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UTSLIPPENE GIKK NED, MEN UTFORDRINGENE STÅR I KØ
Trafikken på norske veier økte med 0,5 prosent i 2009
på tross av at den internasjonale finanskrisen la en
demper på det totale aktivitetsnivået. Det moderne
samfunnets mobilitetsbehov er stort, og det meste av
transporten av mennesker og gods foregår på veiene.
Veiene spiller en avgjørende rolle for å opprettholde
livskraftige lokalsamfunn over hele landet.
Veiene i Norge forfaller. Det gjelder både riksveier,
fylkesveier og kommunale veier. Og selv med krisepakker og økte bevilgninger, klarer ikke veimyndighetene å stoppe forfallet. Kostnadene har økt mer
enn bevilgningene, og vi får mindre vei eller asfalt for
pengene nå enn på 1990-tallet.
Bevilgningene over statsbudsjettet til samferdsel har
hatt en gjennomsnittlig årlig realvekst fra 2001–2009
på 3,6 prosent Til tross for denne økningen, har bevilgningene til samferdsel ikke fulgt opp den ekstraordinære kostnadsveksten i anleggssektoren eller
behovene for å oppgradere infrastrukturen i tråd med
befolknings- og trafikkvekst. Fortsatt er 1240 kilometer
av riksveiene så smale at de mangler gul midtstripe,
og utbedringstakten er så langsom at det vil ta 56 år
før alle smale riksveier får gul midtstripe.
Bygging av midtrekkverk på to- og trefelts høytrafikkerte veier gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent
reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent reduksjon
i antall hardt skadde. Beregninger har påvist et behov
for midtrekkverk på om lag 500 km høytrafikkerte veier.
Byggetakten er for tiden om lag 9 km i året, noe som
betyr at det vil ta mer enn 50 år før det er midtrekkverk
alle steder det er behov.
I 2008 var andelen av riksveinettet med dårlig eller
svært dårlig dekketilstand på 42 prosent, altså 11 400
km av riksveinettet i 2009. Innsatsen i 2009 tok igjen
noe av det forsømte vedlikeholdet, men med nåværende innsatsnivå vil det ta 13 år før de riksveiene som
trenger ny asfalt, har fått det. Og i mellomtiden vil
veidekket forfalle andre steder.
Tiden det tar å kjøre mellom de store byene i Norge
plasserer oss blant de aller dårligste landene i Europa,
og det ser dessverre ut til at siste års veiforbedringer
ikke gir de store tidsbesparelsene.

Vesentlig færre mennesker ble drept på norske veier
i 2009 sammenlignet med foregående år. Dessverre
omkom 213 mennesker i veitrafikken i 2009 og det er
alt for mange. Men vi må helt tilbake til 1955 for å
finne et år med færre drepte.
Klimagassutslippene fra veitrafikken går også ned.
Statistisk sentralbyrå skriver i en rapport fra februar
2010: ”Klimagassutslippene fra veitrafikken har i
gjennomsnitt økt med 2 prosent per år i perioden
1990–2007. Veksten har vært en følge av gode tider og
økt kjøpekraft. Etter mange års vekst gikk klimagassutslippene fra transport ned med nesten 300 000 tonn
CO2-ekvivalenter (1,9 prosent) fra 2007 til 2008. Det
aller meste av reduksjonen fant sted innenfor veitrafikk og innenriks sjøfart og fiske, som gikk ned
med henholdsvis 1,4 og 8,1 prosent”.
SSB 15.2.2010, Utslippsregnskapet til SSB og Klimaog forurensningsdirektoratet.
Beregninger som OFV har gjort i samarbeid med
Norsk Petroleumsinstitutt viser at utslippene av CO2
fra veitrafikken gikk ytterligere ned med 3,5 prosent
i 2009, som en følge av lavere vekst i trafikkmengden,
økt andel miljøeffektive kjøretøy og lavinnblanding
av biodiesel.
Antallet registrerte biler i Norge økte fra 2008 til 2009
med 45 810 biler til 2,78 millioner enheter. Det var
ved utgangen av 2009 totalt 2,24 millioner registrerte
personbiler i landet, det vil si at åtte av ti biler var
personbiler. Gjennomsnittsalderen på personbilparken økte fra 10,2 til 10,3 år etter fire påfølgende
år uten endringer. OFV, Registrerte kjøretøy i landets
kommuner 2009.
Så selv om antall kjøretøy økte og det var en liten
økning i veitrafikken, gikk både antall dødsfall og
klimagassutslippene fra veitrafikken ned i 2009. Det
er en gledelig utvikling på vei mot innfrielse av Kyotoavtalen og ikke minst Nullvisjonen. Likevel er det
langt igjen før OFVs målsetting om at alle veibrukere
skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv måte
med minst mulig skade på mennesker og miljø, er
innfridd.

