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INNHOLDSFORTEGNELSE

«Veibygging lønner seg, 
og er en investering i fremtiden
som samfunnet vil høste av.»

Opplysningsrådet for Veitrafikkens (OFV) viktigste 
mål, er et trygt og effektivt veinett til beste for alle 
veibrukere, og med minst mulig skade på mennesker
og miljø. 

2013 ble året som bærer bud om at mange av 
OFVs viktigste råd blir konkret politikk. Den nye 
regjeringens politiske plattform speiler saker vi 
har jobbet for i en årrekke: regjeringen vil innføre
minstestandarder for riks- og fylkesveier, forsterke
rollen til veitilsynet, satse på store, lange vei-
prosjekter og ha færre bompengeselskaper. 

Samferdselsdelen i regjeringsplattformen var som
musikk for OFV, og med en melodi som vi mener 
å ha bidratt sterkt i komposisjonen av. Veien kan 

være lang fra ord til handling, og vi vet at det ofte
dukker opp utfordringer. Likevel er vi meget stolte 
over å se at det vi har kjempet for så lenge, har 
fått en sentral plass i den nye regjeringens funda-
ment. 

Innføring av minstestandard er et avgjørende grep 
for å sikre et likeverdig tilbud i alle deler av landet – 
for veinettet er en del av det totale tjenestetilbudet.
Kvaliteten skal være lik, uavhengig av hvor i landet 
man ferdes. At regjeringen vil jobbe hardt for å 
få ned planleggingstiden og satse på store, lange 
veiprosjekter, er konkrete bidrag til arbeidet med 
å vise det vi har påpekt og rapportert lenge: 
Veibygging lønner seg. Det er en investering i 
fremtiden som samfunnet vil høste av. Derfor 
gleder vi oss over at regjeringen staker ut det vi 
mener er en riktig og nødvendig kurs. I likhet med 
OFV, ønsker regjeringen også bedre analyser av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet – en viktig nøkkel 
for å dokumentere at veibygging lønner seg. 

Vi gleder oss til å se ord bli til konkret handling. 
OFV bidrar gjerne, og vil fortsette med å arbeide 
for effektive, trygge og fremtidsrettede løsninger 
til beste for alle veibrukere. Vi har tro på at vi 
sammen kan bygge den beste veien videre. 

Øyvind Solberg Thorsen Vilrid Femoen
adm. direktør næringspolitisk

direktør

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

Vilrid Femoen og Øyvind Solberg Thorsen.
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regionen og bidra til å binde landet sammen. For å
gjøre et fremtidsrettet valg mellom bru eller under-
sjøisk tunnel må alle kostnader vurderes – også drift,
vedlikehold og reinvesteringer. 

ØKONOMISKE ANALYSER – 
TRANSPORTPOLITISKE MÅL 

En hovedsak for OFV i 2013 var samfunnsøkonomisk
lønnsomhetsberegning og fokus på å få med den
såkalte «mernytten» av nye veier. I en høringsuttalelse
om samfunnsøkonomiske analyser av offentlige 
tiltak, støtter OFV i hovedsak det regjeringsoppnevnte
ekspertutvalg tilrådinger. Vi er spesielt opptatt av at
man i samferdselspolitiske spørsmål er avhengig av 
å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, og
analyser som beskriver konsekvensene av beslutninger
som fattes med hensyn til alle de transportpolitiske
målene. Spesielt bedre pålitelighet, redusert reisetid
og regional utvikling. OFV har støttet seg på den 
eksterne rapporten vi innhentet i 2012 fra Cambridge
Systematics, som har vist seg å være en nyttig 
kunnskapsinvestering for OFV.

