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OFVs VISJON OG RESULTATER
Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det
ledende fellesorganet for aktører med interesse for
veitransport, og en sentral premissleverandør for
media og for politiske beslutninger på området. Slik
er OFVs visjon formulert.
I 2011 kom vi et lite skritt nærmere visjonen som
felles sekretariat for 23 landsomfattende organisasjoner og en rekke bedrifter innenfor bil- og veisektoren. OFV er med på å påvirke norsk veipolitikk i en
åpnere og mer brukerorientert retning. Vi vil videreføre
dette arbeidet i årene som kommer ved å avdekke
svakheter ved dagens veipolitikk og fokusere på å
foreslå bedre løsninger.

Øyvind Solberg Thorsen, Vilrid Femoen og
Ole Helmick Øen.

FORTSATT LANGT IGJEN TIL
MÅLET OM EN EFFEKTIV
VEITRAFIKK MED MINST MULIG
SKADE PÅ MENNESKER OG MILJØ
Hovedutfordringen for OFV er å jobbe for at alle veibrukere får dekket sitt transportbehov på en effektiv
måte, samtidig som de negative konsekvensene for
mennesker og miljø blir minst mulige.
Veitransport er den viktigste transportformen for
innenlands reiser i Norge, og med spredt bosetting og
næringsstruktur er veitrafikk avgjørende for regional
utvikling.

Tilstanden på riks- og fylkesveinettet er meget dårlig.
De siste tiårenes veiforvaltning har ikke bare ført til
økende forfall på veinettet, men også et økende gap
mellom standarden på veinettet og behovet for sikre
og effektive veier. Forvaltningsregimet må endres for
å ivareta langsiktig og stabil kvalitet på veinettet
samtidig som en forpliktende plan for å fjerne etterslepet og infrastrukturgapet blir vedtatt.
OFV har lenge tatt til orde for at det innføres et nytt
forvaltningsregime med bindende krav til veistandard,
uavhengig tilsyn med at kravene følges og sanksjoner
ved brudd på kravene. Slik var regimet under Magnus
Lagabøter, der det definerte kravet til veibredde ble
kontrollert to ganger per år, og det var bot til veiholder
om veien var for smal. I dagens veiforvaltning har det
som følge av forvaltningsreformen kommet bindende
krav til bruer og tunneler, og myndighetene vurderer
å gjøre deler av vedlikeholdstandardene bindende.
Dette er skritt i riktig retning. Det er besluttet å etablere et veitilsyn direkte under Vegdirektøren, men
lokalisert i Voss. Selv om dette vil bidra til forsterket
tilsyn med veiforvaltningen, er uavhengigheten fraværende samtidig som effektive virkemidler, som
sanksjoner eller pålegg om utbedring, mangler.
Nasjonal transportplan legger opp til å stoppe forfallet
og redusere infrastrukturgapet noe. Den er ikke en
forpliktende plan, men en melding fra Regjeringen til
Stortinget som må følges opp gjennom årlige bevilgninger. De senere årene har bevilgningene fulgt planen,
men uten å korrigere for økte kostnader, slik at færre
prosjekter enn forutsatt realiseres.

NORGE HAR ET AV VERDENS
MINST EFFEKTIVE VEINETT
Fremkommelighet og regional utvikling måles blant
annet i reisetid i minutter på riksveinettet og regjeringen har som mål å redusere reisetiden på riksveiene
i Norge. Potensialet for redusert reisetid på dagens
veinett er ifølge Vegdirektoratet på 627 minutter, og
bedre veier vil redusere reisetiden mellom byene.
I Statsbudsjettet for 2011 går det frem at reisetiden
på riksveiene ble redusert med 14,3 minutter i 2011.
Reisetidsforbedringene for 2010 utgjør 2,2 prosent av
potensialet for redusert reisetid på riksveiene.
Med en videreføring av dette tempoet vil det gå 43 år
før dette potensialet er realisert. Dette er et tankekors
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ikke minst i lys av at den årlige rapporten fra World
Economic Forum viser at kvaliteten på veinettet er til
stor hinder for norske bedrifter. I rapporten analyseres
konkurranseevnen til 134 land ut fra en rekke parametre, og infrastruktur utgjør en av hovedpilarene.
Av samtlige land rangeres Norge på 84-plass med
hensyn til vei. Av de utviklede økonomiene (34 land)
ligger Norge nest nederst i rangeringen, kun forbigått
av Malta, mens Frankrike, Sveits, Portugal og Danmark
har et veinett med minst hindringer for konkurranseevnen.
Det er fare for at den positive effekten på reisetiden
til dels forsvinner som følge av økt trafikk, dårlig
veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak som reduksjoner i fartsgrensen samt økt bruk av strekningsvis
fartsovervåking. Dagens veisystem er meget sårbart
for hendelser og tiltak som gir økninger i reisetiden.
Redusert fartsgrense på 450 kilometer av veinettet
trekker i motsatt retning.
OFV observerer lite fokus på fremkommelighet, effektivitet og reisetid i den politiske debatten. Dette er et
paradoks når Nasjonal transportplan fastslår at det
er her grunnlaget for transportpolitikken ligger, og
at det skal oppnås betydelige reisetidsreduksjoner på
riksveinettet i NTP 2010–2019.

ELBILER I FREMMARSJ,
REKORDLAVT CO2-UTSLIPP
OG NY NOx-AVGIFT
OFV støtter en politikk som bidrar til å redusere utslippene fra veitrafikken samtidig som tiltakene ikke
går ut over de øvrige transportpolitiske målene.
Regjeringen har som målsetting at gjennomsnittlig
CO2-utslipp fra nye personbiler skal være maks
120 g/km i 2012.
I 2011 ble gjennomsnittutslippet 134 g/km fra nye
personbiler, redusert fra 141 g/km i 2010, og ned hele
43 g/km fra 2006. Utviklingen går i riktig retning, men
ved inngangen til 2012 er det er fortsatt et godt stykke
igjen til målet for 2012 er nådd. Et gjennomsnitt på
134 g/km plasserer Norge blant de fremste landene
i Europa innen klimagassutslipp fra nye personbiler.
I løpet av 2011 ble det fornyet oppmerksomhet knyttet
til lokale utslipp fra bilparken. Ny forskning viser at
utslippet av NOx, Nitrogenoksider, fra nyere biler er
vesentlig høyere en først antatt. Regjeringen varslet
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derfor gjennom forslaget til Statsbudsjett for 2012 at
NOx-utslippet fra bilparken skulle reduseres gjennom
å introdusere en ny NOx-avgift i kjøpsavgiftene for
nye biler fra og med 2012. OFV er skeptisk til hvor
stor betydning denne avgiften vil ha på reduksjonen
av NOx-utslipp, da avgiften bare rammer nye biler og
ikke samtlige kjøretøyer i bilbestanden.

