål å definere
et sett med kriterier for hva slags veistandard veibrukerne kan forvente av veimyndigheter på statlig,
fylkeskommunalt og kommunalt nivå.
I august 2008 ble konsulentselskapet Rambøll, med
veistrategi- og forvaltningsfaglig spisskompetanse,
bedt om å skrive en rapport med forslag til brukerkrav

OFV deltok ikke på høring i Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomité i forbindelse med behandlingen av Samferdselsbudsjettet for 2009. På oppdrag
fra styret fungerte OFV i stedet som faktasekretariat
for medlemmene. Det ble utarbeidet en gjennomgang
av budsjettforslaget både mht veibevilgningene og
bilbeskatningen. Dette ble sendt ut til medlemmene.
Momenter fra gjennomgangen:
Kostnadsutviklingen spiser opp økningen i
bevilgninger
Budsjettforslaget for 2009 for Statens vegvesen var
på 17 035,7 millioner kroner, en økning på 10,4 % fra
året før. Imidlertid har det vær en kostnadsøkning
på 10,1 % fra 3. kvartal i 2007 til 3. kvartal i 2008, slik
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at nettoøkningen blir lik null. I tillegg bidrar større
trafikkvekst enn antatt og undervurdert vedlikeholdsbehov til et behov for vesentlig økning i midlene. På
grunn av kostnadsøkningen ble det reasfaltert 220 km
færre riksveier i 2008 enn lovet i budsjettproposisjonen.
Regjeringen valgte å ikke dekke opp dette gjennom en
tilleggsbevilgning i revidert budsjett.
Imponerende måloppnåelse, men …
OFV er imponert over at regjeringen har klart å innfri
løftene og ta igjen etterslepet som var i fjor i forhold
til måloppnåelsen. Samtidig må det påpekes at det har
blitt vesentlig dyrere å drifte, vedlikeholde og anlegge
nye veier. Videre ble behovet for vedlikehold kraftig
undervurdert. For det tredje har trafikkveksten vært
vesentlig større enn forventet, noe som bidrar til at
både drifts- og vedlikeholdsutgiftene øker. Alle tre
forhold peker i retning av økte bevilgninger over veibudsjettet.
Vei medvirkende i 3 av 10 ulykker
I budsjettproposisjonen går det frem at forhold relatert
til veien har vært en sterkt medvirkende årsak til
dødsulykker eller til omfanget av dødsulykker i 3 av
10 tilfeller. Dette viser at utbedring av veinettet fortsatt må være en viktig del av trafikksikkerhetssatsingen. Trafikksikkerhetstiltakene innenfor Statens
vegvesens ansvarsområde vil i 2009 redusere antall
drepte og hardt skadde med 15 i forhold til 2008. Det
er da tatt hensyn til at den forventede trafikkveksten
vil føre til at 10 flere blir drept eller hardt skadd.
Relatert til det totale antallet drepte og hardt skadde
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per år, blir reduksjonen på 15 færre drepte og hardt
skadde marginal.
Motorveier og midtrekkverk
Ytterligere syv mil firefelts motorveg er et positivt
bidrag i forhold til å imøtekomme behovet for hovedveier med bedre kapasitet i de tettest befolkede delene
av landet. Det er imidlertid fortsatt et udekket behov
på 3 – 400 kilometer, og med dette utbyggingstempoet
vil dagens udekkede behov bli realisert om 40 til 60 år.
Ved utgangen av 2007 var det 372 kilometer firefelts
motorvei i Norge. De gjennomsnittlige skadekostnadene pr kjørte kilometer ligger rundt 70 % lavere på
firefelts veier med midtdeler enn på tofeltsveier uten
midtrekkverk. I lys av dette etterlyser OFV en raskere
utbygging av motorveinettet i sentrale strøk. I 2009
skal det bygges midtrekkverk på 15 km to og trefeltsveier. Også her realiserer Regjeringen målene i NTP.
Imidlertid er behovet for midtrekkverk beregnet til
om lag 500 kilometer, slik at vil det ta mange tiår før
behovet er realisert med samme tempo lagt til grunn.
Det skal bygges 75 km gang- og sykkelfelt i 2009.
Kollektivtiltak
De totale bevilgningene til kollektivtransporten vil i
2009 øke med om lag 18 prosent fra saldert 2008-budsjett, og regjeringen legger vekt på en sterkere og
mer målrettet innsats for å bedre kollektivtransporten.
Statens veivesen får 250 millioner mer fra staten og
2,24 mrd mer fra bompenger. Staten øker kollektivsatsingen med 30 % og bilistenes bidrag øker med 215 %.
Dermed brukes bompenger i større grad som et