BEKYMRET OVER ØKENDE VEIFORFALL 

OFV er bekymret for det økende veiforfallet og 
arbeidet med å få myndighetene til å stanse det sterkt
voksende veiforfallet er en kjernesak. To år etter
regionreformen og at fylkene overtok ansvar for 
store deler av riksveinettet, fortsetter økningen i
veiforfallet både på riks- og fylkesvei. Resultatet er 
ulik veistandard, og et ulikt tjenestetilbud i landet.
Arbeidet med innføring av minstestandarder og klare
kvalitetskrav til drift og vedlikehold videreføres 
med full tyngde. Samlet estimert behov for å ta igjen
forfallet på riks- og fylkesveiene er av Statens 
vegvesen beregnet til opp mot 115 milliarder kroner.
OFV etterlyser en egen plan for å rette opp forfallet. 

FORESLÅR HELHETLIG VEIPOLITIKK

OFV er opptatt av å finne de beste veipolitiske 
løsningene. Vi mener norsk samferdsel trenger en 
visjon som viser vei for fremtiden og danner et nytt
hovedveikart. Der kan store, lange veiprosjekter gi
trygge og effektive veitransportkorridorer som binder
land og regioner sammen. Investering i vei, er 
investering i framtiden, og det er blant hovedpunktene
i OFVs forslag til en ny nasjonal veipolitikk som 
organisasjonen la fram i april: «Nasjonal veipolitikk –
fra stykkevis og delt til overordnet og helt». 

OFV mener den beste løsningen for å få et godt og 
effektivt veinett som binder landet sammen, er å tenke
helhet og satse på lange linjer. Vi må bort fra stykkevis
og delt utbygging, og prioritere store hovedveier som
skaper trygge og effektive korridorer mellom nord og
sør – øst og vest. En god og moderne infrastruktur

«Forfallet på riks- og fylkesveiene
vil koste opp mot 115 milliarder
kroner å ta igjen. OFV etterlyser en
egen plan for å rette opp forfallet.»

«OFV ønsker at veipolitikken skal
være en integrert del av den 
økonomiske politikken så vel som 
av distrikts- og regionalpolitikken.»

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. 

Som felles sekretariat for 22 landsomfattende 
organisasjoner og en rekke bedrifter innenfor bil- 
og veisektoren kom vi i 2013 et skritt nærmere 
visjonen Stortingsvalget resulterte i en ny regjering
med en politisk plattform som legger opp til å følge
flere av OFVs viktigste råd gjennom en årrekke. 
OFV er med på å påvirke norsk veipolitikk i en 
mer åpen og brukerorientert retning. Vi ønsker 
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 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 kon-
sekvensene 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.

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 trafikk-
sikkerhet i veinettet. Det er en viktig utfordring å 
øke effektiviteten i veinettet samtidig som trafikk-
sikkerheten ivaretas. 

VIKTIGE HENDELSER GJENNOM ÅRET

BOMPENGER – FØRST OG FREMST TIL 
VEIBYGGING

Ved årsskiftet var OFVs bompengepolicy på plass – et
viktig dokument som definerer hva OFV mener om
bompenger, og de viktigste bompengepolitiske målene
OFV skal arbeide for. 

OFV mener bompenger primært skal brukes til å 
finansiere en raskere og bedre veiutbygging utenfor 
de store byene, og skal maksimalt utgjøre 50 prosent
av totalkostnadene til en veistrekning.  

OSLOFJORD-KRYSSING: VIKTIG FOR 
NASJONEN

I forbindelse med store veiprosjekter, har OFV under-
streket viktigheten av å legge vekt på både lokale,
regionale og nasjonale behov. Som deltaker i den 
eksterne referansegruppen som ble opprettet i 
forbindelse med Konseptvalgutredning for kryssing 
av Oslofjorden, har OFV vært opptatt av å sikre et 
nasjonalt og internasjonalt perspektiv i transport-
analysene. En ny fjordforbindelse vil på sikt endre
transportmønstre langt ut over selve Oslofjord-