Nullvisjonen pålegger veimyndighetene et ansvar for
å bygge tilfredsstillende sikkerhet inn i veisystemet.
En analyse fra SVV Region Øst viser at veiholder kan
bidra i over 60 prosent av årsakene som fører frem
til en trafikkulykke. Dette understreker viktigheten av
økt satsing for å oppgradere riks- og fylkesveinettet
i tråd med dagens krav og trafikkmengder.

For perioden 2008–2013 er OFVs vedtatte overordnede
strategi:

I 2011 økte salget av elbiler kraftig, og Norge var
det landet i verden med høyest andel elbiler i forhold
til antall nye biler. Totalt ruller det i overkant av 5 500
elbiler på norske veier ved utgangen av 2011. Selv
om antallet elbiler og andre nullutslippsbiler fortsatt
er meget lavt i forhold til det totale antallet biler i
Norge, bidrar nullutslippsbilene til å senke det totale
utslippet av CO2 fra den norske bilparken.

OFV mener at ytterligere reduksjoner i antall drepte
og hardt skadde i veitrafikken kan oppnås både ved
raskere innfasing av sikrere biler og ved å oppgradere
veinettet til høyere sikkerhetsnivå, samtidig som de
trafikantrettede tiltakene videreføres og forsterkes.
OFV er opptatt av at det benyttes trafikksikkerhetstiltak som ikke svekker de andre transportpolitiske
målene; herunder fremkommelighet og regional
utvikling.

Ved inngangen til 2011 identifiserte vi følgende hovedutfordringer knyttet til målet om å fremme en effektiv
veitrafikk med minst mulig skade på mennesker og
miljø:

Ytterligere reduksjon i veitrafikkens miljøbelastning
kan oppnås ved raskere innfasing av lavutslippsteknologi i nye biler, ved sanering av flaskehalser i
veisystemet og med løsninger som bidrar til jevn flyt
i trafikken.

ET AV VERDENS TRYGGESTE
LAND Å FERDES I
Til tross for at vi har et av de minst effektive veinettene
i verden, er Norge er et av verdens tryggeste land å
ferdes i. I 2011 ble 169 mennesker drept i veitrafikken.
Det er det laveste antallet på mange tiår og 39 færre
enn året før.
I Europeisk sammenheng er Norge det 6. tryggeste
landet målt i antall drepte per million innbyggere,
med 43 i snitt, 2010-tall. Gjennomsnittet i EU15 er på
53 og EU27 på 61. Risikoen for å bli drept eller hardt
skadd per transportert kilometer er betydelig høyere
som fotgjenger eller syklist enn i bil. Likevel er det
tryggest i Europa å være fotgjenger målt i andel av
totalt antall drepte, med 11 % mot 20 % i gjennomsnitt
i EU (Kilde: ETSC).
OFV støtter Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt
skadde i veitrafikken. Nullvisjonen tar utgangspunkt i
at det er menneskelig å feile og det må derfor bygges
sikkerhet inn i trafikk/veisystemet. Ulykkesanalysene
viser at de fleste ulykker kan relateres til høy fart,
manglende bruk av bilbelte og promillekjøring. Dette
er utfordringer som kan løses blant annet gjennom
innfasing av førerstøttesystemer, som bør få forsterket
fokus og innsats.

E6 i Østfold: både effektiv og sikker
Fra 1990 til 2000 omkom 28 personer på den
65 km lange E6 strekningen gjennom Østfold.
Veien ble bygget ut fra 2001 til 2008, og ingen
omkom på de nye delstrekningene, men 35
personer omkom på den gamle veien. E6 sto
ferdig som 4-felts vei i 2008. To personer har
omkommet på den nye E6 i Østfold. Veien har
skiltet hastighet 100 km/t og fysisk midtdeler
mellom kjøreretningene.

OFVS HOVEDSAKER I 2011
Veitrafikken i Norge er blant verdens tryggeste på den
ene siden, og minst effektive på den andre siden. Land
som Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige og Sveits
scorer høyt både på effektivitet og trafikksikkerhet i
veinettet. Det er en sentral utfordring å øke effektiviteten i veinettet samtidig som trafikksikkerheten
ivaretas.
2011 har vært et år preget av høyt fokus på utfordringene i transportsektoren fra omverdenen. OFV har
opplevd stor interesse og pågang fra politikere, media
og medlemmene for de sakene vi har frontet. Det har
vært en balansert aktivitet mellom utspill i media
og grundig saksbehandling og oppfølging av de veipolitiske utfordringene som vi jobber med. Samtidig
har OFV i større grad enn tidligere rettet blikket ut
over landegrensene, og hentet inn kunnskap og ideer
fra den internasjonale veifaglige arenaen.

”Å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk og sikre
bedre løsninger gjennom å innhente, analysere og
formidle fakta og kunnskap om veiene og veitrafikkens
konsekvenser for samfunnet og enkeltpersoner”.