atferdsregulerende virkemiddel enn en finansieringsløsning. Regjeringen legger opp til å bruke ulike virkemidler i tettbygde og spredt bebygde strøk.
Bompenger til stadig nye områder
For 2009 forventer Regjeringen at bompenger vil bidra
med 5,7 milliarder kroner. Bompengene går ikke bare
til investeringer på riksveinettet, men også til mindre
trafikksikkerhetstiltak, rassikring og en betydelig
økning på kollektivtiltak. Til investeringer av mindre
trafikksikkerhetstiltak på riksveinettet vil 100 millioner
kroner komme fra bompenger. Bompengeproposisjonene omhandler som regel veiutbygging og ikke
mindre trafikksikkerhetstiltak. OFV vil se nærmere
på omfang og hjemmel for å bruke bompenger til
trafikksikkerhetstiltak på et senere tidspunkt. Det
blir neste år en kraftig økning i bompenger brukt til
kollektivtiltak. Fra 710 millioner kroner i år (saldert
budsjett) til 2,24 mrd kroner i 2009. Dette er en økning
på 215 %. Statens økning til kollektivtiltak er på 30 %.
Det er således et tydelig utviklingstrekk i statsbudsjettet at bilistene tar hovedbidraget i kollektivsatsingen. Dette gir grunn for å hevde at deler av bompengeøkningen bør gå til å redusere kjøpsavgiftene,
slik at det oppnås en vridning av bilbeskatningen fra
kjøp til bruk.
Alternativ teknologi:
Regjeringen øker støtten til utvikling av hydrogen og
biodrivstoff for transportsektoren. Forskningsprogrammet RENERGI er rettet mot prosjekter som kan
gjøre det lettere å ta i bruk hydrogen, biodrivstoff og

nullutslippsteknologi. Dette kan gi en indikator på at
fremtidens teknologiske løsninger innen veitrafikken
vil fokusere på hydrogen og biodrivstoff. Samtidig
reduseres terskelen for å velge elbil gjennom positive
endringer i firmabilbeskatningen.
REGIONREFORMEN
Etter en lengre dragkamp besluttet regjeringen at det
ikke skal opprettes større regioner i stedet for dagens
19 fylkeskommuner. Samtidig valgte regjeringen at
fylkene likevel skal få tilført nye oppgaver. De nye
oppgavene blir ansvaret for mesteparten av det øvrige
riksveinettet. Dette har vært en uryddig prosess som
ikke har hatt til hensikt å endre forvaltning ut fra
veibrukernes beste. Mange i veisektoren er svært
skeptiske. OFV har avgitt uttalelse til Stortingsmeldingen ”Regionale fortrinn – regional fremtid” i 2008.
OFV mener at dersom forvaltningsansvaret skal overføres må følgende betingelser ivaretas:
■

Veiene må settes i skikkelig stand før overtagelsen
eller innen en definert overgangsperiode
■ Det må innføres statlige føringer for tjenestekvaliteten i form av lovpålagte standardkrav til drift,
vedlikehold og veistandard
■ Det må etableres en uavhengig tilsynsmyndighet
■ Det må følge tilstrekkelig med økonomiske
ressurser
Det har vært bekymringsfullt lite debatt knyttet til
reformen og konsekvensene for veibrukerne.
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MEDLEMSKONTAKT
Tett dialog og medlemskontakt i 2008