3

MILJØ – KLIMADUGNAD FOR
REDUSERTE UTSLIPP
OFV har vært aktiv i Klimaveien som sekretariat for
felles innsats blant 15 landsomfattende organisasjoner
for å få ned utslippene. Selv om ikke Klimaveiens
ambisiøse målsetting om å redusere utslippene fra
veitrafikken med 10 prosent eller en million tonn CO2
innen utgangen av 2009 ble innfridd, har Klimaveien
bidratt til at utslippene har gått ned med totalt 1,4
prosent i 2008 og ytterligere 3,5 prosent i 2009. I 2009
fokuserte Klimaveien særlig på ”grønn kjørestil”, eller
økokjøring, og betydningen av riktig dekktrykk gjennom en rekke kommunikasjons- og opplæringstiltak.
Etter en utflating i 2008 har det gjennomsnittlige
CO2-utslippet fra nye personbiler gått ned i 2009, og
ligger nå på vel 150 gram CO2 pr km. Dette gir en
tydelig indikasjon på at regjeringens avgiftsomlegging
har virket etter intensjonen og at bilmarkedet har
tilpasset seg det nye avgiftssystemet. Bilimportørene
tilbyr i større grad bilmodeller med lavere utslipp
og bilkjøperne velger hyppigere enn før disse bilmodellene. Det er imidlertid en utfordring at enkelte
null- og lavutslippsmodeller har et lavere sikkerhetsnivå enn andre personbiler. OFV vil ha økt fokus på
denne problemstillingen i tiden fremover slik at
hensynet både til miljø og trafikksikkerhet ivaretas.
Det har gjennom hele 2009 vært en tilspisset fagdebatt
mellom SINTEF og TØI når det gjelder miljøeffekten
av bedre veistandard. Som en motvekt til SINTEFs
rapport ”Miljøkonsekvenser av bedre veier” fra 2007,
bestilte Statens vegvesen en rapport fra TØI om det
samme. TØIs arbeid ble offentliggjort i oktober 2009 i
rapporten ”Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?”;
(TØI rapport 1027/2009), og kom til motsatt konklusjon
av SINTEF; nemlig at veiforbedring i hovedsak gir mer
klimagassutslipp, først og fremst som følge av økt
trafikk. OFV har bedt SINTEF om en gjennomgang
av TØI rapporten for å finne ut om TØIs konklusjoner
kan være riktige eller om de opprinnelige funnene
4

SINTEF gjorde fortsatt står ved lag. Dette ville SINTEF
ellers ikke ha gjort av økonomiske hensyn, noe som gir
en indikasjon på at oppdragsforskning er dominerende
i landets fagmiljøer.

TRAFIKKSIKKERHET – STORE
BEHOV FOR OPPGRADERING
AV VEINETTET
OFV mener at en balansert trafikksikkerhetsinnsats
må fokusere på tiltak rettet mot både fører/trafikant,
kjøretøy og infrastruktur hver for seg og samspillet
mellom de tre. OFV har i 2009 vært en pådriver for at
veistandarden utvikles i trafikksikker retning. OFV har
vært tydelige på at det må etableres bindende føringer
og minstestandarder for eksisterende veier, spesielt
av trafikksikkerhetshensyn.
OFV har videre hatt fokus på utviklingen av kjøretøyparken i trafikksikker retning, særlig ved å etterlyse
sikkerhetskrav til elbiler.
OFV har ikke hatt fokus på trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak i 2009, men støttet opp om dette
arbeidet i medlemsorganisasjonenes regi.

EFFEKTIVITET – BETYDELIG
UTBYGGINGSBEHOV PÅ STORE
DELER AV VEINETTET
Ifølge 2009-budsjettproposisjonen for samferdsel
er det et betydelig utbyggingsbehov på store deler
av veinettet, særlig for å øke framkommeligheten
og trafikksikkerheten. OFV har sammen med sine
medlemmer også i 2009 jobbet for en raskere
utbygging av veinettet. Dette arbeidet har i hovedsak vært fremmet gjennom Veivalg 2009-kampanjen
og lanseringen av Folkets veikrav (egen sak).

OFV – EN OBJEKTIV OG
PÅLITELIG KILDE
I 2009 har OFV videreført rollen som veitrafikkens
fakta- og statistikkformidler. Det er et stort behov
for korrekt informasjon innenfor OFVs kompetanseområder, og OFV har i 2009 innhentet, bearbeidet
og formidlet et betydelig omfang av fakta om bil- og
veitrafikk.
Den 51. utgaven av årboken Bil & Veistatistikk utkom
i desember, og teller 156 sider. Årboken utkom også
i 2009 i sin opprinnelige form, selv om det er tatt en
beslutning om å splitte årboken i en bildel og en
veidel. Det vil bli gjennomført i 2010-utgaven.
OFV har i 2009 jobbet med en ny publikasjon med
indikatorer i veitrafikken. Statens vegvesens Vegdatabank er en sentral kilde. Det har tatt tid å få tilgang
til databanken og prosjektet er derfor noe forsinket.

Nye data hentes nå ut fra det enorme kildegrunnlaget for å belyse i hvor stor grad det norske veinettet
utvikler seg i tråd med trafikantenes og samfunnets
behov. TØI har hatt i oppdrag å utarbeide indikatorer
innenfor trafikantområdet som skal belyse i hvor
stor grad trafikantene bidrar til sikker, effektiv og
miljømessig forsvarlig veitrafikk. OFV AS vil utarbeide
indikatorer innenfor kjøretøyområdet for å belyse i
bilparkens utvikling i sikrere og miljøeffektiv retning.
Publikasjonen vil utgis 1. halvår 2010 og er et nybrottsarbeid for OFV det er lagt ned betydelige økonomiske
og administrative ressurser i.
Det har vært mye etterspørsel etter tallgrunnlag
for vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov.
Analysen av Nasjonal transportplan 2010–2019
fokuserte på gapet mellom investeringsbehovene
og planene for perioden, og faktaopplysningen om
at det mangler 110 mrd kroner på stamveiene for å
komme à jour med behovene etter Statens vegvesens
beregninger, fikk god medieomtale. I forbindelse
med presseutspill i tilknytning til Veivalg 2009 har
OFV hatt spesiell fokus på fakta og informasjon knyttet
til vedlikeholdsetterslepet på broene og på fergetrafikken i sommersesongen.

