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«Et godt veinett skal bidra til at
vi når målet om likeverdige
levekår og tjenestetilbud til alle –
uansett hvor i landet man bor.»
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Norge er et moderne og rikt land, men har ikke maktet
å få på plass et tidsriktig, trygt og effektivt veinett.
Siden forrige århundreskifte er det bygget veier over
hele landet, og så godt som alle kriker og kroker er
bundet sammen med en vei. Likevel er det ikke på
langt nær investert nok i gode, effektive og trygge veier
der trafikken og behovet er størst.

En felles visjon kan dessuten tydeliggjøre hvordan og
hvorfor et godt veinett også er avgjørende i et nasjonaløkonomisk perspektiv. For et godt veinett skal bidra til
at vi når målet om likeverdige levekår og tjenestetilbud
til alle – uansett hvor i landet man bor. Vi kan ikke
akseptere enorme forskjeller fra det ene fylket til det
andre. Tilbudet skal være likt.

Norge trenger ikke mer vei, men bedre vei. Et
moderne, trygt og effektivt veinett som binder de
store byene og landsdelene sammen med kortere
reisetid og minimal miljøbelastning. For å få til det må
vi starte med å lage en veivisjon. Den mangler i Norge.

OFV mener at investering i bedre veier er lønnsomt –
både lokalt, regionalt og nasjonalt. Høsten 2012 la
vi fram en omfattende rapport som klart viste at
veiutbygging er lønnsomt hvis man konsentrerer
prosjektene og bruker andre beregningsmodeller
enn det man tradisjonelt har brukt i Norge.

Veiens betydning for Norge – og for hver enkelt – har
alltid vært Opplysningsrådet for Veitrafikkens (OFV)
arbeidsfelt. Gjennom 2012 har OFV kikket ut over egne
grenser for å se hva vi kan lære av andre for å nå
viktige veipolitiske mål. Mangelen på en nasjonal
veivisjon som definerer klare mål og retning for et
moderne veinett blir tydelig. Flere europeiske land
som har en slik visjon, har også en topp moderne infrastruktur. Nederland og Kroatia er gode eksempler.
Det har ikke manglet på drømmer og løfter. Men det
hjalp lite at samferdselsminister Liv Signe Navarsete i
2005 lovet oss Europas råeste infrastruktur, når løftet
aldri ble innfridd og veiforfallet bare øker. Det hjalp
heller ikke stort at Magnhild Meltveit Kleppa lovet
bedre veier om tjue år. Framfor fagre løfter, har OFV
større tro på at en nasjonal veivisjon som styringsdokument kan bidra til at vi når våre veipolitiske mål.
En visjon som understreker veienes viktigste funksjoner og hvordan veinettet skal være.
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Det er et problem når man i dagens regnestykker og
metoder ikke tar med effekten på regional utvikling,
større bo- og arbeidsmarkedsregioner, gode levekår
over hele landet og fortsatt vekst og utvikling. Særlig
fordi dette er sentrale effekter og grunnlag for den
tverrpolitiske målsettingen om å ta hele landet i bruk.
Selv om samfunnsøkonomer er redde for å telle
samme effekt to ganger og derfor setter verdien til
null, mener vi det er bedre og riktigere å sette en
verdi på den effekten investering i bedre veier har på
regional utvikling. Vi må tenke annerledes enn tidligere
– det har vist seg lønnsomt i mange land.
Det er sjelden lurt å konsentrere blikket bakover når
man skal bevege seg framover, og OFV er opptatt av
framtidsrettede løsninger.
Derfor minner vi om at transportinfrastruktur globalt
betraktes som en helt sentral drivkraft for økonomisk
vekst. Verdensbanken, FN, OECD og internasjonal
faglitteratur påpeker at nøkkelen til økonomisk vekst
er etablering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring
av infrastruktur og et tilfredsstillende veinett. Det
bør være perspektiver som også vår regjering og
myndigheter løfter opp og fram.
Alt i alt bør veien videre være ganske enkel å se.
Mulighetene og midlene er der. Og visjonen kan vi
lage sammen.
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næringspolitisk direktør

Øyvind Solberg Thorsen
adm. direktør

Øyvind Solberg Thorsen og Vilrid Femoen.
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«OFV er en viktig arena for å belyse sammenhengen mellom samferdselspolitikk, veistandard,
og menneskelige og samfunnsøkonomiske
konsekvenser som følge av trafikkulykker.»
Per Oretorp, assisterende generalsekretær,
Personskadeforbundet LTN

«Veitrafikken i Norge er blant
verdens tryggeste på den
ene siden, og minst effektive
på den andre siden.»
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 2012 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 mer åpen og brukerorientert retning. Vårt ønske
er at veipolitikken skal være en integrert del av den
økonomiske politikken så vel som av distrikts- og
regionalpolitikken. Det er viktig for å sikre vekst og
velferd og et nasjonalt hovedveinett som gir alle et
effektivt, trygt og likeverdig tjenestetilbud – uavhengig
av hvor i landet man bor.
Vi vil videreføre dette arbeidet i årene som kommer
ved å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk og
fokusere på å foreslå bedre løsninger.

ØNSKER EFFEKTIV VEITRAFIKK – 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.

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 det 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

Mindre vei – mer jernbane
vegformål 2005
jernbaneformål 2005
28,7 %

39,5 %
62,5 %

51,2 %
vegformål 2012
jernbaneformål 2012

krav til bruer og tunneler, og myndighetene vurderer
å gjøre deler av vedlikeholdstandardene bindende.
Dette er skritt i riktig retning.
KRAV TIL VEINETTET
Vi har ikke fått bindende krav til veinettet, men i
2012 kom det et forslag fra Vegdirektoratet til
Samferdselsdepartementet som vil kunne gi sterkere
bindinger til vedlikehold. OFV har vært en sentral
pådriver til dette. Forslaget er nå til juridisk vurdering.
Sommeren 2012 ble et veitilsyn etablert direkte under
Vegdirektøren, 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.
Like fullt er dette en ny organisatorisk enhet med
tilsynsfunksjon som på sikt kan bidra til bindinger
og krav til veinettet.

Den relative andelen av samferdselsbudsjettet til jernbaneformål har økt vesentlig
i perioden 2005 - 2012. Noe av reduksjonen i
budsjettets andel til veiformål skyldes at det
statlige veinettet ble redusert i forbindelse
med regionreformen da en del riksvei ble
overført til fylkene. Kakediagrammet viser
likevel en endring i den nasjonale politiske
prioriteringen innenfor samferdsel.

Nasjonal transportplan legger opp til å stoppe forfallet og redusere infrastrukturgapet noe. Det har
vært gledelig å registrere at de årlige budsjettene
langt på vei har vært i tråd med forutsetningene.
Vi registrerer imidlertid at planen følges ikke opp
når det gjelder resultater som følge av endrede forutsetninger.

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 2012 går det frem at reisetiden
på riksveiene ble redusert med 18,1 minutter i 2012.

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.
FORPLIKTENDE PLAN
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.
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«Norges Lastebileier-Forbund sine medlemmer
lever av å forflytte seg på veien – vi er derfor
avhengig av et trygt og effektivt veinett
i Norge. OFV har høy kompetanse på dette
området og er derfor en svært viktig
organisasjon for oss og våre medlemmer.»
Geir A. Mo, administrerende direktør, Norges
Lastebileier-Forbund

«En åpenbar svakhet ved dagens veipolitikk er at
investeringsporteføljen i Nasjonal transportplan er
samfunnsøkonomisk ulønnsom. For hver krone
investert til veier, taper samfunnet 33 øre.»