OFVs administrasjon har hatt god, saksorientert dialog
med mange medlemsorganisasjoner i 2008. 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 gjennom 2008.
En sentral oppgave for foreningen er å skape formelle
og uformelle arenaer for meningsutveksling medlemmene imellom. Den nasjonale veikonferansen i april
og årsmøtet i mai bidro til dette.
Administrasjonen har registrert at medlemmene
ønsker enda mer informasjon fra OFV. Vi sendte derfor ut nyhetsbrev til medlemmene tre ganger våren
2008. I nyhetsbrevene ble ny statistikk, som skulle gå

OFV I MEDIA
2008 har vært et år med stor medieoppmerksomhet.
Styret vil spesielt fremheve mediedekningen i tilknytning til Den nasjonale veikonferansen i april og
markeringen av OFVs 60-årsjubileum i desember.

sammen med høyere medieprofil gjennom hele 2007.
Vilrid Femoen har holdt følgende foredrag, som temamessig omhandlet klima og miljø, brukerrettigheter
og Nasjonal transportplan.
■

I forbindelse med konferansen omtalte Aftenposten
(side 3 i nyhetsdelen) SINTEFs tilleggsanalyse av
Miljøkonsekvenser av bedre veier. Analysen viste at
hver 4. bil måtte vekk fra trafikken for å oppnå tilsvarende utslippsreduksjon som å utbedre en overbelastet tofeltsvei til firefelts motorvei.
Til vårt 60-års jubileum offentliggjorde OFV rapporten
fra konsulentselskapet Rambøll (Forslag til funksjonskrav til vegsystemet), hvor fremkommelighetsdimensjonen ble spesielt fremhevet. Dobbeltsidig oppslag i
Teknisk ukeblad og i VG, samt omtale i en rekke andre
medier og nettaviser, fokuserte på at Norge hadde
den nest laveste gjennomsnittlige reisetiden mellom
de viktigste byene av 12 land i Europa.
Styret er tilfreds med at OFV har en tydelig rolle i
media som fakta og kunnskapsformidler, og pådriver
for en effektiv veitrafikk med minst mulig skade på
mennesker og miljø.
EKSTERNE FOREDRAG OG MØTER
En utstrakt del av administrasjonens arbeid har i 2008
vært på innlegg og foredrag på konferanser over hele
landet. Det har vært en hyggelig økning i pågangen for
å holde slike innlegg, noe som sannsynligvis henger
14

■
■
■

■
■
■
■

Asfaltdagen 2008, Oslo:
Veibygging og Miljø
Haugalandskonferansen 2008, Haugesund:
Miljømessige konsekvenser av bedre veier
E6-konferansen i region nord, Trondheim:
Behov for bindende krav til offentlige veier
Nei til frontkollisjoner landskonferanse, Stavanger:
Kvalitative kriterier for gode veier og veibrukernes
rettigheter
Kommunalteknikk konferansen, Lillestrøm:
Trafikksikkerhet – hva krever brukerne?
NBF og Fellesforbundet, Oslo:
NTP – mål og midler
Miljø- og bilkonferansen 2008, Oslo:
Klimaveien – status og utfordringer
Den nasjonale veikonferansen 2008, Oslo:
Veistandard i 2019 med NTP-planforslaget

SEKRETARIAT FOR SAMFUNNSDUGNADEN
KLIMAVEIEN

inn i Bil & Vei årboken, presentert. Medlemmene var
godt fornøyd med dette.
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 var at den skulle gjenoppstå på en elektronisk
plattform i løpet av første halvår 2008. Det har vi ikke
lyktes i.
Administrasjonen har hatt dialog en flere organisasjon
med sikte på verving, og håper å kunne notere nye
medlemskap om kort tid. Styret ser verving som en
løpende oppgave.

INTERNASJONAL KONTAKT
Samarbeid i Europa gir ny innsikt og mulighet til påvirkning.