HOVEDPUNKTER I OFVs
BOMPENGEPOLICY

n Bompenger skal være et supplement til 
offentlig veifinansiering og skal maksimalt 
utgjøre 50 prosent av de totale kostnadene 
til en veistrekning

n Bompenger skal først og fremst brukes til 
veibygging

n Bompenger kan innkreves først når veien 
står ferdig

n Det må være statlig styring av bompenge-
prosjektene på riksveinettet

n Driften av bompengeselskapene må være 
så kostnadseffektiv som mulig 

Riksvei 52 byr på ulike 
utfordringer. 
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SYNLIGE I MANGE KANALER

Våre samlede kommunikasjonsaktiviteter bidrar til at
OFV når viktige mottakergrupper og beslutningstakere
på ulike nivåer. OFV har også i 2013 hatt høy synlighet 
i riksdekkende medier, ikke minst i forbindelse med
lanseringen av policyrapporten om ny veipolitikk. 
I september lanserte OFV helt nye nettsider – et ledd i
arbeidet med å styrke organisasjonens kommunikasjon
og synlighet. Som en del av dette har OFV i økende
grad også tatt i bruk sosiale medier som Facebook og
Twitter samt nyhetsbrev for å nå ut til flere. OFV fikk
også etablert en avtale om faste sider i hver utgave av
Våre veger – Nordens største fagblad for vei, anlegg 
og trafikk – der vi gjennom artikler og intervjuer
presenterer saker vi er opptatt av. 

NY REGJERING – GJENNOMSLAG FOR OFV

Med Stortingsvalget kom en ny regjering – og varsel
om kraftige endringer i norsk veipolitikk: Innføring av
minstestandarder for riks- og fylkesveier, styrket rolle
for veitilsynet, satsing på store veiprosjekter og færre
bompengeselskaper er noe av det regjeringen lover 
i sin regjeringsplattform. Dette er saker OFV har
arbeidet med i lang tid, og at regjeringen løfter dette
opp og fram, betraktes som et solid gjennomslag for
organisasjonens aller viktigste råd.

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR PLAN-
LEGGING GIR LENGRE PLANLEGGINGSTID

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) anbefalte
Miljøverndepartementet å trekke forslaget om
reviderte statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal og transportplanlegging. Årsaken var at
OFV mener forslaget vil gi forlenget planleggingstid i
stedet for kortere. I begrunnelsen la OFV blant annet
vekt på at forslaget ikke var tilstrekkelig for å nå målet
om bedre samordning og mer effektive planprosesser. 
– Den nye regjeringen legger opp til en halvering av
planleggingstiden. Da er det behov for en helhetlig
evaluering av hele planregimet, fremholdt OFV.  

DEN NASJONALE VEIKONFERANSEN

Etter en vellykket veikonferanse i Kristiansand i 2012,
startet OFV arbeidet med planlegging av en ny nasjonal
veikonferanse i Bergen i februar 2014. Hovedveiene
mellom Øst- og Vestlandet ble valgt som hovedtema –
med fokus på hvordan vi kan sikre åpne og pålitelige
hovedveier som i våre naboland – og om hvordan vi kan

reise kortest, raskest og sikrest. Det vil også fokuseres
på intelligente trafikksystemer og storbyutfordringene.
Konferansen arrangeres i samarbeid med Hordaland
fylkeskommune. 

INTERNASJONAL STATISTIKK: 
MÅLING AV VEIEFFEKTIVITET KREVER 
BEDRE DATAGRUNNLAG

– Veikvalitet i Norge sammenlignes ofte med andre
land. Et best mulig sammenligningsgrunnlag krever
objektive og relevante internasjonale data, og det
trengs et bredere og bedre datagrunnlag enn vi har 
i dag.

Det mener OFV, som adresserte disse problemstil-
lingene under en internasjonal konferanse i Leipzig i
regi av International Transport Forum (ITF). Der møttes
mer enn 50 transportministere, politikere, byråkrater,
organisasjoner og journalister fra hele verden for å 
diskutere viktige transport- og samferdselspolitiske
spørsmål.