OFVS PÅDRIVERROLLE – FELLES
TALERØR FOR MEDLEMMENE
I tråd med medlemsorganisasjonenes ønsker, har
OFV tatt en stadlig tydeligere rolle som pådriver for
raskere utbygging av veinettet i tråd med behovene
fagetaten har registrert. I 2009 har dette i hovedsak
vært kanalisert gjennom Veivalg 2009-kampanjen og
som organisasjonenes talerør for krav i forbindelse
med regionreformen.
Medlemsorganisasjonene har vært svært tilfredse
med gjennomslaget som oppnås i media når man går
ut samlet, og det har i 2009 vært et ønske å bygge
videre og forsterke dette innenfor OFVs kjerneområder.
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INTERNASJONALT
SAMARBEID –
LANGVARIG MEDLEMSKAP
I ERF AVSLUTTES

VEIVALG 2009 –
BREDT SAMARBEID
FOR Å FÅ VEIER MED
I VALGKAMPEN

Etter en lengre tids vurdering besluttet styret at OFV
skulle melde seg ut av den europeiske veiforeningen.
Hovedårsaken er at nytten ikke står i forhold til
kostnadene ved medlemskapet. I et felles brev fra
den norske, finske og danske veiforeningen til ERF
foreslo vi en rekke organisatoriske og strukturelle
endringer for å sikre økt effektivitet og nytte for ERFmedlemmene. Vi venter fortsatt på et svar fra ERF.

Et sentralt ønske for mange medlemsorganisasjoner
har vært å jobbe for at Stortingsvalget i 2009 skulle
bli et samferdselsvalg. Det norske folk har helt siden
det forrige Stortingsvalget i 2005 engasjert seg i
kampen for et bedre samferdselstilbud, og det har
særlig vært kravet om gode veier som har stått på
agendaen. Veivalg 2009 ble dannet på bakgrunn fra
initiativ fra medlemsorganisasjonene, og har vært en
kampanje for å få fokus på veisektoren i valgkampen.

OFV brukte høsten på å utarbeide en ny strategi for
internasjonalt samarbeid, som i hovedsak hviler på
bilateral kontakt og samarbeid med andre nasjonale
veiforeninger. Kontakten med den danske og den
finske veiforeningen og den nordiske dialogen vil få
økt betydning.

Bak Veivalg 2009 stod følgende organisasjoner:
n
n
n
n

Administrasjonen deltok i mai på møte med de europeiske veiforeningene i Madrid. Dette er et ledd i den
europeiske veiforeningen, ERFs, bidrag til å forsterke
plattformen for dialog mellom veiforeningene etter
initiativ fra den finske veiforeningen. Administrasjonen
har tatt initiativ til og deltatt på møte med de nordiske
veiforeningene i København blant annet for å drøfte
felles nasjonale og europeiske utfordringer. Sekretariatschef i Dansk Vejforening, Søren Bülow, hadde
i oktober innlegg på OFVs styremøte og i forbindelse
med markeringen av OFVs nye lokaler med tittelen
”Motorvejenes betydning for dansk økonomi og
dagligliv”.

n
n
n
n
n
n
n
n
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Asfaltentreprenørenes Forening (AEF)
Autorbransjens leverandørforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
Bilimportørenes Landsforening (BIL)
Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA)
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN)
MA – rusfri trafikk og livsstil
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Norges Automobil-Forbund (NAF)
Norges Bilbransjeforbund (NBF)
Norges Biloppsamleres Forening
Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
Norges Taxiforbund
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
Trygg Trafikk
Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)

Sekretariatet ble lagt til OFV. Med utgangspunkt i
Vegloven og formålsparagrafen, samlet organisasjonene seg bak seks krav til veiene. Kravene ble lansert
i begynnelsen av mars, og fikk bred pressedekning og
ble godt mottatt både av regjerings- og opposisjonspartier. Kravene ble utformet for å ha bred appell og
er neppe vanskelig å være enige i for folk flest. Utford6

ringen er å konkretisere veikravene og tidfeste når
kravene skal oppfylles. Det arbeidet vil bli ferdigstilt i
2010 sammen med medlemsorganisasjonene.
FOLKETS VEIKRAV:
1. Veiene skal være gode
Norge skal ha et godt og helhetlig veinett som sikrer
tilgjengelighet for alle.
2. Veiene skal være sikre
Veiene må være utformet slik at menneskelige feil i
trafikken ikke får fatale konsekvenser.
3. Veiene skal være godt vedlikeholdte
Veiene skal vedlikeholdes fortløpende og utbedres
når de ikke er i henhold til fastlagt standard.
4. Veiene skal utvikles med hensyn til miljø
Veiene må utvikles slik at trafikkens negative
miljøpåvirkning blir minst mulig.
5. Veiene skal ha god fremkommelighet
Veiene skal ha en standard tilpasset dagens behov
slik at det er mulig å planlegge og gjennomføre
reisen som forutsatt.
6. Veibrukerne skal ha god informasjon
Veibrukerne har krav på god og korrekt informasjon
om vei- og føreforhold.
Bred pressedekning. Lanseringen av Folkets Veikrav
fikk meget bred pressedekning (TV2 Nyhetene, P4,
NRK radio, nettaviser, regionale og lokale aviser,
fagbladene med flere). Senere på året ble ytterligere
to store nasjonale presseutspill gjennomført på bakgrunn av Folkets veikrav:
n
n

Vedlikehold: Broene forfaller
Fremkommelighet: lange køer i fergetrafikken

Begge presseutspillene fikk bred pressedekning.
Broforfallet ble dekket på Dagsrevyen og en rekke
enkeltoppslag i papir- og nettaviser i etterkant.