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler
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Med en slik forbedringstakt vil det ta mange år før
vi har et hovedveinett på nivå med sammenlignbare
land hva gjelder reisetid mellom regioner og landsdeler.
HINDER FOR BEDRIFTER
Dette er et tankekors, ikke minst i lys av at den
årlige rapporten fra World Economic Forum viser
at kvaliteten på veinettet er et stort hinder for
norske bedrifter. I denne 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
foran Malta, mens Frankrike, Sveits, Portugal og
Danmark har et veinett med minst hindringer for
konkurranseevnen.
Den positive effekten på reisetiden forsvinner også
til dels som følge av økt trafikk, dårlig veivedlikehold
og trafikksikkerhetstiltak som reduksjoner i fartsgrensenivåene, 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 riks- og
fylkesveinettet trekker i negativ retning.
OFV mener det er lite fokus på fremkommelighet,
effektivitet og reisetid i den politiske debatten. Det er
et paradoks all den tid det i Nasjonal transportplan
2010-2019 tydelig fremgår at betydelige reisetidsreduksjoner på riksveinettet er en sentral målsetning
for transportpolitikken.
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PÅ RIKTIG VEI I MILJØSAMMENHENG
OFV støtter en politikk som bidrar til å redusere
utslippene fra veitrafikken, men mener at de tiltakene
som settes inn ikke må gå ut over de øvrige transportpolitiske målene. Regjeringen satte som mål at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler skulle
være maks 120 g/km i 2012. Det målet ble ikke nådd.
Gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler ble i
130 g/km CO2 i 2012, en nedgang fra 134 g/km i 2011.
Utviklingen går fortsatt i riktig retning, men utslippsreduksjonen er mindre enn i foregående år. Det er
likevel verdt å merke seg at et gjennomsnitt på
130 g/km plasserer Norge blant de fremste landene
i Europa innen klimagassutslipp fra nye personbiler.

VERDENSTOPPEN I ELBILANDEL
2012 ble et gjennombruddsår for elektrisk drevne
biler i Norge. Elbilene oppnådde en markedsandel
på 2,9 prosent, nesten en dobling fra året før. Totalt
ruller det i overkant av 9 500 elbiler på norske veier
ved utgangen av 2012. Det gjør at Norge er på verdenstoppen i elbilandel.
Ytterligere reduksjon i veitrafikkens miljøbelastning
kan, som vi tidligere har påpekt, oppnås ved en enda
raskere innfasing av null- og lavutslippsteknologi i
nye biler, ved sanering av flaskehalser i veisystemet
og andre tiltak 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 2012 var det nok en gledelig nedgang i antall
drepte – selv om ett tapt liv er ett for mye. Totalt ble
154 mennesker drept i veitrafikken. Det er det laveste
antallet på mange tiår og 17 færre enn året før.
I Europeisk sammenheng topper Norge og Latvia
statistikken over land med sterkest nedgang i antall
drepte i trafikken. Norge er nå det 3. tryggeste landet
i Europa målt i antall drepte per million innbyggere,
med under 40 i snitt. Gjennomsnittet i EU27 er på 60.
(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 gjennom innfasing av førerstøttesystemer som bør få forsterket fokus og innsats.
Nullvisjonen pålegger veimyndighetene et ansvar for
å bygge tilfredsstillende sikkerhet inn i veisystemet.
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
trafikkantrettede tiltakene videreføres og forsterkes.
OFV er opptatt av at det benyttes trafikksikkerhetstiltak som ikke svekker de andre transportpolitiske
målene; herunder fremkommelighet og regional
utvikling.

VÅR HOVEDSAK I 2012:
BEDRE VEIER ER LØNNSOMT
OFVs overordnede strategi for perioden 2008–2013 er
«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».
En åpenbar svakhet ved dagens veipolitikk er at
investeringsporteføljen i Nasjonal transportplan er
samfunnsøkonomisk ulønnsom. For hver krone
investert til veier, taper samfunnet 33 øre. Dermed
vil Finansdepartementet, hvis oppgave er å påse at
nasjonens penger forvaltes på en samfunnsøkonomisk
god måte, holde igjen investeringsnivået og vi får en
underfinansiering av veinettet. I tillegg får vi økning
i bompengeomfang.
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Vilrid Femoen i OFV
overrekker Cambridgerapporten til statssekretær Hilde
Singsaas i Finansdepartementet.

«Den samfunnsøkonomiske nytten vil
seksdobles dersom man prioriterer noen
få hovedveier fremfor å spre midlene
«stykkevis og delt» over hele landet.»
n

n

Det har vært en rådende oppfatning i fagmiljøet at
dette skyldes at nytte/kostnadsanalysemodellene som
benyttes ikke fanger opp alle nytteaspekter som bedre
veier fører til.
Styret i OFV besluttet derfor å innhente en internasjonal vurdering av den norske modellen for samfunnsøkonomisk analyse, og samtidig se på hvilke tiltak
som kan bidra til økt lønnsomhet i veiinvesteringene.
Oppdraget – som ble gitt til det internasjonale konsulentselskapet Cambridge Systematics – var todelt:
a. Vurdere grunnlaget for å øke investeringsnivået
for å opprettholde og øke kapasiteten og kvaliteten
i hovedveinettet
b. Foreta en kritisk gjennomgang av dagens
tilnærming og modellbruk for vurdering av nytte
og kostnader, og foreslå alternativer som
reflekterer de langsiktige, indirekte virkningene
av veiinvesteringer

n

Reisetidspålitelighet
I Nasjonal transportplan er bedre pålitelighet i
transportsystemet et hovedmål. Effekten investeringene i veinettet har på påliteligheten er likevel
ikke med i beregningene av samfunnsøkonomisk
nytte i Norge. Cambridge Systematics peker på
at ettersom den positive nytten av pålitelighet er
omtrent like stor som tidsbesparelser, og at
pålitelighet er spesielt viktig for næringslivet, bør
effekten av økt pålitelighet inkluderes i de norske
analysene.
Mernytte av veiinvesteringer
Dette handler om den langsiktige effekten på
regional utvikling. Et av regjeringens overordnede
mål med transportpolitikken er å fremme regional
utvikling. Den langsiktige effekten investeringene i
veinettet har på regional utvikling er likevel ikke
med i beregningene av samfunnsøkonomisk nytte i
Norge. Cambridge Systematics peker på at til tross
for at slike effekter er vanskelige å beregne, må de
inkluderes – både fordi de kan være svært store, og
de er viktige for samfunnet. Cambridge Systematics
advarer mot ikke å gjøre det fordi det kan føre til at
kun prosjekter med kortsiktig nytte blir prioritert.
Økt nytte for trafikantene over tid
Cambridge Systematics peker på at den norske
modellen ikke tar hensyn til at verdien av veibrukernes tid øker over tid. De samfunnsøkonomiske beregningene vurderer nytten over 20 år,
men tidsverdien justeres ikke opp i løpet av disse
årene. Dette fører til at den totale verdien av
trafikantnytte fastsettes vesentlig lavere enn det
den faktiske nytten er, ettersom verdien av tid vil
øke parallelt med den makroøkonomiske veksten.

Indirekte nytte handler om effekten på bosetting,
levekår, arbeidsmønster (forsterkede bo- og arbeidsmarkedsregioner = regional utvikling), boligmarkedet
og næringsutvikling. Noen eksperter hevder også
at bedre levekår og økt livskvalitet kan tas med i
beregningene når samfunnsøkonomisk nytte av bedre
infrastruktur skal beregnes.