INTERNASJONALT FOKUS PÅ FINANSIERING 
AV VEDLIKEHOLD

På International Road Federations (IRF) konferanse 
i Genève i desember, handlet en egen sesjon om 
finansiering av veivedlikehold og indikatorer for 
veikvalitet – høyaktuelle temaer i norsk veipolitikk. 
Den sesjonen hadde OFV ansvaret for, og ble utarbeidet
spesielt både med tanke på både den norske debatten
og utfordringer som går igjen over hele verden. På 
konferansen bidro representanter fra blant annet EU,
FN, Verdensbanken, World Economic Forum under
OFVs ledelse.

«Samferdselsdelen i regjeringens
politiske plattform betraktes 
som et solid gjennomslag for 
OFVs aller viktigste råd.»

«Politikerne – ikke bare 
transportpolitikere – må 
anerkjenne veiens rolle som
premiss for regional utvikling.»

bidrar til å styrke landets økonomi og konkurranse-
kraft. For å lykkes, og for å sikre en rasjonell utbygging
som gir mest mulig vei for pengene, bør en helhetlig 
finansiering ligge til grunn for hvert enkelt prosjekt. 

OFV-rapporten «Nasjonal veipolitikk – fra stykkevis 
og delt til overordnet og helt» ble lagt fram på et 
eget presseseminar, og ble etterfulgt av en politisk 
debatt med sentrale transportpolitikere fra Stortinget.
Rapporten, som er resultatet av OFVs første policy-
gruppe bestående kun av våre kompetente med-
lemmer, fikk mye medieoppmerksomhet og høstet 
høy politisk anerkjennelse.

STORE, LANGE VEIPROSJEKTER

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for 
perioden 2014-2023 – det viktigste veipolitiske
dokumentet i 2013 – hadde høy prioritet. I en hørings-
uttalelse til Stortingets Transport- og kommunika-
sjonskomité, la OFV blant annet vekt på følgende:
Veivedlikeholdet må prioriteres langt høyere, og det 
må satses på vesentlig lengre veiprosjekter. 

Og mens regjeringen omtalte dokumentet som «tidens
satsing på transportinfrastrukturen i Norge», etterlyste
OFV blant annet en tydelig kurs vekk fra en fortsatt
stykkevis og delt utbygging av veinettet. I stedet må det
satses på store og lange veiprosjekter. Det er lønn-
somt, og det er nødvendig for å sikre et godt, trygt og 
effektivt hovedveinett som er dimensjonert for
fremtiden.

DÅRLIG VEI – INGEN DISTRIKTSUTVIKLING

Å bygge landet og sikre regional utvikling er umulig
uten et effektivt og godt veinett. Derfor må politikerne –
ikke bare transportpolitikere – anerkjenne veiens rolle
som premiss for regional utvikling. 

Det perspektivet mener OFV manglet i regjeringens
distrikts- og regionmelding «Ta heile Noreg i bruk» –
og gjorde det klart da organisasjonen før sommeren 
la fram sitt syn for Stortingets Kommunal- og forvalt-
ningskomité. OFV har også pekt på at regjeringen 
bør redegjøre for forvaltningsreformens betydning for
regional utvikling, fordi det var hovedhensikten med 
reformen. Og gjennom reformen fikk fylkene ansvar 
for 17.000 kilometer vei som tidligere var statlig. 

BEFOLKNINGEN ØNSKER GODE HOVEDVEIER 

At Norge må få et hovedveinett som er minst like 
godt som i våre naboland, har lenge vært et viktig mål
for OFV. En undersøkelse som TNS Gallup gjorde for
OFV, viste at målet er helt i tråd med nordmenns
ønsker. 