Fergeutspillet ble dekket av NRKs lokalavdelinger
flere steder, lokalaviser og nettaviser med til sammen
over 70 presseoppslag over hele landet. Begge sakene
hadde fylkesfordelt tallgrunnlag som fulgte med
pressemeldingen, noe som bidro til stadige lokale
nyhetsoppslag også i lang tid etter utsendelse.
Norges beste veiparti. De syv største politiske
partienes valgprogrammer ble grundig evaluert av
Veivalgorganisasjonene. Hvert enkelt program ble
vurdert i forhold til om det ville fremme eller svekke
de enkelte veikravene. Etter en omfattende organisatorisk prosess ble resultatet av evalueringen offentliggjort en uke før valget. Fem av syv stortingspartier
lovet økt satsing på samferdsel og veier i forhold til
dagens nivå. Frp, Høyre, KrF og Senterpartiets partiprogrammer var i størst grad sammenfallende med
veikravene, mens SV og Venstres partiprogrammer
var minst sammenfallende med Folkets veikrav.
Evalueringen ble slått opp over to sider i Aftenposten
og vakte betydelig oppmerksomhet. Noen av organisasjonene var skeptiske til å foreta en slik evaluering,
men erfaringen i etterkant var at dette er et viktig
grep for å få frem og tydeliggjøre de partipolitiske
forskjellene innenfor veipolitikken ut fra klare, faglig
funderte kriterier.
Til tross for iherdig innsats fra alle organisasjonene
ble valgkampen i 2009 dominert av debatten rundt
ulike regjeringsalternativer og ikke enkeltsaker som
vei og samferdsel. Likevel var det i hele valgkampåret stor fokus på dårlig veistandard og behovet for
utbedring i Norge både i media, i de politiske diskusjonene og i organisasjonene.
En intern evaluering av Veivalg 2009 der 10 organisasjoner svarte, viste at 70 prosent mente at målet for
kampanjen til en viss grad ble nådd, 10 prosent i stor
grad. 60 prosent hadde hatt stor nytte av samarbeidet,
og 30 prosent noe nytte. Nytten av å jobbe i allianser
kontra å jobbe på egenhånd kom godt frem, og Veivalg
2009 har synliggjort at man blir sterkere og mer slagkraftige ved å stå sammen bak ulike utspill.
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REGIONREFORMEN
Den rødgrønne regjeringen har i 2009 videreført
arbeidet med den såkalte regionreformen, som
innebærer at fylkeskommunene overtar mesteparten
av det øvrige riksveinettet fra 1.1.2010. Målsettingen
har vært å skape sterke regionale utviklingsaktører
ved å tilføre fylkene nye oppgaver. Regjeringen har
selv påpekt mulige negative konsekvenser av reformen;
NTP som styringsdokument og helheten blir svekket
og kvaliteten på veiene kan bli forskjellige. OFV
utarbeidet derfor krav til avbøtende tiltak sammen
med 11 medlemsorganisasjoner dersom reformen
likevel skulle gjennomføres:
1. Veiene må settes i skikkelig stand før
overtagelsen
2. Statlige føringer for kvaliteten på veiene
må innføres
3. Det må etableres et uavhengig veitilsyn
4. Det må følge tilstrekkelig med økonomiske
ressurser
Et felles presseutspill med disse momentene ble
gjenstand for nyhetsoppslag på Dagsrevyen og en
rekke andre medier. Momentene ble spilt inn til
samferdselsministeren og kommunal- og regionalministeren, men ble ikke tatt til følge.
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NY NASJONAL TRANSPORTPLAN
– ET POLITISK LØFT MEN
I LITEN GRAD SVAR PÅ
UTFORDRINGENE I VEISEKTOREN
I mars ble ny nasjonal transportplan lagt frem. Til
tross for at regjeringen gir en korrekt beskrivelse av
utfordringene, blant annet altfor mange hardt skadde
og drepte og et økende gap mellom transportbehov
og standard på infrastrukturen, er svaret de gir langt
fra tilstrekkelig til å møte disse. Frem til 2019 er det
et udekket investeringsbehov på 110 milliarder kroner
på stamveinettet, og NTP vil ikke imøtekomme kravene
til gode, sikre og velholdte veier i tilstrekkelig grad slik
OFV vurderer det.
For å nå de overordnede transportpolitiske målsettingene i NTP knyttet til miljø og trafikksikkerhet,
har regjeringen lagt en forutsetning om at bilparken
må fornyes. Regjeringen mener at to av de viktigste
virkemidlene for å nå miljø- og trafikksikkerhetsmålene er å sørge for en raskere innfasing av mer
miljøeffektive og trafikksikre biler. Å redusere klimautslippet fra veitrafikken med 30 prosent vil i stor
grad skje gjennom at bilparken fornyes med lavog nullutslippsbiler. Innen trafikksikkerhet er målet
å redusere antall drepte og hardt skadde med en
tredjedel i 2019 sammenlignet med nivået i 2009.
En fornyelse av bilparken med mer trafikksikre biler
er sentralt for at målet skal kunne nås.