HOVEDFUNN FRA RAPPORTEN:
Cambridge Systematics konkluderer med at Norge,
i motsetning til USA og Storbritannia, ikke inkluderer
fordeler som reisetidspålitelighet, mernytte og økning
over tid i trafikantenes nytte. Det påpekes også at
selve bruken av nytte/kostnadsanalyser som politisk
verktøy for beslutningsstøtte ikke er optimal med
dagens norske modell.
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Ekspertene har vist til at det ikke finnes gode nok
metoder for å beregne slike utvidede, eller indirekte
effekter av investeringer. Løsningen har derfor så langt
vært å unnlate og sette en verdi på denne mernytten.
Dette til tross, anbefaler Direktoratet for statlig økonomistyring, statens ekspertorgan på økonomi- og
virksomhetsstyring i staten, at «alle relevante virk-

ninger for alle berørte grupper beskrives verbalt og
tallfestes i fysiske størrelser så langt det lar seg gjøre.
Virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner anbefales
systematisert og sammenstilt verbalt og/eller for
eksempel ved hjelp av den såkalte pluss- minussiden»
(Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser,
SSØ 2010: s 11).
KONKLUSJONER FRA CAMBRIDGE SYSTEMATICS:
n

n

n

Øk lønnsomheten i veiinvesteringene ved å
konsentrere midlene om noen få hovedkorridorer.
Beregningene til Cambridge Systematics viser at
dette vil seksdoble den samfunnsøkonomiske
nytten dersom man prioriterer noen få hovedveier
fremfor å spre midlene «stykkevis og delt» over
hele landet.
Øk lønnsomheten i veiinvesteringene ved å ta
med den direkte nytten i økt pålitelighet, som
Cambridge Systematics har beregnet til å være
omtrent like stor som tidsgevinsten.
Øk lønnsomheten i veiinvesteringer ved å øke
investeringsnivået, ref transportetatenes
NTP-forslag der det fremgår at «nyttetapet»
reduseres fra 33 til 20 øre per krone om
investeringsnivået øker med 45 prosent.

n

Alle positive effekter av veiutbygging må med
i regnestykkene

Rapporten «Norwegian Road Network Strategic
Assessment» ble lansert i den norske debatten
på den nasjonale veikonferansen i Kristiansand
i mai, og på pressekonferanse med politisk debatt
i Oslo i september. Begge ganger fikk rapporten
bred pressedekning og det var stort fremmøte på
arrangementene.
Funnene i rapporten vil implementeres i rapporten
til OFVs policygruppe rammebetingelser som skal
legges frem i februar/mars 2013.
Rapporten ble oversendt Finansdepartementet,
Samferdselsdepartementet, Stortingets Transportog kommunikasjonskomité og Finanskomité samt
andre relevante faglige instanser.

OFVS BUDSKAP OM CAMBRIDGE-RAPPORTEN:
VEIUTBYGGING ER LØNNSOMT
n

n

En omprioritering av midlene seksdobler
lønnsomheten i veiutbygging
En økning i investeringsnivået gir høyere
lønnsomhet i veiutbygging

Rapporten har vært en viktig investering for OFV og
har bidratt til økt kompetansetilfang og et verdifullt

Forfallet på fylkesveien i kr pr m vei
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«OFV frykter at veivedlikeholdet
blir den store taperen i NTP.»

Veibevilgningenes andel av statsbudsjettet 1991–2012
Prosent av statsbudsjettet

«Medlemskap i OFV er viktig
for MEF fordi det representerer
et viktig faglig og anvendt
nettverk for informasjonsutveksling om vei-infrastruktur.»
Stein Gunnes, sjeføkonom,
Maskinentreprenørenes
forbund (MEF)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

internasjonalt blikk på norsk veipolitikk. Rapporten
har vært mye brukt i faglige miljøer og kunnskapen
har vist seg å ha lang levetid.

OFVs 10 KRAV TIL NASJONAL
TRANSPORTPLAN
Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
for 2014–2023 ble fremlagt 29.2.2012, og forslaget
er grundig gjennomgått på medlemsmøte i OFV.
Det er oversendt høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet med følgende momenter:
1

Riksveinettet må utvikles i tråd med nasjonale,
og ikke regionale, prioriteringer
2 De samfunnsøkonomiske beregningene må
inkludere virkninger på regional utvikling
3 Forutsigbar, langsiktig finansiering
4 Tidshorisont må avklares og tydeliggjøres
5 Årlig oppfølging per prosjekt, ikke i kr investert
6 Forfallet må tas igjen, standardkrav må innføres
og løpende tilsyn utføres
7 Veitilsynet må videreutvikles
8 Økt fokus på redusert reisetid mellom
landsdelene
9 Det bør defineres et overordnet Europaveinett
som bringes i tråd med AGR-avtalen
10 Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand
til å forbedre sine fylkesveier
Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
behandles for tiden i Samferdselsdepartementet, og
forslaget vil bli oversendt Stortinget våren 2013 for
politisk behandling. Vi forventer i hovedsak ikke store
endringer i måten midlene allokeres på. Det vi imidlertid kan forvente, er en økning i aktivitetene gjennom
10

økte statlige bevilgninger og forskutterte antagelser
om lokalt initiativ til bompengeprosjekter en rekke
steder over hele landet. Vi frykter at veivedlikeholdet
blir den store taperen i planen, men håper likevel det
legges opp til sterkere bindinger til standarden på
eksisterende veinett i tråd med OFVs standpunkt.
Mål for ny Nasjonal transportplan har i 2012 først
og fremst vært å vise at investering i bedre veier er
lønnsomt.

OFVS ANALYSE AV STATSBUDSJETTET 2013
Hovedkonklusjonene fra gjennomgangen av forslaget
til Statsbudsjett 2013 er som følger:
1. Lite ambisiøst veibudsjett
Til tross for at Regjeringen har økt bevilgningene
til samferdsel og kårer veiene som en av årets
budsjettvinnere, viser OFVs gjennomgang at
situasjonen ikke er så oppløftende. Budsjettforslag
gir 15 kilometer ny motorvei og 1 kilometer nytt
kollektivfelt samtidig som veiforfallet fortsetter og
bilistene betaler mer bompenger enn noensinne.
Det forventes videre at 24 km får gul midtstripe,
19 km to- og trefeltsveier, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny
gang og sykkelvei.
2. Veiforfallet fortsetter
Rammene til vedlikehold vil ikke stanse veksten
i forfallet, og OFV påpekte i en kommentar til
budsjettforslaget at det er uakseptabelt at forfallet
av veidekker, bruer og tunneler fortsetter å øke.
OFV ønsker bindende krav til vedlikehold og en
forpliktende plan for fjerning av forfallet.

3. Omfattende avgiftsendringer nødvendig
Det totale avgiftsnivået på bilistene øker kraftig,
og staten øker inntektene både fra nybilkjøp og
bompenger. Prognosene for bompengefinansiering
av riks- og fylkesveiene er rekordhøye og utgjør
12,5 mrd i 2012 og 13,85 mrd i 2013. OFV mener
de totale bilrelaterte avgiftene må vurderes
i sammenheng og utformes for å fremme de
overordnede transportpolitiske målene. Avgiftene
bør tilrettelegge for rask innfasing av de nye
teknologiske løsningene som bidrar til både økt
trafikksikkerhet og reduserte utslipp og støy.
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OFVS KVALITETSINDIKATORPROSJEKT
Rapporten om
«Kvaliteten på
veinettet» ble meget
godt mottatt, og OFV
fikk en lang rekke
positive tilbakemeldinger fra hele landet,
både fra medlemmer
og politikere, byråkrater
og journalister nasjonalt
og regionalt. Kommen-
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Statens vegvesen melder at konsekvensene av
forfallet er redusert fremkommelighet, redusert
trafikksikkerhet, redusert pålitelighet og høyere
kostnader når jobben først gjøres. OFV har gjennom 2012 vært tydelig på at det er uholdbart å
la situasjonen fortsette, og håper på gjennomslag
for dette synet.
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taren «interessant og spennende lesing som gir mye
nyttig kunnskap», var gjenganger i tilbakemeldingene.
Det jobbes nå med en teknisk løsning for publisering
av data på nettet.

FORVALTNINGSREFORMEN OG
MINSTESTANDARDER PÅ FYLKESVEI
Det var et gledelig gjennombrudd for OFV og alle
medlemsorganisasjonene da Vegdirektoratet oversendte forslag til Samferdselsdepartementet om å
løfte deler av håndbok 111 for drift og vedlikehold til
vegnormal. Dersom forslaget tas til følge, vil det bety
langt sterkere bindinger til vedlikehold, noe som vil
bety bedre fremkommelighet og pålitelighet i veinettet
og økt trafikksikkerhet. Forslaget har ligget til behandling hos departementet hele året og man venter fortsatt på en avklaring.
VARIERENDE TJENESTETILBUD
En gjennomgang av fylkenes veibudsjetter for 2012
viste at fylkene i hovedsak ligger på forventet nivå ut
fra de statlige rammeoverføringene. Det er imidlertid
ulike prioriteringer fylkene imellom, og mens noen har
økt budsjettene mer enn forventet, har andre redusert
tilsvarende. Dette vil på sikt kunne føre til varierende
tjenestetilbud fylkene imellom – noe som OFV ser
meget alvorlig på.