Hele 84 prosent er helt eller delvis enige i at vi bør 
ha samme standard på vårt hovedveinett som våre
naboland og land i Vest-Europa. OFVs undersøkelse
viser at nordmenn er blitt mer bevisste på hvordan 
de ønsker å bruke norske veipenger og hva som bør
prioriteres, og etterspør et høykvalitets hovedveinett
med internasjonal standard.  
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STYRETS BERETNING FOR 2013

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 flere relevante medlemmer i løpet av 2014.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

I OFV arbeider tre personer, en kvinne og to menn
hvorav direktørstillingen utgjør et halvt årsverk. 
Styret består opprinnelig av 11 styremedlemmer 
og fem varamedlemmer som har samme møterett 
som ordinære styremedlemmer. I 2013 gikk to styre-
medlemmer ut av styret på grunn av jobbskifter.
Dermed besto styret ved utgangen av 2013 av ni
styremedlemmer og fem varamedlemmer. I styret 
er det totalt tre kvinner og 11 menn.

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

Totalt sykefravær i 2013 var 11 dager, noe som utgjør
1,9 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.

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en lands-
omfattende interesseorganisasjon som arbeider for at
alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en
rasjonell og effektiv måte med minst mulig skade på
mennesker og miljø. OFV har 73 medlemmer, herunder
22 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 med-
lemmer, 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 årsberet-
ningen også hovedtrekk fra virksomheten i OFV AS.

Opplysningsrådet for Veitrafikken har kontorsted i Oslo.

REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET

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

Regnskapet for 2013 viser driftsinntekter på 
kr 786 795, prosjektkostnader på kr 271 631 og 
driftsutgifter på kr 2 248 694. Med totale finansinn-
tekter på kr 1 420 876 ble regnskapet gjort opp med 
et underskudd på kr 312 654. Året før viste regn-
skapet et underskudd på kr 986 162. Årets under-
skudd dekkes av egenkapitalen.

Foreningens egenkapital per 31.12 2013 var
kr 5 940 681. Egenkapitalandelen er 83,8 prosent.

OFV AS, som foreningen eier 95,5 prosent av, 
hadde i 2013 et resultat før skatt på kr 1 548 055. 
Egenkapitalen i OFV AS per 31.12.2013 er kr 5 220 214.

Det ble avholdt fem styremøter i 2013. Styrets har
rettet et særlig fokus på rammebetingelsene i norsk
veipolitikk, og OFV publiserte derfor en Policyrapport
som heter «Nasjonal veipolitikk – fra stykkevis og 
delt til overordnet og helt» i april 2013. Rapportens
hovedkonklusjon er at norsk samferdsel trenger en 
visjon som viser vei for fremtiden og som gir et nytt
hovedveikart. Store, lange veiprosjekter kan gi trygge
og effektive veitransportkorridorer som binder land og
regioner sammen, og det er å investere i framtiden.
Rapporten ble presentert for politikere og fagmiljøer,
og den ble svært godt mottatt. Policyrapporten ble 
utarbeidet i samarbeid med flere av OFVs med-
lemmer. I 2013 startet arbeidet med Policyrapport 2,
om Intelligente Transportsystemer, ITS. Denne
rapporten vil bli presentert våren 2014. 

MEDLEMMER 

Ved utgangen av 2013 hadde OFV 73 medlemmer. 
Antall medlemmer har vist en synkende tendens de
siste årene, noe som dels er en konsekvens av at det
ikke lenger er nødvendig å være medlem i OFV for 

Oslo, 10. april 2014

Trond Johannesen Øystein Herland Erik Andresen
styreleder nestleder styremedlem

Jan Johansen Elin Klakken Stig Morten Nilsen
styremedlem styremedlem styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik Jon H. Stordrange Arne Aakre
styremedlem styremedlem styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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MEDLEMMERORGANISASJON OG ANSATTE