1. Norsk samferdselspolitikk mangler visjoner
knyttet til veiens rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen, hvilken standard og kvalitet det skal
være på veinettet og tidshorisonten for når veiene
skal være i tråd med målene.
2. De overordnede transportpolitiske målene er ikke
konkrete eller rangert. Fremkommelighet og
trafikksikkerhet er like viktige parametre i veipolitikken som klima og miljø. Det er lite fokus på
fremkommelighet sammenlignet med de andre
parametrene. I 2010 begynte OFV å fokusere mer
på fremkommelighet og vi vil arbeide for å få mer
støtte for næringslivets behov for bedre fremkommelighet på riksveiene (primært).
3. Til tross for økt politisk fokus på, og prioritering av,
veisektoren, tar det fortsatt alt for lang tid å bygge
gode og trygge veier over hele landet. I sum kommer
dette til uttrykk ved at Nasjonal transportplan bærer
preg av å være en plan som angir retning snarere
enn å beskrive hvordan og når målene skal realiseres.
4. Nytte/kostnadsanalysene som ligger til grunn for
å beregne lønnsomheten i samferdselsprosjekter
er ikke komplette. Den indirekte nytten, spesielt
samfunnsnytten av regional utvikling som en følge
av samferdselsinvesteringer, blir ikke beregnet.
5. Det foreligger ikke tilfredsstillende statlige føringer
for minstestandardnivå på drift, vedlikehold og
geometrisk/teknisk standard på fylkesveiene, og
dette kan bety varierende kvalitet på veiene på
tvers av fylkesgrenser.
På bakgrunn av disse utfordringene, valgte vi ut
12 innsatsområder som skulle prioriteres og følges
opp i løpet av året. I 2011 ville vi først og fremst
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videreføre arbeidet med indikatorprosjektet og håndtere ”faste poster” som statsbudsjettet og NTP. Vi ville
dessuten legge vekt på å innhente informasjon og fakta
om veipolitikk og forvaltning fra andre land, primært
Europa. I tillegg ønsket vi å forberede neste Nasjonale
veikonferanse i 2012. Medlemsmøter skulle avholdes
for å presentere fakta og diskutere konkrete saker.

STATUS FOR VÅRE VIKTIGSTE
SAKER I 2011
Kvalitetsindikatorer: Administrasjonen har arbeidet
med videreutvikling av indikatorprosjektet ved å
hente inn reell reisetidsinformasjon fra de viktigste
regionveirutene (ekspressbussruter) fra Norsk
Reiseinformasjon. Tallene ble formidlet til media og
saken fikk god dekning. Det er videre arbeidet med
å presentere underlagstallene for den interaktive
indikatorrapporten for veistandard i et trykket hefte.
Heftet ble klart like over jul, og på om lag 80 sider
presenteres tall for blant annet fremkommelighet
og trafikksikkerhet. Heftet er sendt ut til OFVs
medlemmer, politikere, embetsverk, fylkeskommunene, pressen og samarbeidspartnere.
Nasjonal transportplan 2010–2019 og 2014–2023
Gjennom utspill i media gjennom året har OFV
fokusert på at investeringsrammene for vei må oppfylles, og at vedlikeholdet trappes ytterligere opp for
å redusere det omfattende forfallet. Vi har fulgt opp
arbeidet med NTP 2014–2023 gjennom deltagelse i
NTP referansegruppen. Transportetatenes forslag
foreligger nå, og her fremkommer oppdaterte analyser
av vedlikeholdsforfall og investerings- og oppgraderingsbehov.
Forvaltningsreformen og minstestandarder
på fylkesvei
OFV har i 2011 sendt høringsuttalelse til Vegdirektoratets rapport ”Forslag til nasjonale føringer for fylkesveinettet” på basis av dialog og prosess med medlemsorganisasjonene. OFV går inn for at det etableres
standardkrav til både riks- og fylkesveinettet, og at
det etableres kvalitetsindikatorer som sikrer en
løpende og overordnet vurdering av utviklingen. Det
er videre avgitt høringsuttalelse til forslag til bruforskrift, som gir tydelige, statlige føringer for standard
og oppfølging av riks- og fylkesveibruene. Forslaget
støttes av OFV fordi forskriften vil sikre likeverdig
tjenestetilbud på bruene over hele landet. Det er
allerede innført forskrift for tunnelene. Neste skritt
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blir å være pådriver for samme type føringer på
veinettet for øvrig, noe som bør bli en viktig sak å følge
opp neste år.
Statsbudsjettet 2012
Statsbudsjettet for neste år har blitt analysert og
kommentert i forhold til i hvor stor grad statsbudsjettforslaget bidrar til å fremme sikrere, mer miljøvennlig og mer effektive riksveier og fylkesveier og
en sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Det ble sendt
ut medlemsinformasjon og avholdt medlemsmøte
der vurderingene ble presentert og gjennomgått, og
det har vært en tett dialog med medlemmene med
hensyn til budsjettforslaget. OFV har deltatt på høring
i Transport- og kommunikasjonskomiteen om riksveibevilgningene, og i Finanskomiteen om bilavgiftene.
Veiprising, trengselsavgifter vs. bompenger
Med den uryddige debatten og regjeringens press på
bykommunene til å innføre rushtidsavgifter i mente, er
det nødvendig å rydde opp i begrepene og foreslå bedre
løsninger. Vi vil utfordre oppfatningen om at trengselsavgiftene i Stockholm og London kan overføres til
Norge som et tillegg til dagens bompengeregime.
Saken har vært løpende vurdert under året, og følges
opp videre innenfor rammen av OFVs policygrupper.
Standard for drift og vedlikehold
Det har vært dialog med Vegdirektoratet for å følge
opp behandling av høringsrunden på ny drifts- og
vedlikeholdshåndbok og forslaget om å heve kravene
fra håndbok til normal. Utkast til ny håndbok viser at
OFV har fått gjennomslag for kravet om at veidekkene
må reasfalteres når spordybden er på 20 millimeter,
og ikke 25 millimeter som opprinnelig foreslått. OFV
gikk inn for at kravet ble senket til 15 millimeter, men
20 millimeter er et skritt i riktig retning som vi sier
oss fornøyd med.
Den nasjonale veikonferansen 2012
Flere fylkeskommuner har ønsket å arrangere neste
veikonferanse sammen med OFV. Det er besluttet å
legge denne til Kristiansand i samarbeid med Austog Vest-Agder fylkeskommuner og NHO Agder. Konferansen vil finne sted 22–23 mai 2012.