OFVS BOMPENGEPOLICY VEDTATT
Etter mange år uten en tydelig holdning til bompenger
som følge av uenighet i medlemsmassen, har OFV i
2012 kommet frem til et tydelig standpunkt til bompenger.
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«OFV er prinsipielt imot
bompenger fordi det ifølge
Vegloven er et offentlig ansvar
å finansiere offentlige veier.»
DEN NASJONALE VEIKONFERANSEN 2012
BLE EN STOR SUKSESS

Gjennomsnittsalder på registrerte personbiler
Antall år 16,0

Den 23.–24. mai 2012 arrangerte OFV sammen med
NHO Agder og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Den nasjonale veikonferansen for fjerde
gang. Konferansen samlet mer enn 150 deltakere fra
hele landet, dog med overvekt fra Sørlandsfylkene.
Stortingspolitikerne var godt representert, og både
Samferdselsministeren og Vegdirektøren, samt leder
av FNs kommisjon for transport i Europa, Eva Molnar,
var blant foredragsholderne.
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Faglig og teknisk var denne konferansen den beste i
OFVs historie, med et godt gjennomført arrangement
og en rekke gode foredrag og debatter. Det var solid
mediedekning fra konferansen, både i riksaviser,
regionalaviser, nettaviser, radio og TV. OFVs viktige
prosjekt, Cambridge-rapporten, ble behørig presentert på konferansen, og den fikk også god mediedekning.
Det har vært nyttig for OFV å skape tettere bånd til
de ulike fylkeskommunene og representanter for
veilobbyen i flere av landets fylker, samtidig som
regionale vinklinger må balanseres opp mot de
nasjonale, overordnede veipolitiske sakene. Til tross
for at konferansene ikke gir økonomisk tilskudd til
foreningen, er den å betrakte som en investering i å
gjøre opinionen og politikerne oppmerksomme på
OFVs rolle og viktigste saker.

INTERNASJONAL VIRKSOMHET
OFV er prinsipielt imot bompenger fordi det ifølge
Vegloven er et offentlig ansvar å finansiere offentlige
veier. Samtidig betaler bilistene tilstrekkelig for
veinettet gjennom avgifter ved kjøp og bruk av bil,
drivstoffavgift og veiavgift. Bruk av bompenger er nå
svært omfattende og det er viktig å sikre en effektiv
bruk av denne veiskatten. Derfor har OFV utarbeidet
prinsipper for foreningens standpunkt:
n

n
n
n

12

Bompenger skal primært brukes til å finansiere
en raskere og bedre veiutbygging utenfor de
store byene, og skal maksimalt utgjøre 50 prosent
av totalkostnadene til en veistrekning.
Innkreving av bompenger kan først starte opp når
veien står ferdig.
OFV ønsker statlig styring av bompengeprosjektene
på riksveiene, og anbefaler korridorvise prosjekter.
OFV ønsker en kostnadseffektiv drift og innkreving
av bompenger og mener kostnadene kan halveres.

OFVs næringspolitiske direktør Vilrid Femoen, har
deltatt i arbeidet i den Internasjonale Veiforeningen
IRF, både i komiteen for finansiering og økonomi,
og som medlem av styret. IRF har for tiden store
utfordringer knyttet til å sikre en stabil og bærekraftig
økonomisk drift, og det gjør at fremdrift i arbeidet
med policy for finansiering og økonomi ikke er optimal.
Like fullt ser OFV stor nytte av å delta i slike internasjonale fora, ikke minst for å innhente faglige råd
og synspunkter knyttet til overordnet og strategisk
veiplanlegging.

FN-AVTALEN OM EUROPAVEINETTET
OFV har en pågående diskusjon med Vegdirektoratet
og Samferdselsdepartementet rundt de norske
forpliktelsene om å følge anbefalingene i den såkalte
AGR-avtalen som regulerer krav til europaveier.
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OFV mener at intensjonene i avtalen bør etterleves i
alle fall når det gjelder nye prosjekter på europaveiene.
Myndighetene viser til at avtalens bestemmelser kun
er anbefalinger. FNs Europa-organ UNECE er langt
på vei enig med OFV, og mener AGR-avtalen er et
positivt verktøy for å sikre en god og enhetlig standard
på internasjonale hovedferdselsårer. OFV vil følge
opp denne saken videre, og samarbeide med UNECE
om en best mulig dialog med myndighetene.

OFV MED I RÅDGIVENDE
VEGNORMALUTVALG
GJENNOMSNITTLIG KJØREFART PÅ
HOVEDVEI MELLOM DE 4–6 STØRSTE BYENE
I ET UTVALG EUROPEISKE LAND, 2009
Land

Km/t

Norge
Albania
Polen
Irland
Finland
Sverige
Sveits
Danmark
Østerrike
Portugal
Frankrike
Tyskland

65,0
68,1
71,3
74,3
81,1
88,4
90,5
93,8
95,9
96,8
106,9
108,3

Distanse som inngår
i beregningen, km
4381
1220
1930
1056
2764
3735
1199
1414
1646
2175
3555
3231

OFV har fått plass i Vegdirektoratets rådgivende
vegnormalutvalg, som skal gjennomgå og vurdere
foreliggende håndbøker og normaler. Hensikten er
å sikre at disse utvikles i tråd med brukernes behov.

OFV MED I REFERANSEGRUPPEN
FOR KONSEPTVALGUTREDNING
AV OSLOFJORDKRYSSING
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utreder
Statens vegvesen behov og tekniske løsninger for en
ny bru eller fjordkryssing over Oslofjorden. OFV deltar
i referansegruppen og har vært på møter i tilknytning
til arbeidet. Gjennom vår deltakelse i denne referansegruppen vil OFV få innsikt i og forståelse for hvordan
KVU-prosessen gjennomføres. Det er viktig fordi
KVU-prosessene fører til konkrete anbefalinger om
hvordan viktige veistrekninger skal utvikles.

Denne tabellen viser faktisk kjørefart basert på
en kjøretidsberegner fra internett.
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STYRETS BERETNING FOR 2012

faglig og mediemessig ble det en meget god konferanse om veiens betydning i et internasjonalt, nasjonalt og regionalt perspektiv.

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 2012 hadde OFV 74 medlemmer. Antall
medlemmer har vist en svakt synkende tendens de
siste årene, noe som dels er en konsekvens av at det
ikke lenger er nødvendig å være medlem i OFV for å
få tilgang til statistikkene fra OFV AS, dels at enkelte
medlemmer har hatt behov for å stå mer på egne ben i
samferdselspolitiske saker. Styret vil prioritere å verve
medlemmer i løpet av 2013.
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Det er tre personer som arbeider i OFV, en kvinne
og to menn. Styret består av 16 medlemmer inklusive
varamedlemmer som har samme møterett som
ordinære styremedlemmer. I styret er det fem kvinner
og 11 menn.
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. 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.

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

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.

Foreningens egenkapital per 31.12 2012 var
kr 6 253 335. Egenkapitalandelen er 96,1 prosent.

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

Regnskapet for 2012 viser driftsinntekter på
kr 946 140, prosjektkostnader på kr 1 132 686 og
driftsutgifter på kr 2 232 499. Med totale finansinntekter på kr 1 382 404 ble regnskapet gjort opp
med et underskudd på kr 986 162. I 2011 viste regnskapet et overskudd på kr 506 561. Årets underskudd
dekkes av egenkapitalen.