OFV er medlem i den europeiske veiforeningen;
International Road Federation, Brussels Programme
Centre (IRF – BPC). Gjennom ERF får OFV informasjon
om prosjekter og politikkutvikling i EU, samt kontakt
med søsterorganisasjonene over hele Europa.
Den Europeiske veiforeningen har i 2008 ikke hatt fokus
på politiske saker i Europa da administrative utfordringer har tatt mye av kapasiteten til sekretariatet. OFV
støtter opp under en linje som innebærer et høyere
fokus på den veipolitiske utviklingen i EU.
OFV har god kontakt med de europeiske veiforeningene
i Danmark, Finland, England og Belgia. Informasjonsutveksling i forhold til hvordan de ulike landene løser
ulike utfordringer, som finanskrisen i høst, har vist seg
svært nyttig for alle parter.

Vilrid Femoen har i 2008 holdt innlegg på to
toneangivende internasjonale kongresser.
■

Euroasphalt Congress 2008, København:
deltagelse i paneldebatt
■ 2nd European Road Conference, Brussels:
Climate Way, the Norwegian road sector NGOs
effort to reduce emissions from road traffic
Styret anser den internasjonale dimensjonen i OFVs
arbeid som svært verdifull, ikke minst med tanke på
å innhente ny innsikt og erfaringer fra andre land
samt muligheten for å påvirke politikkutformingen
i EU gjennom medlemskap i ERF.

OFV overtok i januar 2008 sekretariatet for Klimaveien.
17 (nå 16) organisasjoner skal sammen jobbe for å
redusere utslippene fra veitrafikken med 1 million
tonn. Sekretariatet har ansvaret for den løpende oversikten over tiltak som planlegges og gjennomføres,
og er kontaktledd mellom organisasjonene og myndighetene, samt sekretariat for AU.
15
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RESULTATREGNSKAP

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Note

2008

2007

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2008

2007

6

77 930
0
0

77 930
15 000
1 500 000

77 930

1 592 930

54 055
464 709
155 111

0
0
102 649

673 874

102 649

3 079 299
2 835 862

2 008 848
2 683 292

Anleggsmidler
Kontingentinntekter
Royaltyinntekter
Klimaveien
Andre driftsinntekter

798 870
143 542
180 000
11 061

761 600
126 082
0
5 882

1 133 473

893 564

392 557
679 120
581 249

414 197
604 033
600 862

Sum driftskostnader

1 652 926

1 619 092

Driftsresultat

(519 453)

(725 528)

7

Sum driftsinntekter

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Lån til ansatte
Fordring på datterselskap

6

Sum anleggsmidler
Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

2, 4, 5
4

Fordringer
Kundefordringer
Fordring på datterselskap
Andre fordringer

6
6

Sum fordringer

Finansinntekter og finanskostnader
Aksjeutbytte
Renteinntekt datterselskap
Annen renteinntekter
Rentekostnad

Omløpsmidler

668 500
86 875
329 913
(42 016)

668 500
50 358
176 150
0

Bankinnskudd
Bankinnskudd
Livkonto

1 043 272

895 008

Sum bankinnskudd

5 915 161

4 692 140

523 819

169 480

Sum omløpsmidler

6 589 035

4 794 789

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital

SUM EIENDELER

6 666 965

6 387 719

(523 819)

(169 480)

Sum overført

(523 819)

(169 480)

Netto finansposter
Årets overskudd (underskudd)
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BALANSE PR. 31. DESEMBER

Noter til regnskapet for 2008

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2008

2007

Egenkapital 31.12.2007
Årets resultat

5 785 888
523 819

5 616 408
169 480

Egenkapital 31.12.2008

6 309 707

5 785 888

Sum egenkapital

6 309 707

5 785 888

Egenkapital

Foreningen er et lite foretak i henhold til regnskapsloven og har lagt følgende regnskapsprinsipper til
grunn.
Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales
innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier
lagt til grunn.