Veiens betydning for trafikkulykker
I handlingsplanen ble det påpekt at det i dag ikke
foreligger en systematisk tilnærming til analysene av
alle dødsulykker, herunder i hvor stor grad analysene
innbefatter en gjennomgang av veiens betydning for
ulykken ut fra de konkrete kravene i SVV HB 017
Vegnormaler og HB111 Drifts- og vedlikeholdsstandard. Verken UAG eller Havarikommisjonen gjør dette
rutinemessig, kun når det foreligger mistanke om at
veien har hatt en betydning. Det er holdt innledende
drøftinger med Havarikommisjonen og UAG region
Øst i år, og det er behov for å følge opp saken videre.
Innhente kunnskap fra andre land
Gjennom mer aktiv og formalisert deltagelse i International Road Federation, har OFV i år brukt tid og
ressurser på å få bedre innsikt i veipolitikk og forvaltning i andre land det er naturlig å sammenligne oss
med.
Her fra IRFs hjemmeside:

VED INNGANGEN TIL 2012
Vi vil spesielt trekke frem to ting som kan få betydning
for veitrafikken de nærmeste årene, og som bør vies
spesielt stor oppmerksomhet i 2012. Det ene er at
vi nå ser en gryende politisk visjon i veisektoren.
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lover
god vei om 20 år, og dette ble uttalt gjentatte ganger
på riksdekkende tv i forbindelse med valgkampsendingene før kommune- og fylkestingsvalget i september.
Det foreligger nå en konkret ambisjon for veinettet som
omhandler både tidsaspektet og kvalitetsnivå. Nå er
utfordringen å forene og formulere OFVs definisjon av
god vei, og være pådriver for at 20-årsmålet følges opp
i ny Nasjonal transportplan.
Det andre er at Finansminister Sigbjørn Johnsen
utfordrer nytte-kostnadsanalysene i veisektoren ved
å nedsette et ekspertutvalg som skal gjennomgå
rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser.
Utvalget skal blant annet se nyttevirkninger av transportinvesteringer
som ikke er prissatt, herunder
produktivitetsvirkninger av økt
geografisk tetthet, økt arbeidstilbud i tillegg til samspillet mellom
transporttilbud og arealbruk.
Utvalget skal dessuten revurdere
verdien av tapt liv, som mange
har ment er for lav i dagens
modeller. Rapporten legges frem
innen 1. juni 2012.
Nå er utfordringen for OFV å bidra
til å påvirke debatten som vil
komme i kjølvannet av rapportfremleggelsen slik at de indirekte
effektene, herunder distriktsnytten av bedre veiforbindelse,
de facto kommer inn i nye analysemodeller. Utfallet av denne
prosessen vil kunne ha meget
stor betydning for nytteberegningene av veiinvesteringene og
bør således prioriteres meget
høyt i 2012.

EU hvitbok om transport
Vi har sett nærmere på hvilke implikasjoner og muligheter EU-kommisjonens forslag til ny hvitbok om
transport har for videreutviklingen av norsk veipolitikk.
Det ble presentert en gjennomgang av hovedpunktene
på et medlemsmøte i OFV i april.
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STYRETS BERETNING FOR 2011

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
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. OFV har 74 medlemmer, herunder 23 landsomfattende organisasjoner, samt flere
store konsern og bedrifter med sterk interesse for å
utvikle veitrafikken i Norge. Vårt primære virkefelt er
å belyse veitrafikkens sentrale rolle i norsk samferdselspolitikk, og bidra til at Norge får et moderne og
velfungerende veinett.
OFV er en partipolitisk nøytral organisasjon. Vi skal
være en objektiv og pålitelig kilde til fakta om alle
forhold knyttet til veitrafikken. Gjennom å innhente,
analysere og formidle fakta og kunnskap om veiene
og veitrafikkens konsekvenser for samfunnet og
enkeltpersoner, skal vi, sammen med våre 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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REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet og det bekreftes at denne
forutsetningen er til stede.

nale veikonferansen 2012 som hadde styrets fremste
oppmerksomhet. I tillegg besluttet styret at OFV
skulle utvide sitt internasjonale engasjement gjennom
fornyet medlemskap i den internasjonale veiforeningen, IRF.

Foreningen har som mål å være en arbeidsplass uten
forskjellsbehandling mellom kvinner og menn, og
anser at dette er tilfellet. Det er derfor ikke planlagt
eller gjennomført særskilte tiltak på dette området.
Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som godt.

MEDLEMMER
Ved utgangen av 2011 hadde OFV 74 medlemmer,
to færre enn i 2011. En reduksjon i antall medlemmer
er en konsekvens av at det ikke lenger er nødvendig
å være medlem i OFV for å få tilgang til statistikkene
fra OFV AS, samt at eierskifter i bedrifter som har
vært medlemmer i OFV har resultert i at medlemskap
ikke har blitt fornyet. Styret vil prioritere arbeidet
med å verve flere medlemmer.

Totalt sykefravær i 2011 var 18 dager, noe som utgjør
4,3 % av total arbeidstid i året. Det er på samme nivå
som i 2010. Det har ikke forekommet skader eller
ulykker på arbeidsplassen. Det er ikke iverksatt
spesielle tiltak på området.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Det er tre personer som arbeider i OFV, en kvinne
og to menn. En nyopprettet stilling som seniorrådgiver
har vært besatt siden 1.9.2011. Styret består av
16 medlemmer inklusive varamedlemmer som har
samme møterett som ordinære styremedlemmer.
I styret er det fire kvinner og 12 menn.

OFVs regnskap for 2011 viser et overskudd på kr
506 561. I 2010 var overskuddet kr 415 397. Styret
foreslår at årets overskudd overføres til egenkapitalen.

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.

Oslo, 19. april 2012

Foreningens inntekter var totalt på kr 957 419, hvorav
kr 827 150 var medlemskontingenter. Øvrige inntekter
besto av inntekter fra den nasjonale veikonferansen
og royaltyinntekter fra OFV AS.
I 2011 viste regnskapet et driftsunderskudd på kr
593 717, noe som er en forbedring på 33 % sammenlignet med 2010.
Finansinntektene utgjorde kr 1 100 278, herunder
mottatt aksjeutbytte fra OFV AS på kr 1 050 500,
netto renteinntekter på kr 255 827 og nedskrivning
av finansielle omløpsmidler på kr 206 049.