OFV AS, som foreningen eier 95,5 prosent av, hadde
i 2012 et resultat før skatt på kr 2 170 679. Egenkapitalen i OFV AS per 31.12.2012 er kr 5 910 490.
Det ble avholdt fire styremøter i 2012. Styrets fokus
har særlig vært å sette søkelyset på hvordan den
norske modellen for samfunnsøkonomisk analyse
av veiprosjekter er sammenlignet med andre lands
modeller, samt og presentere tiltak som kan bidra til
økt lønnsomhet i veiinvesteringene. Dette ble gjort ved
en rapport som det internasjonale konsulentselskapet
Cambridge Systematics laget på oppdrag fra OFV.
Rapporten ble presentert for politikere og fagmiljøene
i Norge, og har vært den viktigste saken for foreningen
i 2012. I tillegg gjennomførte OFV den fjerde nasjonale
veikonferansen, denne gangen i Kristiansand. Både

Totalt sykefravær i 2012 var 12 dager, noe som utgjør
3,0 prosent av total arbeidstid det året. Det er mindre
enn året før, og indikerer at sykefraværet fortsatt er
på vei nedover. Det har ikke forekommet skader eller
ulykker på arbeidsplassen. Det er ikke iverksatt
spesielle tiltak på området.
MILJØ
Organisasjonens virksomhet medfører i svært liten
grad forurensning eller utslipp som kan være til
skade for det ytre miljø. Det har derfor ikke vært
nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette
området.
ANDRE FORHOLD
Det er, etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold
etter regnskapsårets avslutning som har betydning
for selskapets stilling og resultat.

Oslo, 9. april 2013

Trond Johannesen
styreleder

Øystein Herland
nestleder

Erik Andresen
styremedlem

Elin Klakken
styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik
styremedlem

Erik Knut Riste
styremedlem

Kari Sandberg
styremedlem

Jon H. Stordrange
styremedlem

Arne Aaberg
styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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ORGANISASJON OG ANSATTE

MEDLEMMER

STYRET

Ved utgangen av 2012 hadde OFV 74 medlemmer.

Foreningens styre har etter årsmøtet i 2012 bestått av syv menn og fire 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.

NAF meldte seg ut av OFV fra og med 1. januar 2013. Hovedårsaken til utmeldelsen var behovet for
å stå frem alene om tunge politiske saker. Oslo Vei avsluttet medlemskapet som en følge av konkurs,
Norges Bilutleieforbund meldte seg ut av OFV og inn i NHO fra og med 1. januar 2013. Hovedorganisasjonen Virke meldte seg inn i OFV i desember 2012.

Styret har følgende sammensetting:
STYRELEDER:
Trond Johannesen

Maskinentreprenørenes Forbund

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

n

n

n

n

NESTLEDER:
Øystein Herland

n
n

Volvo Personbiler Norge AS

n

MEDLEMMER:
Arne Aaberg
Erik Andresen
Elin Klakken
Inger-Lise M. Nøstvik
Erik Knut Riste
Kari Sandberg
Stig Skjøstad
Jon H. Stordrange
Kaja Goplen

n
n

Foreningen Asfalt og Veiservice
Bilimportørenes Landsforening
If Skadeforsikring NUF
Norsk Petroleumsinstitutt
Mesta AS
Trygg Trafikk
Norges Automobil-Forbund
NHO Transport
Norges Taxiforbund

n
n
n
n
n
n
n
n
n

VARAMEDLEMMER:
Stig Morten Nilsen
Svein Ove Langeland
Svenn Egil Finden
Jan-Terje Mentzoni
Sonja Sporstøl

n

Norges Bilbransjeforbund
Landsforeningen for trafikkskadde
SafeRoad AS
Norges Lastebileier-Forbund
ATL

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

n
n
n
n
n

American Car Club of Norway
Autobransjens Leverandørforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL
Bilimportørenes Landsforening, B.I.L
Dekkimportørenes Forening
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNO
EBA (tidl. Foreningen Asfalt og Veiservice)
ITS Norge
Kongelig Norsk Automobilklub, KNA
MA Rusfri trafikk og livsstil
Maskinentreprenørenes Forbund, MEF
NHO Transport
Norges Bilbransjeforbund, NBF
Norges Biloppsamleres Forening
Norges Lastebileier-Forbund, NLF
Norges Taxiforbund
Norsk Asfaltforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Personskadeforbundet LTN
Trygg Trafikk
Hovedorganisasjonen Virke

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

ARBEIDSUTVALGET:

n
n

Det har ikke vært oppnevnt arbeidsutvalg i 2012.
BEDRIFTER

n

VALGKOMITEEN

n

n

Valgkomiteen har etter årsmøtet i 2012 bestått av:

n
n

Erik Andresen, BIL
(valgt av årsmøtet)
Jon H. Stordrange, NHO Transport (valgt av årsmøtet)
Kari Sandberg, Trygg Trafikk
(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 næringspolitisk direktør,
samt en seniorrådgiver (i første halvår 2012), og en kommunikasjonsansvarlig (fra og med november 2012).

n
n
n
n

Øyvind Solberg Thorsen
Vilrid Femoen
Ole Helmick Øen
Mikkel Friis
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direktør
næringspolitisk direktør
seniorrådgiver (til 30. juni)
kommunikasjonsansvarlig (fra 5. november)

n
n
n
n

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

n
n
n
n
n
n

Gjensidige Skadeforsikring
Harald A. Møller AS
Hellanor AS
Hjemmet Mortensen AS
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
MECA Norway AS
Mesta AS
Motorgruppen AS
Motor-Trade AS
Nordea Finans AS
Norsk Scania AS
Opel Norge AS
Oslo Bilauksjon AS
Oslo og Omegns bilbransjeforbund
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
Viking Redningstjeneste AS
Volvo Personbiler Norge AS
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RESULTATREGNSKAP

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER
Note

2012

2011

EIENDELER

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2012

2011

6

77 930

77 930

77 930

77 930

50 514
0
92 503

155 320
411 930
0

143 017

567 250

3 245 020

3 050 432

Anleggsmidler
Kontingentinntekter
Royaltyinntekter
Veikonferansen
Andre driftsinntekter

861 286
11 731
46 520
26 603

827 150
101 576
25 738
2 955

Sum driftsinntekter

946 140

957 419

1 132 686
1 338 036
894 464

192 683
861 888
496 565

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Prosjektkostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

7
2, 4, 5
4

Sum driftskostnader
Driftsresultat

3 365 186

1 551 136

Fordringer
Kundefordringer
Fordring på datterselskap
Andre fordringer

(2 419 046)

(593 717)

Sum fordringer
Andre finansielle instrumenter
Storebrand fond

Finansinntekter og finanskostnader

6
6

3

1 146 000
2 561
91 520
17
194 588
0
(1 802)

1 050 500
14 937
87 352
154 154
0
(206 049)
(616)

Sum andre finansielle instrumenter

3 245 020

3 050 432

Bankinnskudd
Bankinnskudd

3 124 624

3 752 713

Sum bankinnskudd

3 124 624

3 752 713

Netto finansposter

1 432 884

1 100 278

Sum omløpsmidler

6 512 661

7 370 395

Årets resultat

(986 162)

506 561

SUM EIENDELER

6 590 591

7 448 325

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital

986 162

(506 561)

Sum overført

986 162

(506 561)

Aksjeutbytte
Renteinntekt datterselskap
Annen renteinntekter
Annen finansinntekt
Verdiøkning finansielle omløpsmidler
Nedskrivning finansielle omløpsmidler
Rentekostnad
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2012

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Note

2012

2011

Egenkapital pr 31.12.2011
Årets resultat

7 239 497
(986 162)

Egenkapital 31.12.2012

6 253 335

6 732 935
506 561
7 239 496

Sum egenkapital

6 253 335

7 239 496

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
Mellomregning datterselskap
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

6

96 896
222 553
2 932
14 875

0
164 597
12 491
31 741

Sum kortsiktig gjeld

337 256

208 829

Sum gjeld

337 256

208 829

6 590 591

7 448 325

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.