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld datterselskap
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

186 372
0
93 115
77 771

8 648
419 541
68 680
104 963

Sum kortsiktig gjeld

357 258

601 831

Sum gjeld

357 258

601 831

6 666 965

6 387 719

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

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:

2008

2007

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader

580 145
84 881
14 094

517 531
73 453
13 049

Sum lønnskostnader

679 120

604 033

Oslo, 31.3.2009

Jan Johansen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Jørn Clausen
styremedlem

Vigdis Dahlseide
styremedlem

Øystein Herland
styremedlem

Trond Johannesen
styremedlem

Syver Leivestad
styremedlem

Leif Nybø
styremedlem

Terje Tørring
styremedlem

Arne Aaberg
styremedlem

NOTE NR. 3 - LIVKONTO
Avkastning på livkonto er inntektsført med kr 152.859.
Dette består av en føreløpig beregnet avkastning
for inntektsåret 2008.
Den endelige avkastningen for 2008 vil ikke foreligge
før etter at regnskapet for 2008 er fastsatt, og vil bli
resultatføret i 2009.

NOTE NR. 4 - ANSATTE, GODTGJØRELSER,
LÅN TIL ANSATTE
Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør
20

Antall årsverk sysselsatt i 2008 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 2008 utgjør kr 28.750
inkl. mva., honorar for regnskapsmessig bistand utgjør
kr 15.625 inkl. mva.
Det er ytet lån til en ansatt i selskapet. Lånet er
tilbakebetalt i 2008. Det er beregnet renter tilsvarer
normalrentesatsen fastsatt av myndighetene.
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Noter til regnskapet for 2007

NOTE NR. 5 - OBLIGATIORISK TJENESTEPENSJON

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

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

NOTE NR. 6 - INVESTERING I DATTERSELSKAP
Opplysningsrådet for Veitrafikken har eierandel i følgende selskap:

Opplysningsrådet for
Veitrrafikken AS

Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel/
stemmerett

Selskapets
egenkap.
100 %

Selskapets
resultat
100 %

Bokført
verdi
31.12.2008

26.01.1993 og
15.02.2006

Oslo

95,5 %

4 003 264

1 874 160

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:
Ansvarlig lån
Kortsiktig fordring datterselskap

2008

2007

0

1 500 000

464 709

693 595

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

NOTE NR. 7 - SPESIFIKASJON AV KAMPANJER
Miljøprosjekt

Veikonferansen

Veivalg 2009

Kostnader medgått til prosjekter

60 132

98 956

233 469

OFVs andel

60 132

98 956

233 469
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ÅRSBERETNING 2008
FOR OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS

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 2008 ble noe lavere enn året før, som
var preget av et ekstraordinært salg av historiske
data. Omsetningen endte likevel på et akseptabelt nivå
sammenlignet med tidligere år. De langsiktige avtalene
satte sitt preg også på 2008 og ga et solid fundament
for virksomheten. I tillegg opplevde vi økende interesse
for flere av våre produkter, blant annet fra media.
Trenden fra tidligere år med at stadig flere kunder
velger nettbaserte produkter eller andre elektroniske
tjenester fortsatte også i 2008, om enn med noe mindre
styrke.
Det er ikke foretatt spesielle strategiske endringer i
2008 med tanke på satsningsområder ut over allerede
igangsatte IT-utviklingsprosjekter. 2008 var nok et år
med store investeringer i IT-prosjekter, særlig gjelder
det dataprogrammet som skal erstatte vår nåværende
stormaskinløsning for registreringsstatistikk med et
PC-basert produkt.

Opplysningsrådet
for Veitrafikken AS
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Årsberetning 2008

RESULTATREGNSKAP

Omsetningen i OFV AS sank fra kr 11,3 mill i 2007 til
kr 10,9 mill i 2008. Årets overskudd etter skatt økte
med kr 396 994 fra kr 1,47 mill i 2007 til kr 1,87 mill i
2008. Flere nye kunder, stram kostnadskontroll og
en redusert bemanningssituasjon gjennom store deler
av året, medvirket til at 2008 ble det beste økonomiske
året i selskapets historie.
Selskapets disponible kontantbeholdning var kr 5,99
mill per 31.12.2008. Styret vurderer selskapets likviditetssituasjon som tilfredsstillende.
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 8,49 mill,
sammenlignet med kr 8,44 mill året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2008 var 47,1 %, sammenlignet
med 39,4 % pr. 31.12.2007. Selskapet egenkapitalandel
er på et nivå som selskapets ledelse anser som tilfredsstillende.
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er majoritetseier 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. 2008 var 95,5 % av selskapets aksjer eid av OFV.