MEDLEMSKONTAKT
OFV har hatt tett kontakt med mange av våre medlemsorganisasjoner i 2009, blant annet gjennom
Klimaveien og Veivalg 2009. I Klimaveien er det
avholdt to medlemsmøter i 2009, og i Veivalg 2009
fire medlemsmøter.
OFVs medlemmer har blitt løpende orientert om
viktige saker gjennom e-post og via hjemmesiden.

NYE LOKALER
I juni 2009 flyttet OFV og OFV AS fra Bilbransjens
Hus i Drammensveien 97 og til nyoppussede lokaler
i Jernbanetorget 4 i Oslo. Flyttingen var primært
motivert ut fra et ønske om å være mer sentralt
plassert i forhold til Stortinget, Regjeringen og
departementene, og de store mediehusene. I tillegg
betydde de nye lokalene lettere adkomst for alle
ansatte og gjester fra inn- og utland.

NY VISUELL PROFIL
OG NY HJEMMESIDE
For å gjøre et tydeligere skille mellom foreningen
og OFV AS, ble det i 2009 utarbeidet en ny visuell
profil for begge selskapene. Foreningen fremstår nå
med en klar referanse til veien, mens OFV AS er mer
orientert mot biltrafikken og kjøretøyene.
Etter flere år med en felles hjemmeside for de to
organisasjonene, ble det i september 2009 lansert to
helt forskjellige hjemmesider med hver sin visuelle
profil. Foreningens hjemmeside har etter denne
endringen kun en lenke til OFV AS sin hjemmeside
og all kjøretøystatistikk. På foreningens hjemmeside
er det nå bare fakta og politiske saker om vei og
veitrafikk.
Dette skillet har blitt godt mottatt, blant annet fordi
det nå er mye lettere å finne den informasjonen de som
besøker sidene er ute etter. De nye hjemmesidene har
blitt et mye bedre verktøy for de to organisasjonene.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009

var det særlig Stortingsvalget og kampanjen Veivalg
2009 som hadde styrets fremste oppmerksomhet.
MEDLEMMER
Ved utgangen av 2009 hadde OFV 79 medlemmer.
Det er to færre enn for ett år siden. 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 vil prioritere
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 11 medlemmer, herav 3 kvinner og 8 menn. I tillegg
består styret av fem varamedlemmer, alle menn, som
har samme møterett som ordinære styremedlemmer.

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en landsomfattende 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. Blant OFVs nærmere
80 medlemmer finnes over 20 landsomfattende
organisasjoner, foruten 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.

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

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 medlemmer, avdekke svakheter ved dagens veipolitikk
og sikre bedre løsninger. Våre målgrupper er medlemmene 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 årsberetningen også hovedtrekk fra virksomheten i OFV AS.
Opplysningsrådet for Veitrafikken har kontorsted i Oslo.
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Totalt sykefravær i 2009 var 3 dager, noe som utgjør
0,8 % av total arbeidstid i året. Det er samme nivå
som 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.
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.

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.

OFVs regnskap for 2009 viser et overskudd på kr 7 831.
I 2008 var overskuddet kr 523 819. Styret foreslår at
årets overskudd overføres til egenkapitalen.

Oslo, 21.4.2010

Foreningens inntekter var totalt på kr 1 058 079,
hvorav kr 770 845 var medlemskontingenter. Øvrige
inntekter besto av honorarer for drifting av Klimaveiens sekretariat, royaltyinntekter fra OFV AS og
godtgjørelse fra ekstern foredragsvirksomhet.

Jan Johansen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Jørn Clausen
styremedlem

I 2009 viste regnskapet et driftsunderskudd på
kr 1 261 488, hovedsakelig som en følge av store
utgifter til kampanjen Veivalg 2009.
Finansinntektene utgjorde kr 1 269 319, herav mottatt
aksjeutbytte fra OFV AS på kr 1 146 000 og med netto
renteinntekter på kr 123 319.

Vigdis Dahlseide
styremedlem

Øystein Herland
styremedlem

Trond Johannesen
styremedlem

Syver Leivestad
styremedlem

Leif Nybø
styremedlem

Erik Knut Riste
styremedlem

Kari Sandberg
styremedlem

Arne Aaberg
styremedlem

Foreningens egenkapital pr. 31.12 2009 er kr 6 317 537.
Egenkapitalandelen er 98,2 %.
OFV AS hadde i 2009 et resultat etter skatt på
kr 1 449 532. Egenkapitalen i OFV AS pr. 31.12.2009
er kr 4 252 796.
Det ble i 2009 avviklet seks styremøter. Styrets fokus
har vært å fremme foreningens omforente syn i
viktige, samferdselspolitiske saker. I løpet av 2009

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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ORGANISASJON OG ANSATTE

MEDLEMMER

STYRET OG ARBEIDSUTVALGET

Ved utgangen av 2008 hadde OFV 73 medlemmer. Året før var medlemstallet 81.
Medlemsfrafallet skyldes at medlemmene ikke lenger må være medlem for å få
tilgang på statistikken til OFV AS.