Trond Johannesen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Erik Andresen
styremedlem

Jørn Clausen
styremedlem

Øystein Herland
styremedlem

Leif Nybø
styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik
styremedlem

Erik Knut Riste
styremedlem

Kari Sandberg
styremedlem

Stig Skjøstad
styremedlem

Arne Aaberg
styremedlem

Foreningens egenkapital pr. 31.12 2011 er kr 7 239 496.
Egenkapitalandelen er 97,2 %.
OFV AS, som foreningen eier 95,5 % av, hadde i 2011
et resultat etter skatt på kr 2 280 258.
Egenkapitalen i OFV AS pr. 31.12.2011 er kr 5 749 095.
Det ble avholdt fem styremøter i 2011. Styrets fokus
har vært å fremme foreningens omforente syn i viktige,
samferdselspolitiske saker. I 2011 var det særlig
OFV Kvalitetsindikatorer for veistandard og Den nasjo-

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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ORGANISASJON OG ANSATTE

MEDLEMMER

STYRET

Ved utgangen av 2011 hadde OFV 74 medlemmer. Året før var medlemstallet 76.

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2011 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.

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

n

n

n

n

Styret har følgende sammensetting:

n

STYRELEDER:
Trond Johannesen

n
n

Maskinentreprenørenes Forbund

n

NESTLEDER:
Mia Ebeltoft

n

Finansnæringens Hovedorganisasjon

n
n

MEDLEMMER:
Arne Aaberg
Erik Andresen
Jørn Clausen
Øystein Herland
Leif Nybø
Inger-Lise M. Nøstvik
Erik Knut Riste
Kari Sandberg
Stig Skjøstad

n
n

Foreningen Asfalt og Veiservice
Bilimportørenes Landsforening
Viking Redningstjeneste AS
Volvo Personbiler Norge AS
Norges Bilutleieforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Mesta AS
Trygg Trafikk
Norges Automobil-Forbund

n
n
n
n
n
n
n
n
n

VARAMEDLEMMER:
Stig Morten Nilsen
Svein Ove Langeland
Elisabeth M. Støle
Olav Slaatsveen
Jon H. Stordrange

n

Norges Bilbransjeforbund
Landsforeningen for trafikkskadde
SafeRoad AS
Norges Lastebileier-Forbund
NHO Transport

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

n
n

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

n

n

Det har ikke vært utnevnt arbeidsutvalg i 2011.

n
n

VALGKOMITEEN

n

Valgkomiteen består etter årsmøtet i 2011 av:
Erik Andresen, BIL
(valgt av årsmøtet)
Kari Sandberg, Trygg Trafikk
(valgt av årsmøtet)
Jon H. Stordrange, NHO Transport (styrets representant)

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,
samt nyansatt seniorrådgiver.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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n

BEDRIFTER
n

direktør
leder politikk og strategi
seniorrådgiver (fra 1. september)

n

n

ARBEIDSUTVALGET:

Øyvind Solberg Thorsen
Vilrid Femoen
Ole Helmick Øen

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
ITS Norway
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
Norsk Petroleumsinstitutt, NP
Norges Taxiforbund
Norsk Asfaltforening
NHO Transport
Trygg Trafikk
Norske Dekkimportørers Forening

Al-Ko Kober AS
Auto-Grip AS
Bertel O. Steen AS
Bertel O. Steen Autostern AS
Bertel O. Steen Bergen
Bertel O. Steen Vestfold
Bilforlaget AS
Bilservice As
BMW Norge AS
Citroën Norge AS
DEFA AS
Dekk Partner AS
DnB NOR ASA
DnB NOR Finans AS
Du Pont Norge AS
Ford Motor Norge AS
Forlaget Last og buss AS
Opel Norge AS
Gjensidige Skadeforsikring
Harald A. Møller AS
Hellanor AS

n
n

Hofstads AS
Hyundai Motor Norge
If Skadeforsikring NUF
Iveco Norge AS
Johnson Controls Autobatteri
Leaseplan Norge AS
Man Last & Buss AS
Mazda Motor Norge AS
Mesta AS
Motorgruppen AS
Motor-Trade AS
Nordea Finans AS
Norsk Scania AS
Oslo Bilauksjon AS
Oslo og Omegns bilbransjeforbund
Oslo Vei AS
Robert Bosch AS
Romnes AS
Rutebileiernes Standardiseringsforbund
Saferoad AS
Skotvedt AS
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Subaru Norge AS
Toyota Drammen AS
Toyota Norge AS
Toyota Oslo AS
Veidekke Industri AS
Hjemmet Mortensen AS
Viking Redningstjeneste AS
Volvo Personbiler Norge AS
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
RESULTATREGNSKAP
Note

2011

2010

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2011

2010

6

77 930

77 930

77 930

77 930

155 320
411 930
0

248 922
439 826
56 934

567 250

745 682

3 050 432

0

3 050 432

0

3 752 713
0

3 211 124
3 045 544

Sum bankinnskudd

3 752 713

6 256 668

Sum omløpsmidler

7 370 395

7 002 350

SUM EIENDELER

7 448 325

7 080 280

Anleggsmidler
Kontingentinntekter
Royaltyinntekter
Veikonferansen
Andre driftsinntekter

827 150
101 576
25 738
2 955

805 932
117 500
232 500
0

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Sum anleggsmidler

Sum driftsinntekter

957 419

1 155 932

192 683
861 888
496 565

901 840
718 373
431 022

Omløpsmidler
Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

7
2, 4, 5
4

Sum driftskostnader

1 551 136

2 051 235

Fordringer
Kundefordringer
Fordring på datterselskap
Andre fordringer

Driftsresultat

(593 717)

(895 303)

Sum fordringer
Andre finansielle instrumenter
Storebrand fond

Finansinntekter og finanskostnader
Aksjeutbytte
Renteinntekt datterselskap
Annen renteinntekter
Annen finansinntekt
Nedskrivning finansielle omløpsmidler
Rentekostnad