Trond Johannesen
styreleder

Øystein Herland
nestleder

Kari Sandberg
styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik
styremedlem

Jon H. Stordrange
styremedlem

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.

2012

2011

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader (inkluderer refusjon sykepenger)

1 045 865
152 979
139 192

793 285
111 571
(42 968)

Sum lønnskostnader

1 338 036

861 888

Erik Andresen
styremedlem
NOTE NR. 3 – LIVKONTO

Elin Klakken
styremedlem

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

NOTE NR. 2 – SAMMENSLÅTTE POSTER
Lønnskostnader består av følgende poster:

Oslo, 9. april 2013

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.

Erik Knut Riste
styremedlem

Arne Aaberg
styremedlem

Selskapet har investert i Storebrand verdipapirfond.
Det ble kjøpt 642,7715 andeler i Delphi Kombinasjon
og 1451,2731 andeler i Storebrand Kombinasjon
den 14.07.2011. Total kjøpsverdi kr 3 256 481,-.
Fondenes verdi 31.12.2012 var kr 3 245 020,- og de
har blitt oppjustert med totalt kr 194 588,- i 2012
fra kr 3 050 432,- pr 31.12.2011.
NOTE NR. 4 – ANSATTE, GODTGJØRELSER,
LÅN TIL ANSATTE
Selskapet har 2 årsverk pr 31.12.2012.
Foreningen ledes av administrerende direktør
i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
Kostnadsført revisjonshonorar i 2012 utgjør
kr 22 063 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. Kostnaden til tjenestepensjon
utgjorde kr 138 730,- i 2012.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.
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Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2012
NOTE NR. 6 – INVESTERING I DATTERSELSKAP
Opplysningsrådet for Veitrafikken har eierandel i følgende selskap:

Opplysningsrådet for
Veitrafikken AS

Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel/
stemmerett

Selskapets
egenkap.
100 %

Selskapets
resultat
100 %

Bokført
verdi
31.12.2012

26.01.1993 og
15.02.2006

Oslo

95,5 %

5 910 490

1 561 395

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:
Kortsiktig fordring datterselskap
Kortsiktig gjeld datterselskap

2012

2011

14 664

538 900

285 155

164 597

Mellomværende rente beregnes med rentesats som tilsvarer normalrenten fastsatt av det offentlige.

NOTE NR. 7 - SPESIFIKASJON AV PROSJEKTER
Indikatorutvikling
Kostnader medgått til prosjekter

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2012.

22

1 003 546

Egne publikasjoner
129 141
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS

Bilbransjen og transportnæringen i Norge sysselsetter
om lag 140 000 personer og har en samlet omsetning
på mer enn 300 milliarder kroner i året. Det gjør denne
næringen til en av landets største og viktigste.

Norge er på verdenstoppen i elbilandel i forhold til
totalt nybilsalg per år. Elbilsalget økte kraftig i 2011,
men nådde nye høyder i 2012 med hele 3 950 nye
biler. Det utgjorde nesten 2, 9 prosent av det totale
personbilsalget. Til sammen var det om lag 9 000
elbiler i Norge ved utgangen av 2012.

Norske bilkjøpere kjøper i et normalår om lag 180 000
nye biler, 30 000 bruktimporterte biler og 460 000
brukte biler. Det vil si at mer enn 670 000 biler får ny
eier i løpet av et år, noe som betyr nesten 3000 biler
hver eneste arbeidsdag.

Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler
endte på 130 g/km i 2012, ned fra 134 g/km året før.
Det var langt fra regjeringens målsetting på 120 g/km
CO2 i gjennomsnitt i 2012, men likevel blant de beste
landene i Europa når det gjelder CO2-utslipp.

Til sammen gir det staten over 25 milliarder i avgiftsinntekter bare fra kjøp og salg av bil, og totalt mer
enn 50 milliarder kroner i samlede avgiftsinntekter
i året.

DIGITALISERING, FORSKNING OG UTVIKLING

BILENS ROLLE I NORGE 2012

Det var ved utgangen av 2012 totalt 3 millioner biler i
Norge, det vil si summen av alle personbiler, varebiler,
lastebiler og busser. Antall personbiler økte i løpet
av 2012 med 63 508 nye biler til totalt 2,43 millioner.
Med et folketall på 5,051 millioner mennesker betyr
det at det ved årsskiftet var 481 personbiler per
1000 innbyggere i Norge, opp fra 2009 da det var
462 personbiler per 1000 innbyggere i landet vårt.
Til sammenligning er det i Italia, det landet i Europa
med høyest bilhold, over 600 personbiler per 1000 innbyggere.

Helt siden Opplysningsrådet for Veitrafikken startet sin
virksomhet i 1948 har organisasjonen fokusert på å

«OFV Kjøretøydata inneholder
informasjon om alle nye personog varebiler og motorsykler på det
norske markedet, og gir brukerne
en unik mulighet til å søke blant
mer enn 4000 bilmodeller og
motorsykler, og sammenligne
interessante modeller.»
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«Stadig mer av vårt arbeid
retter seg mot å skreddersy
leveranser til kundene våre,
enten de er store eller små,
norske eller utenlandske.»
for våre kunder å bestille spesialstatistikker, som
for eksempel en oversikt over salgsutviklingen av
gule kabrioleter på begge sider av Mjøsa. Dette blir
et satsningsområde fremover.

KUNDENE I HØYSETET

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.
De siste tre årene har OFV AS satset på utvikling av
nye og moderne kommunikasjonsløsninger for
behandling og visning av data. Vi har siden 2010
investert i gjennomsnitt 30 prosent av vår totale
omsetning i Forskning & Utvikling. Det er et stort –
men nødvendig – løft for en liten bedrift.
Moderne visningsprodukter og smarte databaseløsninger er nødvendig for å tilfredsstille kundenes
behov for effektive og brukervennlige løsninger. Med
OFV Kjøretøydata som inneholder informasjon om
alle nye person- og varebiler og motorsykler på det
norske markedet, har vi et produkt som gir brukerne
en unik mulighet til å søke blant mer enn 4000
bilmodeller og motorsykler, og sammenligne de
modellene de er spesielt interessert i. Med dette
internettprogrammet kan OFV AS tilby våre kunder
sannsynligvis det beste brukerprogrammet som
finnes for den type informasjon.

god måte på mobile plattformer, men vi jobber med
å designe produktene våre for mobiltelefonbruk i
erkjennelse av at det sannsynligvis er fremtidens
etterspurte løsning.

MASSEPRODUSERT SKREDDERSØM
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Ved utgangen av 2012 var det 3 millioner
biler i Norge – av dette er 2,43 millioner
personbiler
I Norge er det 481 personbiler per 1 000
innbyggere, mens Italia topper listen i
Europa med over 600 biler per 1 000 innbyggere
Norge er på verdenstoppen i elbilhandel
i forhold til nybilsalget, og ved utgangen
av 2012 var det rundt 9 000 elbiler i landet

OFV KJØRETØYDATA – EN NYVINNING I DESIGN
OG BRUKERVENNLIGHET
OFV Kjøretøydata er vårt nye visningsprogram for
tekniske data, utstyrsoversikt, priser og bilder på
alle person- og varebiler som er kommersielt
markedsført i Norge. Programmet omfatter også
tilsvarende fyldig informasjon om alle lette og tunge
motorsykler på det norske markedet.