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2009 bestått av åtte menn og tre kvinner, samt fem
vararepresentanter. 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:

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

n

n

n

n

STYRELEDER
Jan Johansen

n
n

Norges Automobil-Forbund

n

NESTLEDER
Mia Ebeltoft

n
n

Finansnæringens Hovedorganisasjon

n

MEDLEMMER
Vigdis Dahlseide
Leif Nybø
Jørn Clausen
Syver Leivestad
Erik Knut Riste
Trond Johannesen
Arne Aaberg
Øystein Herland
Kari Sandberg

n
n

Citroën Norge AS
Norges Bilutleieforbund
Viking Redningstjeneste AS
Norges Bilbransjeforbund
Mesta AS
Maskinentreprenørenes Forbund
Asfaltentreprenørenes Forening
Volvo personbiler Norge AS
Trygg Trafikk

n
n
n
n
n
n
n
n
n

VARAMEDLEMMER
Olav Slaatsveen
Erik Andresen
Jan Beckmann
Svein Ove Langeland
Christian Aubert

n

Norges Lastebileier-Forbund
BIL
KNA
Landsforeningen for trafikkskadde
Transportbedriftenes Landsforening

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

n

American Car Club of Norway
Autobransjens Leverandørforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL
Bilimportørenes Landsforening, B.I.L
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH
Foreningen Asfalt og veiservice, FAV
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

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

Bilforlaget AS
Forlaget Last og buss AS
Vi Menn

n
n
n

BEDRIFTER

n

n

n

n

Valgkomiteen består etter årsmøtet i 2009 av:

n
n
n
n
n
n
n

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

n

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.

n
n
n
n
n
n
n
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n

n

VALGKOMITEEN

Øyvind Solberg Thorsen direktør
Vilrid Femoen
leder politikk og strategi

n

n

n

I tillegg kommer styrets representant.

n

n

ARBEIDSUTVALGET

Erik Andresen, BIL
Trond Johannesen, MEF

n

MEDIA

n

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

n

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

n

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

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER
Note

2009

2008

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2009

2008

6

77 930

77 930

77 930

1 592 930

22 110
703 077
102 115

54 055
464 709
155 111

827 302

673 874

2 597 181
2 931 587

3 079 299
2 835 862

Sum bankinnskudd

5 528 768

5 915 161

Sum omløpsmidler

6 356 071

6 589 035

SUM EIENDELER

6 434 001

6 666 965

Anleggsmidler
Kontingentinntekter
Royaltyinntekter
Klimaveien
Andre driftsinntekter

770 845
134 798
120 000
32 436

798 870
143 542
180 000
11 061

1 058 079

1 133 473

1 170 003
808 885
340 680

392 557
679 120
581 249

2 319 567

1 652 926

(1 261 488)

(519 453)

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Sum anleggsmidler

Sum driftsinntekter
Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

7
2, 4, 5
4

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Fordring på datterselskap
Andre fordringer

6
6

Sum fordringer
Finansinntekter og finanskostnader
Aksjeutbytte
Renteinntekt datterselskap
Annen renteinntekter
Rentekostnad

1 146 000
7 756
115 563
0

668 500
86 875
329 913
(42 016)

Netto finansposter

1 269 319

1 043 272

7 831

523 819

Årets resultat

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital

(7 831)

(523 819)

Sum overført

(7 831)

(523 819)
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Bankinnskudd
Bankinnskudd
Livkonto

3
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2009

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2009

2008

Egenkapital pr 31.12.2008
Årets resultat

6 309 707
7 831

5 785 888
523 819

Egenkapital 31.12.2009

6 317 537

6 309 707

Sum egenkapital

6 317 537

6 309 707

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
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

7 490
51 069
57 904

186 372
93 115
77 771

Sum kortsiktig gjeld

116 463

357 258

Sum gjeld

116 463

357 258

6 434 001

6 666 965

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:

2009

2008

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader

694 568
100 777
13 539

580 145
84 881
14 094

Sum lønnskostnader

808 885

679 120

Oslo, 15.februar 2010

Jan Johansen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Jørn Clausen
styremedlem

NOTE NR. 3 – LIVKONTO
Vigdis Dahlseide
styremedlem

Leif Nybø
styremedlem

Øystein Herland
styremedlem

Erik Knut Riste
styremedlem

Trond Johannesen
styremedlem

Kari Sandberg
styremedlem

Syver Leivestad
styremedlem

Arne Aaberg
styremedlem

Avkastning på livkonto er inntektsført med kr 96.197.
Dette består av en føreløpig beregnet avkastning
for inntektsåret 2009.
Den endelige avkastningen for 2009 vil ikke foreligge
før etter at regnskapet for 2009 er fastsatt, og vil bli
resultatført i 2010.
NOTE NR. 4 – ANSATTE, GODTGJØRELSER,
LÅN TIL ANSATTE

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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Antall årsverk sysselsatt i 2009 var 1,5. 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 2009 utgjør kr 30.376
inkl. mva., honorar for regnskapsmessig bistand utgjør
kr 13.367 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.
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2009
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 %

4 252 796

1 449 532

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

2009

2008

0

1 500 000

703 077

464 709

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

NOTE NR. 7 – SPESIFIKASJON AV KAMPANJER
Veikonferansen

Veivalg 2009

Indikator
utvikling

26 477

844 100

299 426

Kostnader medgått til prosjekter
Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2009.
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ÅRSBERETNING 2009
FOR OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS) ble
etablert i 1996 som et heleid datterselskap av
foreningen 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.

vararepresentant. Varamedlemmet har lik møterett som styremedlemmene. Styret har følgende
sammensetting:

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.