Netto finansposter
Årets resultat

3
3

1 050 500
14 937
87 352
154 154
(206 049)
(616)

1 146 000
18 809
71 107
74 843
0
(59)

1 100 278

1 310 700

506 561

415 397

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital

(506 561)

(415 398)

Sum overført

(506 561)

(415 398)

12

6
6

3

Sum andre finansielle instrumenter
Bankinnskudd
Bankinnskudd
Livkonto

3
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2011

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2011

2010

Egenkapital pr 31.12.2010
Årets resultat

6 732 935
506 561

Egenkapital 31.12.2011

7 239 496

6 317 538
415 397
6 732 935

Sum egenkapital

7 239 496

6 732 935

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

164 597
12 491
31 741

213 409
61 677
72 259

Sum kortsiktig gjeld

208 829

347 345

Sum gjeld

208 829

347 345

7 448 325

7 080 280

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:

2011

2010

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader (inkluderer refusjon sykepenger)

793 285
111 571
(42 968)

628 633
82 190
7 550

Sum lønnskostnader

861 888

718 373

Oslo, 19. april 2012

Trond Johannesen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Erik Andresen
styremedlem

NOTE NR. 3 – LIVKONTO
Jørn Clausen
styremedlem

Erik Knut Riste
styremedlem

Øystein Herland
styremedlem

Kari Sandberg
styremedlem

Leif Nybø
styremedlem

Stig Skjøstad
styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik
styremedlem

Arne Aaberg
styremedlem

Selskapet har investert i Storebrand verdipapirfond.
Det ble kjøpt 642,7715 andeler i Delphi Kombinasjon
og 1.451,2731 andeler i Storebrand Kombinasjon den
14.07.2011. Total kjøpsverdi kr 3.256.481. Fondenes
verdi 31.12.2011 var kr 3.050.432, og de er nedskrevet
med totalt kr 206.049 i 2011.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.

Livkonto er gjort opp og bokført avkastning i 2011
utgjør kr 154.004.

NOTE NR. 5 – OBLIGATIORISK TJENESTEPENSJON

NOTE NR. 4 – ANSATTE, GODTGJØRELSER,
LÅN TIL ANSATTE
Øyvind Solberg Thorsen
direktør
14

Selskapet har 2 årsverk pr 31.12.2011. Foreningen
ledes av administrerende direktør i Opplysningsrådet
for Veitrafikken AS.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
Kostnadsført revisjonshonorar i 2011 utgjør kr 43.577
inkl. mva.

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 2011
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
31-12-11

26.01.1993 og
15.02.2006

Oslo

95,5 %

5 749 095

2 280 258

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:

2011

2010

Kortsiktig fordring datterselskap

538 900

586 701

Kortsiktig gjeld datterselskap

164 597

152 809

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

NOTE NR. 7 - SPESIFIKASJON AV PROSJEKTER
Indikatorutvikling

Egne publikasjoner

124 320

68 363

Kostnader medgått til prosjekter

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2011.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011,
OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Virksomheten til Opplysningsrådet for Veitrafikken AS
er produksjon og salg av statistikk om motorkjøretøyer,
veier og veitrafikk, samt innhenting og utsendelse av
informasjon om priser, tekniske data og utstyrsdata for
nye person- og varebiler som er kommersielt tilbudt på
det norske markedet.
Bedriften er samlokalisert med Opplysningsrådet for
Veitrafikken, og har kontorer i Oslo.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet er ikke utsatt
for særskilte faktorer som påvirker virksomheten ut
over hva som er vanlig for en virksomhet i formidlingsbransjen. Selskapets omsetning påvirkes ikke i særlig
grad av de generelle økonomiske konjunkturene.
I 2011 var de totale inntektene kr 14 051 384, og
resultatet før skatt ble kr 3 175 326. Sammenlignet
med 2010 gikk de samlede inntektene opp fra kr 11,37
millioner, og resultatet før skatt ble kr 1 066 063
høyere.
Selskapets egenkapital var kr 5 749 095 pr 31.12.2011.
Styret vurderer selskapets likviditetssituasjon som
tilfredsstillende. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2011
var 51,8 prosent sammenlignet med 50,5 prosent
pr. 31.12.2010. Selskapet egenkapitalandel er på et
nivå som styret er tilfreds med.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er majoritetseier i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. De ansatte
i selskapet har anledning til å eie aksjer. Ansattes
eierandel var pr 31.12. 2011 på 4,5 prosent.
ARBEIDSMILJØ
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt.
Totalt sykefravær har i 2011 vært 29 dager, noe som
utgjør 2,3 prosent av total arbeidstid i året. 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.
YTRE MILJØ
Virksomheten i OFV AS medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljøet.
LIKESTILLING
Selskapet har fem ansatte, alle menn. Styret består
av to kvinner og fire menn, inkludert vararepresentant.
Selskapet er en arbeidsplass uten forskjellsbehandling
mellom kvinner og menn, raser eller religioner.
ANDRE FORHOLD
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold
etter regnskapsårets utgang som har betydning for
selskapets stilling og resultat.