ARBEIDSMILJØ

Note

2008

2007

Salgsinntekter

10 992 407

11 314 425

Sum driftsinntekter

10 992 407

11 314 425

970 552
4 374 719
156 868
0
3 102 834

1 169 458
4 765 097
284 892
300 000
2 853 782

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt.

Driftsinntekter og driftskostnader

Totalt sykefravær har i 2008 vært 33 dager, noe som
utgjør 2,51 % av total arbeidstid i året. Fraværet har
gått ned 1,1 prosentpoeng fra foregående år, og 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.

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

Varekostnad
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader

LIKESTILLING

Sum driftskostnader

8 604 973

9 373 229

Driftsresultat

2 387 434

1 941 196

Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen finansinntekt
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad

42 016
274 253
(86 875)
(6 255)

0
163 876
(50 358)
(294)

Netto finansposter

223 139

113 224

2 610 572

2 054 420

(736 412)

(577 254)

1 874 160

1 477 166

Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overført til annen egenkapital

(1 200 000)
(674 160)

(700 000)
(777 166)

Sum overført

(1 874 160)

(1 477 166)

YTRE MILJØ

Selskapet har 5 ansatte, herav 4 menn og 1 kvinner.
Styret består av 1 kvinne og 4 menn. Selskapet har som
mål å være en arbeidsplass uten forskjellsbehandling
mellom kvinner og menn.

2, 6
3
6

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

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad

10

Oslo, 31. mars 2009
Årets overskudd

Jan Johansen
styreleder

Stein O. Håvelsrud
styremedlem

Mia Ebeltoft
nestleder

Petter Smebye
styremedlem

Trygve Tuverud
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør
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BALANSE PR. 31. DESEMBER

BALANSE PR. 31. DESEMBER

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Note

2008

2007

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

Note

2008

2007

5, 8

100 000

100 000

100 000

100 000

3 903 264

3 229 104

Sum opptjent egenkapital

3 903 264

3 229 104

Sum egenkapital

4 003 264

3 329 104

Langsiktig gjeld:
Ansvarlig lån

0

1 500 000

Sum langsiktig gjeld

0

1 500 000

904 845
713 958
795 308
1 200 000
464 709
410 469

763 485
552 295
850 040
700 000
0
747 621

Sum kortsiktig gjeld

4 489 288

3 613 440

Sum gjeld

4 489 288

5 113 440

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 492 552

8 442 544

Egenkapital

10

Sum immaterielle eiendeler

13 895

36 350

Innskutt egenkapital
Aksjekapital

13 895

36 350

Sum innskutt egenkapital

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol.

3

862 080

334 326

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer

4

0

11 840

875 975

382 516

Sum anleggsmidler

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

8

Gjeld
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

4
4

Sum fordringer
Bankinnskudd og kontanter

7

1 574 912
50 832

1 059 628
451 388

1 625 744

1 511 017

5 990 832

6 549 011

Sum omløpsmidler

7 616 576

8 060 028

SUM EIENDELER

8 492 551

8 442 544

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Avsatt utbytte
Kortsiktig gjeld konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld

10

9

Oslo, 31. mars 2009
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Jan Johansen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Stein O. Håvelsrud
styremedlem

Petter Smebye
styremedlem

Trygve Tuverud
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør
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Noter til regnskapet for 2008

Noter til regnskapet for 2008

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.
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 idividuell
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 transaksjonstidspunktet.
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.