Nestleder

Styreleder
Jan Johansen

Mia Ebeltoft

Norges Automobil-Forbund

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Medlemmer
Stein O. Håvelsrud
Petter Smebye

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.
SELSKAPETS HISTORIE
Statistikkproduksjonen fra OFV var relativt beskjeden
fram til 1990. Forretningsdriften ble drevet i foreningen, og skillet mellom foreningsvirksomhet og
forretning var flytende. Fra 1990 økte statistikkproduksjonen 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
grunnlag av foreningens formål om å utgi data om
veinett, bilbestand og bilsalg. Foreningen som eier
av selskapet, 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
2009 bestått av fire menn og en kvinne, samt en

Trygve Tuverud

Harald A. Møller AS
Dekkpartner AS (i 2009:
General Motors Norge AS)
Bilforlaget AS

Varamedlem
Anders Ree-Pedersen

LeasePlan Norge AS

Valgkomiteen
Valgkomiteen er felles for OFV og OFV AS og består
etter årsmøtet/generalforsamlingen i 2009 av:
Erik Andresen, BIL
Trond Johannesen, MEF
I tillegg kommer styrets representant.
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,
Jan Petter Røssevold,
Thorvald Gjønnæss,
Anne Merete Skulbru Wie,
Kjell Magne Aalbergsjø,

avd. leder
markedssjef
produktsjef
regnskapsansvarlig
seniorrådgiver (fra og
med 1. juni 2009)

2009, ENDA ET GODT ÅR
OFV AS er et selskap med solid drift og god lønnsomhet. Omsetningen i 2009 ble høyere enn i 2008,
men driftsresultatet ble noe lavere. Langsiktige
avtaler med kundene våre er av stor betydning for
OFV AS, og sørger for et solid fundament for virksomheten. I 2009 opplevde vi økende interesse for
21

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 2009.
REGISTRERINGSSTATISTIKK OG BILDATA
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.
Registreringsstatistikk
Salg av registreringsstatistikker er selskapets dominerende inntektskilde. Produksjonen omfatter både
standardstatistikker og spesialstatistikker for enkeltkunder. Bilimportørene og det offentlige Norge er våre
viktigste leverandører, men også våre to største og
viktigste kundegrupper.

Avtalene med Toll og avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet er videreført i 2009. Informasjonssiden
til Vegdirektoratet som skal gi private og profesjonelle
bilkjøpere relevante miljø- og sikkerhetsdata om
nye biler vil bli lansert i mai 2010. OFV AS er hovedleverandør av data til denne infosiden.
Generelt
Stadig mer data legges ut på Internett enten åpent
eller som abonnement, noe som endrer måten vi
presenterer våre data på. Det har gjennom 2009 blitt
lansert en helt ny hjemmeside for OFV AS, og for
første gang er foreningens hjemmeside og OFV AS sin
hjemmeside atskilt. Dette er gjort for å lette tilgangen
til informasjon for våre kunder og interessentgrupper.
Publikasjoner

n

n
n
n
n
n
n
n

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 kommune

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

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

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt.

ANDRE FORHOLD

Totalt sykefravær har i 2009 vært 56 dager, noe som
utgjør 4,35 prosent av total arbeidstid i året. Den store

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

månedlig
månedlig
månedlig
1 utgave pr år
1 utgave pr år
Oslo, 21.april 2010

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

OFV Bildata, bildatabasen, er grunnlaget for selskapets
produksjon av produktene Bilpriser, CO2-oversikter,
Tekniske data/Utstyrsdata, Dekkdata, Bildata PC,
Bildata Proff m.m. OFV Bildata har befestet sin posisjon i markedet gjennom 2009.
I 2009 kompletterte vi OFV Bildata med en ny bildedatabase for personbiler. Samtidig ble OFV Bildata
utvidet med flere nye informasjoner slik at databasen
nå fanger opp den rivende teknologiske og miljømessige utviklingen som skjer i bilbransjen. I tillegg
fortsatte arbeidet med å fornye vår database for registreringsstatistikk. På oppdrag fra Bilimportørenes
Landsforening fikk vi utviklet et nytt datasystem for
kontraktsregisteringer. 2009 ble nok et år med store
investeringer i IT-prosjekter.

I 2008 var omsetningen kr 10,99 millioner, og resultatet før skatt ble kr 2,61 millioner, det beste resultatet i selskapets historie. Noe av årsaken til det gode
resuttatet var at selskapet hadde en redusert bemanning gjennom store deler av 2008. I 2009 økte omsetningen til kr 11,57 millioner, mens resultatet før skatt
ble kr 2,02 millioner. Stram kostnadskontroll og en
økende kundemasse ga et positivt bidrag til driften,
mens utvidelse av bemanningen medførte at driftsresultatet ble noe mindre enn året før.
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Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er majoritetseier i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. De ansatte
i selskapet har anledning til å eie aksjer. Ansattes
eierandel er maksimert til 30 prosent totalt. Pr 31.12.
2009 var 95,5 prosent av selskapets aksjer eid av OFV.

økningen på 1,8 prosentpoeng fra foregående år
skyldes langvarige sykemeldinger etter fritidsskader.
Sykefraværet er innenfor et akseptabelt nivå. Det
har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på
arbeidsplassen. Det er derfor ikke iverksatt spesielle
tiltak på området.

ARBEIDSMILJØ

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 formidlingsbransjen. Selskapets omsetning påvirkes ikke
i særlig grad av de generelle økonomiske konjunkturene.

Bildatabasen – Bilpriser og tekniske data/utstyrsdata

Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 8,94 millioner, sammenlignet med kr 8,49 millioner året før.
Egenkapitalandelen pr. 31.12.2009 var 47,5 prosent
sammenlignet med 47,1 prosent pr. 31.12.2008.
Selskapet egenkapitalandel er på et nivå som selskapets ledelse anser som tilfredsstillende.