Oslo, 19. april 2012

Trond Johannesen
styreleder

Stein O. Håvelsrud
styremedlem

Mia Ebeltoft
nestleder

Kjersti Lillehagen
styremedlem

Arnt Rønning
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør
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FORANDRINGENS ÅR
Helt siden Opplysningsrådet for Veitrafikken startet
sin virksomhet i 1948 har organisasjonen fokusert
på å innhente og formidle fakta om hvor mange
kjøretøy det finnes i Norge, hvor de befinner seg og
hvor mange kjøretøy som registreres og avskiltes
hvert år. I tillegg har vi samlet inn og utgitt detaljinformasjon om de bilene som er tilgjengelige på
markedet til enhver tid. I mange år foregikk dette
arbeidet utelukkende på papir, men siden midten av
1990-årene er denne informasjonen flyttet over til
en elektronisk form.
Ikke noen gang tidligere har OFV AS satset så mye
på å utvikle en ny og moderne kommunikasjonsplattform for visning av våre kjøretøydata. Etter iherdig
innsats og mye ressurser ble vårt nye visningsprodukt OFV Kjøretøydata ferdig på slutten av 2011.
OFV Kjøretøydata inneholder informasjon om alle
nye person- og varebiler på det norske markedet,
og gir brukerne en unik mulighet til å søke blant
nesten 4000 bilmodeller og sammenligne de bilene
de er spesielt interessert i. Med dette internettprogrammet kan OFV AS tilby våre kunder antakeligvis det beste brukerprogrammet som finnes for
den type informasjon med tilgang til priser, teknisk
data og utstyrsdata for nye personbiler, varebiler
og motorsykler, samt historiske nybilpriser og MCinformasjon.
Innovasjon og nyskaping er særlig viktig for et lite
selskap som OFV AS. Derfor vil vi fortsette å videreutvikle våre elektroniske produkter, og vi vil satse
på å gi våre kunder de meste moderne og brukervennlige løsningene, på de mest hensiktsmessige plattformene. Vi ser at mobile løsninger blir mer og mer
aktuelle, og OFV AS vil derfor lansere programmer
også for mobiltelefon i løpet av det neste året.

KUNDENE I HØYSETET
OFV AS er et selskap med gode kunderelasjoner.
Vår kundemasse er stabilt voksende, noe som skyldes
hardt og målrettet arbeid, solide og kompetente medarbeidere, og fokus på å levere det kundene vil ha til
rett tid. Stadig mer av vårt arbeid retter seg mot å
skreddersy leveranser til kundene våre, enten de er
store eller små, norske eller utenlandske. Denne
trenden tror vi vil fortsette, og vi satser derfor på å
utvikle tekniske løsninger som i enda større grad kan
gi hver enkelt kunde akkurat det de trenger.
20

veinett, bilbestand og bilsalg. Overskuddet som skapes
i OFV AS brukes delvis til å finansiere foreningens
virksomhet.

fra norske bilimportører (bildata) og Vegdirektoratet
(registrerings- og bestandsdata), og bearbeidet og
kvalitetssikret disse.

ORGANISASJON OG ANSATTE

OFV REGISTRERINGSSTATISTIKK

Styret i OFV AS har etter generalforsamlingen i 2011
bestått av tre menn og to kvinner, foruten et varamedlem med samme møterett som styremedlemmene.
Styret har hatt følgende sammensetting:

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.

STYRELEDER
Trond Johannesen
I 2011 har det vært lagt ned betydelig innsats i å
beholde våre eksisterende kunder, i tillegg til å arbeide
for å få nye kundegrupper inn. Fortsatt er bilbransjen
i Norge, sammen med offentlige instanser våre største
kundegrupper, men forsikringsbransjen blir stadig
viktigere og større avtaker av våre produkter, særlig
innen kjøretøydata. Det er fortsatt slik at det totale
bedriftsmarkedet for våre produkter er begrenset,
men vi fikk i løpet av 2011 flere nye kunder samtidig
som vi oppnådde et omfattende mersalg til eksisterende kunder.

NESTLEDER

SELSKAPETS HISTORIE

VALGKOMITEEN

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.
I løpet av de siste årene har OFV AS utviklet seg til å
bli en selvstendig organisasjon som står på egne ben.
Virksomheten har opparbeidet seg en tydelig posisjon
som Norges ledende leverandør av fakta og statistikk
om motorkjøretøyer og tilstanden på norske veier.
Statistikkproduksjonen fra OFV var relativt beskjeden
fram til 1990. Forretningsdriften ble drevet i 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

Mia Ebeltoft

Maskinentreprenørenes
Forbund
Finansnæringens
Hovedorganisasjon

MEDLEMMER
Stein O. Håvelsrud
Arnt Rønning
Kjersti Lillehagen

Harald A. Møller AS
Oslo Vei AS
Forlaget Last og Buss AS

Utviklingen av de elektroniske statistikkene er videreført i 2011, og det har vært en ytterligere økning i
elektronisk formidling av data dette året. Det ble
foretatt store investeringer i programmering av statistikkproduktene også i 2011. Overgangen fra stormaskindrift til en mindre server i eget hus var planlagt
gjennomført først i 2010, dernest i 2011, men er av
tekniske årsaker fortsatt ikke klart. Omleggingen vil,
når den skjer i løpet av 2012, også danne grunnlag for
et bedre brukergrensesnitt for alle våre elektroniske
statistikkprodukter i fremtiden.

VARAMEDLEM
Anders Ree-Pedersen

LeasePlan Norge AS

Valgkomiteen er felles for OFV og OFV AS og består
etter årsmøtet/generalforsamlingen i 2011 av:
Erik Andresen,
Kari Sandberg,

Bilimportørenes
Landsforening, (BIL)
Trygg Trafikk

I tillegg kommer styrets representant, Jon H.
Stordrange, NHO Transport.
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,
Kjell Magne Aalbergsjø,

avd. leder
markedssjef
produktsjef
seniorrådgiver

PRODUKTER OG MILEPÆLER
Grunnlaget for virksomheten i OFV AS er tette bånd til
en samlet bilbransje i Norge og til Statens vegvesen,
Vegdirektoratet. Gjennom flere tiår har vi hentet data

OFV KJØRETØYDATA – UTVIDET MED MC-DATA
OFV Kjøretøydata består nå av OFV Bildata, OFV MCdata og OFV Bildebase, samt OFV Dekkdata og er
grunnlaget for selskapets produksjon av produktene
Bilpriser, CO2-oversikter, Tekniske data/Utstyrsdata,
Dekkdata, Bildata PC, Bildata Proff m.m. OFV Kjøretøydata har nå fått en visningsmodul som skal omfatte
alle kjøretøygrupper. Hele programmet vil bli klart i
løpet av første halvår 2012.
Avtalene med Toll og avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet er videreført i 2011. Informasjonssiden til
Vegdirektoratet som skal gi private og profesjonelle
bilkjøpere relevante miljø- og sikkerhetsdata om nye
biler ble lansert i 2011. OFV AS er hovedleverandør
av data til denne infosiden.
OFV Bildata ble også i 2011 brukt som basis for
bilimportørenes og Vegdirektoratets system for
miljøklassifisering av nye personbiler.
OFV KALKYLEN
Publikasjonen som viser hva det egentlig koster å
ha bil, fikk meget solid medieoppmerksomhet i 2011.
Dette produktet er også viktig for flere departementer,
og brukes blant annet som grunnlag for beregning
av Statens satser for kjøregodtgjørelse.
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Note