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER

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

BEDRIFTER

n Al-Ko Kober AS
n Auto-Grip AS
n Bertel O. Steen AS
n Bertel O. Steen Autostern AS
n Bertel O. Steen Bergen
n Bertel O. Steen Vestfold
n Bilforlaget AS
n Bilservice As
n BMW Norge AS
n Citroën Norge AS
n DEFA AS
n Dekk Partner AS
n DNB ASA
n DNB  Finans
n Du Pont Norge AS
n Ford Motor Norge AS
n Forlaget Last og buss AS
n Gjensidige Skadeforsikring
n Harald A. Møller AS
n Hellanor AS
n Hjemmet Mortensen AS
n Hofstads AS
n Hyundai Motor Norge

n If Skadeforsikring NUF
n Iveco Norge AS
n Johnson Controls Autobatteri
n Leaseplan Norge AS
n Man Last & Buss AS
n Mazda Motor Norge AS
n MECA Norway AS
n Mesta AS
n Motorgruppen  AS
n Motor-Trade AS
n Nordea Finans AS
n Norsk Scania AS
n Opel Norge AS
n Oslo Bilauksjon AS
n Oslo og Omegns bilbransjeforbund
n Robert Bosch AS
n Romnes AS
n Rutebileiernes Standardiseringsforbund
n Saferoad AS
n Skotvedt AS
n Sparebank 1 Skadeforsikring AS
n Subaru Norge AS
n Toyota Drammen AS
n Toyota Norge AS
n Toyota Oslo AS
n Veidekke Industri AS
n Viking Redningstjeneste AS
n Volvo Car Norway AS

Ved utgangen av 2012 hadde OFV 73 medlemmer. STYRET 

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.
Styret har følgende sammensetting:

STYRELEDER:

Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund, MEF

NESTLEDER:

Øystein Herland Volvo Car Norway AS

STYREMEDLEMMER:

Arne Aakre Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, EBA
Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening, BIL
Elin Klakken If Skadeforsikring NUF
Inger-Lise M. Nøstvik Norsk Petroleumsinstitutt, NP
Jan Johansen Trygg Trafikk 
Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund, NBF
Jon H. Stordrange NHO Transport

VARAMEDLEMMER:

Svein Ove Langeland Personskadeforbundet LTN (1. vara)
Jan-Terje Mentzoni Norges Lastebileier-Forbund (2. vara)
Sonja Sporstøl Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL (3. vara)
Harald Jachwitz Andersen Hovedorganisasjonen Virke (4. vara)
Terje Tørring MA Rusfri trafikk og livsstil (5. vara)

ARBEIDSUTVALGET:

Arbeidsutvalget har i 2013 bestått av styreleder og nestleder, samt direktøren.

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har etter årsmøtet i 2013 bestått av:

Jon H. Stordrange, NHO Transport (valgt av årsmøtet)
Inger-Lise M. Nøstvik, NP (valgt av årsmøtet) 
Jan-Terje Mentzoni, NLF (styrets representant)

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

Direktøren leder foreningen og OFV AS, og er ansvarlig overfor styret i begge organisasjoner. 

Den sentrale administrasjonen i foreningen består av direktør og næringspolitisk direktør, 
samt en kommunikasjonsansvarlig.

Øyvind Solberg Thorsen direktør 
Vilrid Femoen næringspolitisk direktør
Mikkel Friis kommunikasjonsansvarlig



Note 2013 2012
Driftsinntekter og driftskostnader

Kontingentinntekter 762 800 861 286 
Royaltyinntekter 21 495 11 731 
Veikonferansen 0 46 520 
Andre driftsinntekter 2 500 26 603  

Sum driftsinntekter 786 795 946 140 

Prosjektkostnader 7 271 631 1 132 686 
Lønnskostnader 2, 4, 5 1 541 262 1 338 036 
Andre driftskostnader 4 707 432 894 464   

Sum driftskostnader 2 520 325 3 365 186   

Driftsresultat (1 733 530) (2 419 046)

Finansinntekter og finanskostnader

Aksjeutbytte 1 337 000 1 146 000 
Renteinntekt datterselskap 0 2 561 
Annen renteinntekter 81 437 91 520 
Annen finansinntekt 3 80 17 
Verdiøkning finansielle omløpsmidler 3 11 461 194 588 
Rentekostnad datterselskap (8 171)
Rentekostnad  (931) (1 802)

Netto finansposter 1 420 876 1 432 884    

Årets resultat (312 654) (986 162)  