NOTE NR. 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Inventar, utstyr

Biler

Sum

Anskaffelseskost pr. 31.12.2007
Tilgang i år

825 562
39 282

347 135
645 340

1 172 697
684 622

Anskaffelseskost pr. 31.12.2008

864 844

992 475

1 857 319

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2007
Årets ordinære avskrivninger

716 865
87 436

121 506
69 432

838 371
156 868

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2008

804 301

190 938

995 239

60 543

801 537

862 080

3 - 5 år
Lineær

5 år
Lineær

Bokført verdi pr. 31.12.2008

Økonomisk levetid
Avskrivingsmetode

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 17.958
Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende.

NOTE NR. 5 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, M.V.
Selskapets aksjekapital pr. 31.12.2008 er på kr 100 000, bestående av 100 000 aksjer pålydende kr 1.
Det er kun én aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.
NOTE NR. 2 - SAMMENSLÅTTE POSTER
Selskapets aksjonærer er:
Personalkostnader består av følgende poster:

2008

2007

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader (se også note 6)
Refusjon av sykepenger
Andre lønnskostnader

2 876 474
489 593
413 990
(17 086)
611 748

3 507 514
582 004
505 836
(16 332)
186 075

Sum lønnskostnader

4 374 719

4 765 097

30

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Pål J. Bruhn
Thorvald Gjønnes
Jan Petter Røssevold
Sum

Antall aksjer

Eierandel

95 500
1 500
1 500
1 500

95,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %

100 000

100,0 %
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Noter til regnskapet for 2008

Noter til regnskapet for 2008

NOTE NR. 6 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V.

NOTE NR. 9 - MELLOMVÆRENDE

Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2008 var 5.

Hovedaksjonær hadde et lån til selskapet på kr 1.500.000.
Lånet er blitt renteberegnet med rentesats som tilsvarer normrenten.

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i 2008 utgjør kr 1.049.600. Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Selskapet hadde en fordring på hovedaksjonær på kr 1.035.291.
Fordringen er blitt renteberegnet med rentesats som tilsvarer normrenten.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr 65.500. I tillegg kommer honorar for
annen bistand med kr 25.000. Beløpene er eksl. mva

Fordringen og gjeld er motregnet, og selskapet har en gjeld til hovedaksjonær
pr 31.12.08 på kr 464.709.

Ansatte har hatt lån i selskapet. Lånene er nedbetalt i løpet av 2008.
Lånene er renteberegnet tilsvarer normalrentesatsen fastsatt av myndighetene.
NOTE NR. 10 - SKATTEKOSTNAD

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
Innbetalt premie
Innbetalt til fond

694 708
413 990
280 718

Årets skattekostnad består av:
Betalbar skatt
Endring utsatt skattefordel

2008
(713 958)
(22 455)

2007
(552 295)
(24 960)

Årets skattekostnad

(736 412)

(577 254)

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

2 610 572
19 474
(80 198)

2 054 420
7 203
(89 141)

Grunnlag betalbar skatt

2 549 848

1 972 482

713 958

552 295

31.12.2008
4 270
(53 894)

31.12.2007
(75 477)
(54 343)

Endring
79 747
449

Netto grunnlag

(49 625)

(129 821)

80 196

Utsatt skattefordel 28%

(13 895)

(36 350)

22 455

(694 708)
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Uoppgjort premie pr. 31.12.

0

NOTE NR. 7 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER
Selskapet har innestående kr 196.160 på egen skattetrekkskonto til dekning av skyldig skattetrekk
pr. 31.12.2008.

Betalbar skatt på årets resultat
NOTE NR. 8 - EGENKAPITAL
Aksjekapital
Pr. 31.12.2007
Årets resultat
Avsatt utbytte

100 000

Pr. 31.12.2008

100 000

Annen
egenkapital
3 229 104
1 874 160
(1 200 000)

Sum
3 329 104
1 874 160
(1 200 000)

3 903 264

4 003 264

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:
Driftsmidler (materielle og immaterielle)
Utestående fordringer

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skattefordel.
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Opplysningsrådet
for Veitrafikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Drammensveien 97
Postboks 2700 Solli
0204 Oslo
Telefon 24 11 12 30
firmapost@ofv.no
www.ofv.no