OFV AS har i 2009 gitt ut følgende publikasjoner:

n

Utviklingen av de elektroniske statistikkene er videreført i 2009, og det har vært en ytterligere økning i
elektronisk formidling av data dette året. Det ble
foretatt store investeringer i programmering av statistikkproduktene i 2009. Overgangen fra stormaskindrift til en mindre server i eget hus var planlagt
gjennomført i 2009, men er av tekniske årsaker utsatt
til 2010. Da vil 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.

Selskapets disponible kontantbeholdning var
kr 6,31 millioner pr 31.12.2009. Styret vurderer
selskapets likviditetssituasjon som meget tilfredsstillende.

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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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
RESULTATREGNSKAP

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER
Note

2009

2008

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2009

2008

10

91 147
0

0
13 895

91 147

13 895

547 196

862 080

638 343

875 975

1 604 343
387 978

1 574 912
50 832

1 992 321

1 625 744

6 317 100

5 990 832

Sum omløpsmidler

8 309 421

7 616 576

SUM EIENDELER

8 947 764

8 492 551

Anleggsmidler
Salgsinntekter

11 577 479

10 992 407

Sum driftsinntekter

11 577 479

10 992 407

Varekostnad
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader

1 205 262
5 258 298
158 687
3 041 430

970 552
4 374 719
156 868
3 102 834

Sum driftskostnader

9 663 677

8 604 973

Driftsresultat

1 913 802

2 387 434

2,6
3
6

Immaterielle eiendeler
Egenutviklet database
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol.

3

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen finansinntekt
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad

0
121 763
(7 756)
(5 870)

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

Netto finansposter

108 137

223 139

2 021 939

2 610 572

(572 407)

(736 412)

1 449 532

1 874 160

Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overført til annen egenkapital

(1 200 000)
(249 532)

(1 200 000)
(674 160)

Sum overført

(1 449 532)

(1 874 160)

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årets resultat

24

10

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

4
4

Sum fordringer
Bankinnskudd og kontanter

7
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2009

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2009

2008

5, 8

100 000

100 000

100 000

100 000

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

8

4 152 796

3 903 264

Sum opptjent egenkapital

4 152 796

3 903 264

Sum egenkapital

4 252 796

4 003 264

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.

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

10

Sum avsetning for forpliktelser

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

10

9

Sum kortsiktig gjeld

17 258

0

17 258

0

877 571
541 253
864 087
1 200 000
703 077
491 722

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

4 677 710

4 489 288

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 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. 2 – SAMMENSLÅTTE POSTER
Sum gjeld

4 677 710

4 489 288

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 947 764

8 492 552

Personalkostnader består av følgende poster:

Oslo, 15. februar 2010
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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

2009

2008

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Refusjon av sykepenger
Andre lønnskostnader

3 645 137
651 436
727 207
(16 166)
250 684

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

Sum lønnskostnader

5 258 298

4 374 719
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2009

NOTE NR. 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER

NOTE NR. 6 – ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V.
IImmaterielle
eiendeler

Inventar, utstyr

Biler

Sum

Anskaffelseskost pr. 31.12.2008
Tilgang i år
Avgang/utrangering i år

0
91 147
0

864 844
0
0

992 475
0
(347 135)

1 857 319
91 147
(347 135)

Anskaffelseskost pr. 31.12.2009

91 147

864 844

645 340

1 601 331

Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2009 var 6.
Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i 2008 utgjør kr 1.111.030. Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr 41.000. I tillegg kommer honorar for annen bistand
med kr 30.575. 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.

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2008
Akkumulerte avskrivninger avgang
Årets ordinære avskrivninger

0
0
0

804 301
0
29 615

190 938
(190 938)
129 072

995 239
(190 938)
158 687

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2009

0

833 916

129 072

962 988

NOTE NR. 7 – PANTSTILLELSER OG GARANTIER

91 147

30 928

516 268

638 343

Selskapet har innestående kr 282.956 på egen skattetrekkskonto til dekning av skyldig skattetrekk
pr. 31.12.2009.

5 år
Lineær

3 - 5 år
Lineær

5 år
Lineær

Bokført verdi pr. 31.12.2009

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 23.800.

NOTE NR. 8 - EGENKAPITAL
Aksjekapital

Annen
egenkapital

Sum

Pr. 31.12.2008
Årets resultat
Avsatt utbytte

100 000

3 903 264
1 449 532
(1 200 000)

4 003 264
1 449 532
(1 200 000)

Pr. 31.12.2009

100 000

4 152 796

4 252 796

Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende.

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

NOTE NR. 9 – MELLOMVÆRENDE

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.2009 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:
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Pål J. Bruhn
Thorvald Gjønnes
Jan Petter Røssevold
Sum
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Antall aksjer

Eierandel

95 500
1 500
1 500
1 500

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

100 000

100,0 %

Selskapet har en gjeld til hovedaksjonær på kr 703.077
Lånet er blitt renteberegnet med rentesats som tilsvarer normrenten.
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NOTE NR. 10 – SKATTEKOSTNAD
Årets skattekostnad består av:

2009

2008

(541 253) (
(31 153)

713 958)
(22 455)

(572 407)

(736 412)

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

2 021 939
22 368
(111 261)

2 610 572
19 474
(80 198)

Grunnlag betalbar skatt

1 933 046

2 549 848

541 253

713 958

31.12.2009

31.12.2008

Endring

109 365
(47 728)

4 270
(53 894)

105 095
6 166

Netto grunnlag

61 636

(49 625)

111 261

Utsatt skattefordel 28%

17 258

(13 895)

31 153

Betalbar skatt
Endring utsatt skattefordel
Årets skattekostnad

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat

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