MILEPÆLER FRA VÅR VIRKSOMHET
Både OFV Kjøretøydata og OFV Registreringsstatistikk
(ukelistene på internett) er designet slik at brukerne
selv kan definere hvilke typer data de ønsker å se på.
En hvilken som helst bruker kan spesifisere sine
egne kriterier, for eksempel om det er registreringsstatistikk for siste uke, siste måned, hittil i år eller
kanskje tre år tilbake i tid, han eller hun er interessert
i. Videre kan brukerne velge å se på bilmerker eller
modeller, se fordelingen på fylker eller politidistrikter,
om det er nye biler, bruktimporterte eller eierskifter
som er interessant, og velge karosserityper, segmenter, drivstofftyper og annet.
Denne formen for fleksibel og brukerstyrt datapresentasjon er vi stolte av, og ønsker å videreutvikle
i årene som kommer. I tillegg vil vi gjøre det enklere

Biler og bilkjøp
n
n

Innovasjon og nyskaping er særlig viktig for et lite
selskap som OFV AS. Derfor vil vi fortsette å videreutvikle elektroniske produkter, og vi har allerede tilpasset våre produkter for nettbrettbrukerne. Det er
en utfordring å presentere store datamengder på en

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.

Biler og folk

n

Nordmenn kjøper ca 180 000 nye biler i
et normalår
I tillegg kommer 30 000 bruktimporterte
biler og 460 000 brukte biler
Rundt 670 000 biler får ny eier årlig –
det betyr nesten 3 000 hver eneste
arbeidsdag

OFV AS henter, bearbeider og kvalitetssikrer data
fra norsk bilbransje og fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Gjennom flere tiår har vi vært formidler
av den offisielle registreringsstatistikken og bilprisene
i Norge.
OFV REGISTRERINGSSTATISTIKK
Salg av registreringsstatistikker er fortsatt selskapets
dominerende inntektskilde. Produksjonen omfatter
både standardstatistikker og spesialstatistikker for
enkeltkunder. Bilbransjen, herunder både bilprodusenter, importører, forhandlere og bildelgrossister,
samt forsikringsselskaper og det offentlige Norge
utgjør våre viktigste kundegrupper.
Utviklingen av de elektroniske statistikkene er videreført i 2012, 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 2012. Overgangen fra
stormaskindrift til en mindre server i eget hus har
vært planlagt lenge, men på grunn av programmeringens kompleksitet er dataprogrammene fortsatt
under utvikling. Vi tror at omleggingen vil skjer i løpet
av andre halvår 2013, og det vil gi oss et grunnlag
for et mer moderne brukergrensesnitt for alle våre
elektroniske statistikkprodukter.

OFV Kjøretøydata er uten tvil markedets beste på
brukervennlighet, og det gir på en enkel og oversiktlig måte abonnentene full oversikt over alle nye
bilmodeller og motorsykler som kan kjøpes i Norge.
I tillegg til oversiktlige presentasjoner av all relevant
informasjon om en gitt bilmodell eller motorsykkel,
kan brukerne også spesifisere egne søkerkriterier,
varsling når det skjer endringer med en eller flere
modeller, og sammenligne ønskede kjøretøy etter
egne valg.
DATAEKSPORTEN VOKSER I OMFANG
Vi har inngått nye avtaler om eksport av kjøretøydata
med flere av våre kunder innen forsikring og media
i løpet av 2012. Dette dreier seg både om eksport av
historiske bildata tilbake til 1994, og om månedlig,
ukentlig eller daglig overføring av data på nye kjøretøy.
Denne delen av vår virksomhet øker i interesse og
omfang.
Avtalene med Toll- og avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet er videreført også i 2012. Nybilvelgeren,
informasjonssiden til Vegdirektoratet som skal gi
private og profesjonelle bilkjøpere relevante miljø- og
sikkerhetsdata om nye biler, ble videreutviklet i 2012.
Målet er at siden skal vise oppdaterte data til enhver
tid. OFV AS er hovedleverandør av data til denne
infosiden.
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STYRE, ORGANISASJON OG ANSATTE

OFV PUBLIKASJONER

NY VISJON

I mer enn 60 år har OFV gitt ut vår årbok Bil og veistatistikken. I 2012 ble denne boken for første gang delt
i to, en del som viser kjøretøystatistikk og en del som
viser informasjon knyttet til bilens rolle i samfunnet.
Denne todelingen er tenkt videreført i årene som
kommer.

Verdens beste på kjøretøyinformasjon i Norge!

Publikasjonen som viser hva det egentlig koster å ha
bil, OFV Kostnader ved bilhold, fikk solid medieomtale
i 2012. Dette produktet er viktig for privatpersoner
som trenger dokumentasjon av bilholdskostnader til
blant annet søknad om godkjenning av handikapbil,
men også flere departementer bruker beregningene
fra OFV.

MÅLSETTING

Styret i OFV AS har etter generalforsamlingen i 2012 bestått av fem menn og en kvinne, inkludert et
varamedlem med samme møterett som styremedlemmene. Det har vært avholdt generalforsamling
og seks ordinære styremøter i løpet av året. Styret har hatt følgende sammensetting:

FORRETNINGSIDÉ
OFV AS skal være den foretrukne leverandøren av
kjøretøyinformasjon i Norge gjennom å tilby unike data
og systemløsninger.

STYRELEDER
Trond Johannesen

Maskinentreprenørenes Forbund

NESTLEDER
OFV AS skal oppleves av våre kunder, brukere og
myndigheter som Norges ledende fagmiljø innen
kjøretøyinformasjon, og være førstevalget for alle som
trenger å vite noe om kjøretøyer i Norge.
OFV AS skal være en lønnsom investering for eierne
og gi tilfredsstillende avkastning på investert kapital
gjennom å ta ut det markedspotensialet som finnes for
produkter og tjenester OFV AS leverer.

Øystein Herland

Volvo Personbiler Norge AS

MEDLEMMER
Anders Ree-Pedersen
Arnt Rønning
Kjersti Lillehagen

LeasePlan Norge AS
Oslo Vei AS (trådte ut av styret ved årsskiftet 2013)
Forlaget Last og Buss AS

VARAMEDLEM
Petter Smebye

Dekkpartner AS

OFV AS I MEDIA
Hver måned gjengis registreringstallene fra OFV AS i
de fleste aviser og andre medier landet over. I tillegg
er OFV AS ofte spurt når journalister trenger kommentarer til utviklingen i CO2-utslipp fra nye biler,
hvilke trender bilkjøperne følger, hvordan elbilsalget
utvikler seg, for å nevne noe. Det går sjelden en uke
uten at OFV AS er nevnt i norske medier.
Tall fra OFV AS blir også gjengitt i internasjonale
medier som presenterer kjøretøystatistikk fra flere
land.
OFV AS OG FORSKNING
Data om registreringer og omregistreringer, vraking
og bruktimport blir brukt av flere forsknings- og
utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Det
samme gjelder OFV Kjøretøydata. Vi har i 2012 levert
data til mange ulike forskningsrapporter, både for
Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og
Miljøverndepartementet.
Det er også flere mastergradsstudenter eller doktorgradsstudenter som har bedt om, og fått tilgang til
våre data uten kostnader for å kunne gjennomføre
sine avhandlinger.

NY STRATEGI FOR OFV AS
I 2012 vedtok styret en ny strategi og forretningsplan
for selskapet. Den nye strategien tydeliggjør at OFV AS
skal utvikles i en kommersiell retning og utvikle enda
bedre produkter og tjenester tilpasset et marked i
endring.
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STRATEGI

VALGKOMITEEN

Gjennom vekst skal OFV AS styrke og utvikle sin
posisjon som Norges foretrukne leverandør av kjøretøyinformasjon.

Valgkomiteen er felles for OFV og OFV AS og består etter årsmøtet/generalforsamlingen i 2012 av:

OFV AS SIN HISTORIE
Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS) ble etablert i 1993 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 skatteog 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.