2011

2010

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2011

2010

10

2 116 855
21 574

425 103
11 873

2 138 429

436 976

779 426

538 717

2 917 855

975 693

1 450 307
609 590

1 001 214
568 599

2 059 897

1 569 813

6 149 974

6 700 659

8 209 871

8 270 472

11 127 725

9 246 165

Anleggsmidler
Salgsinntekter

14 051 384

11 373 670

Sum driftsinntekter

14 051 384

11 373 670

Varekostnad
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader

2,6
3
6

Sum driftskostnader
Driftsresultat

Immaterielle eiendeler
Egenutviklet database
Utsatt skattefordel

775 941
5 442 244
317 381
4 449 192

914 321
5 071 610
157 812
3 203 262

Sum immaterielle eiendeler

10 984 758

9 347 005

Sum anleggsmidler

3 066 626

2 026 665

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol.

3

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

139 022
(14 937)
(15 384)

116 156
(18 809)
(14 749)

Netto finansposter

108 700

82 598

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

4
4

Sum fordringer
Bankinnskudd og kontanter
Ordinært resultat før skattekostnad

3 175 326

2 109 263

Sum omløpsmidler

(895 068)

(593 221)

SUM EIENDELER

2 280 258

1 516 042

Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overført til annen egenkapital

(1 200 000)
(1 080 258)

(1 100 000)
(416 041)

Sum overført

(2 280 258)

(1 516 041)

Skattekostnad
Årets resultat
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EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2011

2010

5, 8

100 000

100 000

100 000

100 000

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

8

5 649 095

4 568 837

Sum opptjent egenkapital

5 649 095

4 568 837

Sum egenkapital

5 749 095

4 668 837

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

980 937
904 769
826 515
1 200 000
411 930
1 054 479

1 384 407
622 352
586 347
1 100 000
439 826
444 696

Sum kortsiktig gjeld

5 378 630

4 577 628

Sum gjeld

5 378 630

4 577 628

11 127 725

9 246 465

10

9

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

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
Personalkostnader består av følgende poster:
Oslo, 19. april 2012
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Trond Johannesen
styreleder

Mia Ebeltoft
nestleder

Stein O. Håvelsrud
styremedlem

Kjersti Lillehagen
styremedlem

Arnt Rønning
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør

2011

2010

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader

3 791 923
664 685
703 720
281 917

3 620 255
656 610
484 579
310 166

Sum lønnskostnader

5 442 245

5 071 610
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NOTE NR. 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER

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

Inventar, utstyr

Anskaffelseskost pr. 01.01.2011
Tilgang i år
Avgang/utrangering i år

425 103
1 833 453
0

1 014 177
50 537
0

645 340
667 000
(645 340)

2 084 620
2 550 990
(645 340)

Anskaffelseskost pr. 31.12.2011

2 258 556

1 064 714

667 000

3 990 270

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2011
Akkumulerte avskrivninger avgang
Årets ordinære avskrivninger

0
0
141 701

862 656
0
45 165

258 144
(344 192)
130 515

1 120 800
(344 192)
317 381

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2011

141 701

907 821

44 467

1 093 989

NOTE NR. 7 – PANTSTILLELSER OG GARANTIER

2 116 855

156 893

622 533

2 896 281

Selskapet har innestående kr 276.312 på egen skattetrekkskonto til dekning av skyldig skattetrekk
pr. 31.12.2011.

5 år
Lineær

3 - 5 år
Lineær

5 år
Lineær

Bokført verdi pr. 31.12.2011

Økonomisk levetid
Avskrivingsmetode

Biler

Sum
Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2011 var 5.

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 9.858

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i 2011 utgjør kr 1.200.058. Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr 71.500. Hvorav kr. 1.600 er andre utlegg.
Beløpene er eksl. mva.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsording etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonsforpliktelsene er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte og som
oppfyller kravene i loven. Forpliktelsen er ikke balanseført.

NOTE NR. 8 – EGENKAPITAL
Aksjekapital

Annen
egenkapital

Sum

Pr. 31.12.2010
Årets resultat
Avsatt utbytte

100 000

Pr. 31.12.2011

100 000

4 568 837
2 280 258
(1 200 000)
5 649 095

4 668 837
2 280 258
(1 200 000)
5 749 095

Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende.

NOTE NR. 9 – MELLOMVÆRENDE
NOTE NR. 5 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, M.V.
Selskapets aksjekapital pr. 31.12.2011 er på kr 100 000, bestående av 100 000 aksjer pålydende kr 1.
Det er kun én aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Selskapet har en gjeld til hovedaksjonær på kr 411.929
Lånet er blitt renteberegnet med rentesats som tilsvarer normalrenten.

Selskapets aksjonærer er:

Selskapet har også en kundefordring på kr. 164.596, samt en leverandørgjeld
på kr. 126.970 til hovedaksjonær pr. 31.12.11

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 %
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NOTE NR. 10 – SKATTEKOSTNAD
Årets skattekostnad består av:

2011

2010

Betalbar skatt
Endring utsatt skattefordel

(904 769)
9 701

(622 352)
29 131

Årets skattekostnad

(895 069)

(593 220)

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

3 175 326
21 345
34 647

2 109 262
9 383
104 041

Grunnlag betalbar skatt

3 231 318

2 222 686

904 769

622 352

31-12-11

31-12-10

Endring

Driftsmidler (materielle og immaterielle)
Utestående fordringer

(22 476)
(54 576)

10 798
(53 202)

(33 274)
(1 374)

Netto grunnlag

(77 053)

(42 405)

(34 648)

Utsatt skattefordel 28%

(21 575)

(11 873)

(9 701)

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:
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