Overføringer og disponeringer:
Overført (til) fra egenkapital 312 654 986 162  

Sum overført 312 654 986 162 
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
BALANSE PR. 31. DESEMBER
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
RESULTATREGNSKAP

EIENDELER
Note 2013 2012

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 6 77 930 77 930  

Sum anleggsmidler 77 930 77 930 

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 42 969 50 514 
Andre fordringer 6 112 376 92 503 

Sum fordringer 155 345 143 017   

Andre finansielle instrumenter
Verdipapir fond 3 3 256 481 3 245 020   

Sum andre finansielle instrumenter 3 256 481 3 245 020   

Bankinnskudd
Bankinnskudd 3 601 112 3 124 624  

Sum bankinnskudd 3 601 112 3 124 624   

Sum omløpsmidler 7 012 938 6 512 661   

SUM EIENDELER 7 090 868 6 590 591   
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2013

EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2013 2012

Egenkapital

Egenkapital pr 31.12.2013 6 253 335 7 239 497 
Årets resultat (312 654) (986 162)

-
Egenkapital 31.12.2013 5 940 681 6 253 335 

Sum egenkapital 5 940 681 6 253 335    

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Mellomregning datterselskap 6 728 038 96 896 
Leverandørgjeld 438 538 222 553 
Skyldige offentlige avgifter (44 646) 2 932 
Annen kortsiktig gjeld 28 257 14 875 

Sum kortsiktig gjeld 1 150 187 337 256    

Sum gjeld 1 150 187 337 256    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 090 868 6 590 591  

NOTE NR. 3 – VERDIPAPIRFOND

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. 

NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Foreningen er et lite foretak i henhold til regnskaps-
loven og har lagt følgende regnskapsprinsipper til 
grunn.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 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 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: 2013 2012

Lønninger 1 330 898 1 045 865 
Arbeidsgiveravgift 195 836 152 979 
Andre lønnskostnader (inkluderer refusjon sykepenger) 14 527 139 192 

Sum lønnskostnader 1 541 262 1 338 036 

2011 2012 2013 Sum

Kjøp av andeler 14.07.2011 3 256 481 0 0 3 256 481 
Nedjustering 31.12.2012 0 (11 461) 0 (11 461)
Oppjustering 31.12.2013 0 0 11 461 11 461 

Fondenes verdi pr 31.12.2013 3 256 481 

Oslo, 10. april 2014

Trond Johannesen Øystein Herland Erik Andresen
styreleder nestleder styremedlem

Jan Johansen Elin Klakken Stig Morten Nilsen
styremedlem styremedlem styremedlem

Inger-Lise M. Nøstvik Jon H. Stordrange Arne Aakre
styremedlem styremedlem styremedlem

Øyvind Solberg Thorsen
direktør
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OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Noter til regnskapet for 2013

NOTE NR. 7 – SPESIFIKASJON AV PROSJEKTER

Veikonferansen Indikatorutvikling Egne publikasjoner

Kostnader medgått til prosjekter 151 188 72 500 47 943  

Prosjektkostnadene er utgiftsført i regnskapet for 2013.

NOTE NR. 6 – INVESTERING I DATTERSELSKAP

Opplysningsrådet for Veitrafikken har eierandel i følgende selskap:

Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ Selskapets Selskapets Bokført
tidspunkt kontor stemmerett egenkap. resultat verdi

100 % 100 % 31.12.2013

Opplysningsrådet for
Veitrafikken AS 26.01.1993 og

15.02.2006 Oslo 95,5 % 5 220 214 1 109 724 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: 2013 2012

Kortsiktig fordring datterselskap 26 869 14 664 

Kortsiktig gjeld datterselskap 904 967 285 155 

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

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

Selskapet har 2 årsverk pr. 31.12.2013. 
Foreningen ledes av administrerende direktør i 
Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. 
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 utgjør kr 27 500
inkl. mva.

NOTE NR. 5 – OBLIGATORISK 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 196 874,- 
i 2013.
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