Erik Andresen
Jon H. Stordrange
Kari Sandberg

Bilimportørenes Landsforening, (BIL)
NHO Transport
Trygg Trafikk

ADMINISTRASJON OG LEDELSE
Direktøren leder foreningen og OFV AS, og er ansvarlig overfor styret i begge organisasjoner.
Staben i OFV AS er:
Øyvind Solberg Thorsen
Pål J. Bruhn
Jan Petter Røssevold
Thorvald Gjønnæss
Kjell Magne Aalbergsjø

adm. direktør
avd. leder statistikk
markedssjef
produktsjef statistikk
seniorrådgiver kjøretøydata

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. Overskuddet som skapes i OFV
AS brukes delvis til å finansiere foreningens virksomhet.
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
RESULTATREGNSKAP

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012,
OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Opplysningsrådet for Veitrafikken AS produserer og
selger registreringsstatistikk om motorkjøretøyer, og
utgir bilpriser, tekniske data og utstyrsdata for alle
person- og varebiler som til enhver tid er kommersielt
tilbudt på det norske markedet. OFV AS utgir diverse
publikasjoner med fakta om kjøretøyene og veitrafikken
i Norge.
Bedriften er samlokalisert med majoritetseier 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 2012 ble selskapets totale inntekter kr 13 361 924,
og resultatet før skatt ble kr 2 170 679. Det er noe
lavere enn i 2011 da selskapets inntekter var kr 14,05
millioner, og resultatet før skatt ble kr 3,17 millioner.
Selskapets egenkapital var kr 5 910 490 per 31.12.2012.
Styret vurderer selskapets likviditetssituasjon som
tilfredsstillende. Egenkapitalandelen per 31.12.2012
var 55,6 prosent sammenlignet med 51,7 prosent per
31.12.2011. Styret er tilfreds med selskapets egenkapitalandel.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er majoritetseier med 95,5 prosent av aksjene i Opplysningsrådet
for Veitrafikken AS. De ansattes eierandel var på
4,5 prosent per 31.12. 2012.
ARBEIDSMILJØ

Note

2012

2011

Salgsinntekter

13 361 924

14 051 384

Sum driftsinntekter

13 361 924

14 051 384

875 028
5 552 903
934 283
3 934 652

775 941
5 442 244
317 381
4 449 192

11 296 865

10 984 758

2 065 059

3 066 626

Driftsinntekter og driftskostnader

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt.
Totalt sykefravær har i 2012 vært 11 dager, noe som
utgjør 0,9 prosent av total arbeidstid i året. Sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det er ikke
rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen,
og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området.

Varekostnad
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

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

Driftsresultat

LIKESTILLING

Finansinntekter og finanskostnader

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.

Annen finansinntekt
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad

126 618
(2 561)
(18 437)

139 022
(14 937)
(15 384)

ANDRE FORHOLD

Netto finansposter

105 620

108 700

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

Ordinært resultat før skattekostnad

2 170 679

3 175 326

(609 284)

(895 068)

1 561 395

2 280 258

Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overført til annen egenkapital

(1 400 000)
(161 395)

(1 200 000)
(1 080 258)

Sum overført

(1 561 395)

(2 280 258)

Skattekostnad
Årets resultat

Oslo, 4. april 2013

Trond Johannesen
styreleder

Kjersti Lillehagen
styremedlem
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Øystein Herland
nestleder

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør

10

Anders Ree-Pedersen
styremedlem
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER
EGENKAPITAL OG GJELD

EIENDELER
Note

2012

2012

2011

5, 8

100 000

100 000

100 000

100 000

5 810 490

5 649 095

Sum opptjent egenkapital

5 810 490

5 649 095

Sum egenkapital

5 910 490

5 749 095

357 898
831 424
1 092 196
1 400 000
0
1 036 896

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

Sum kortsiktig gjeld

4 718 414

5 378 630

Sum gjeld

4 718 414

5 378 630

10 628 903

11 127 725

Egenkapital

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Egenutviklet database
Utsatt skattefordel

Note

2011

10

2 556 353
243 715

2 116 855
21 574

2 800 068

2 138 429

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol.

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
3

Sum anleggsmidler

597 995

779 426

3 398 063

2 917 855

Gjeld

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer konsernselskap
Andre fordringer

4
9
4

Sum fordringer
Bankinnskudd og kontanter
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

8

7

765 027
96 896
327 284

1 450 307
0
609 590

1 189 207

2 059 897

6 041 634

6 149 974

7 230 841

8 209 871

10 628 903

11 127 725

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

10

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 4. april 2013

Trond Johannesen
styreleder

Kjersti Lillehagen
styremedlem
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Øystein Herland
nestleder

Øyvind Solberg Thorsen
administrerende direktør

Anders Ree-Pedersen
styremedlem
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2012
NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Selskapet er et lite foretak i henhold til regnskapsloven
og har lagt følgende regnskapsprinsipper til grunn.
Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales
innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier
lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler, herunder utviklingskostnader
for internettbaserte produkter, er balanseført i den
utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk
levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS
Noter til regnskapet for 2012
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. 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Immaterielle
eiendeler

Inventar, utstyr

Biler

Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.2012
Tilgang i år

2 258 556
1 192 350

1 064 714
0

667 000
0

3 990 270
1 192 350

Anskaffelseskost pr. 31.12.2012

3 450 906

1 064 714

667 000

5 182 620

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2011
Årets ordinære avskrivninger

141 701
752 852

907 821
48 031

44 467
133 400

1 093 989
934 283

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2012

894 553

955 852

177 867

2 028 272

2 556 353

108 862

489 133

3 154 348

5 år
Lineær

3 - 5 år
Lineær

5 år
Lineær

Bokført verdi pr. 31.12.2012

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 19 605
Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende.

NOTE NR. 5 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, M.V.
Selskapets aksjekapital pr. 31.12.2012 er på kr 100 000, bestående av 100 000 aksjer pålydende kr 1.
Det er kun én aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

NOTE NR. 2 – SAMMENSLÅTTE POSTER
Personalkostnader består av følgende poster:

2012

2011

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader

3 851 519
717 528
693 648
290 208

3 791 923
664 685
703 720
281 917

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

Sum lønnskostnader

5 552 903

5 442 245

Sum
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Selskapets aksjonærer er:

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. 6 – ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V.

NOTE NR. 10 – SKATTEKOSTNAD

Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2012 var 5.

Årets skattekostnad består av:

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i 2012 utgjør kr 1 312 684,- Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr 74 150,-.
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.

2012

2011

Betalbar skatt
Endring utsatt skattefordel

(831 424)
222 140

(904 769)
9 7011

Årets skattekostnad

(609 285)

(895 069)

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

2 170 679
5 334
793 358

3 175 326
21 345
34 647

Grunnlag betalbar skatt

2 969 371

3 231 318

831 424

904 769

31.12.2012

31.12.2011

Endring

Driftsmidler (materielle og immaterielle)
Utestående fordringer

(813 964)
(56 446)

(22 476)
(54 576)

(791 488)
(1 870)

Netto grunnlag

(870 411)

(77 053)

(793 358)

Utsatt skattefordel 28%

(243 715)

(21 575)

(222 140)

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

NOTE NR. 7 – PANTSTILLELSER OG GARANTIER
Selskapet har innestående kr 299 606,- på egen skattetrekkskonto til dekning av skyldig skattetrekk
pr. 31.12.2012.

Betalbar skatt på årets resultat

NOTE NR. 8 – EGENKAPITAL

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:
Aksjekapital

Pr. 31.12.2011
Årets resultat
Avsatt utbytte

100 000

Pr. 31.12.2012

100 000

Annen
egenkapital

Sum

5 649 095
1 561 395
(1 400 000)
5 810 490

5 749 095
1 561 395
(1 400 000)
5 910 490

NOTE NR. 9 – MELLOMVÆRENDE
Selskapet har en fordring på hovedaksjonær på kr 96 896,-.
Lånet er blitt renteberegnet med rentesats som tilsvarer normalrenten.
Selskapet har også en kundefordring på kr 188 259,- samt en leverandørgjeld
på kr 14 663,- til hovedaksjonær pr. 31.12.12
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DE TI MEST SOLGTE BILMERKENE I NORGE I 2012

1. Volkswagen Golf

2. Toyota Avensis

3. Volvo V70

4. Ford Focus

6. BMW X3

5. Audi A4
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7. Skoda Octavia

8. Nissan Qashqai

9. Peugeot 508

10. Mercedes-Benz B-Klasse

Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Telefon 24 11 12 30
www.ofv.no

