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KTP skal være den beste leverandøren av  
kollektivtrafikk innen utgangen av 2015.

strategisK ambisjon

innhold

Om KOlleKtivtranspOrtprOduKsjOn as

Kollektivtransportproduksjon as (Ktp) er 
norges største leverandør av kollektivtrans
port målt i antall reiser, og skal være en 
foretrukken  leverandør av sikker, effektiv 
og kvalitativt god kollektivtrafikk. i datter
selskapene  unibuss as, Oslotrikken as og Oslo 
 tbanedrift as ble det i 2012 gjennom ført 
209,8 millioner enkeltreiser, og hele kon sernet 
omsatte  samlet for 3,3 milliarder  kroner. Årets 
resultat ble et overskudd før skatt på 27,5 
millioner kroner. Ktp er 100 prosent eid av 
Oslo kommune.

Året 2012 ble ett av de mest utfordrende, 
spennende og suksessrike i Ktps historie. 
antallet reisende med tbane, trikk og buss 
øker betydelig og det stilles stadig strengere 
krav til effektivitet og kvalitet fra både eiere 
og kunder. trafikkøkningen skyldes ikke bare 
at byens befolkning øker, men også at lever
ansen av tbanetog, trikker og busser holder 
et kvalitets og punktlighetsnivå som kundene 
verdsetter og i stadig større grad tar i bruk. 

90,33%

Kundetilfredshet 2012

209,8

20122011

199,6

 antall enkeltreiser (mill.)
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Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er Norges 
største leverandør av kollektivtransport målt i  
antall reiser, og vi har lagt ut på en spennende  
reise der vi skal utvikle et fremtidsrettet, moderne  
og slagkraftig konsern.

Konsernsjefen har ordet

pÅ sporet av  
fremtiden

Aldri har det vært gjennomført flere enkeltreiser med trikk, 
buss og T-bane. I 2012 leverte vi totalt 209,8 millioner reiser, og 
det stilles stadig strengere krav til oss på punktlighet, regulari-
tet og effektivitet. Denne utfordringen tar vi. Sikkerheten står 
alltid i første rekke, og det legges ned et betydelig arbeid for å 
levere en trygg og effektiv kollektivtrafikk.

Hele konsernet går gjennom en omfattende omstilling, 
hvor målsettingen er å levere en enda mer 
kostnads effektiv og attraktiv kollektivtrafikk 
i de markedene vi opererer. Høsten 2012 
flyttet vi inn i nyoppussede lokaler med en 
ny moderne IT-plattform og åpne landska-
per. Administrasjonen til Oslotrikken AS og 
Oslo T-banedrift AS ble også samlokalisert i 
de samme lokalene. Det er ansatt flere nye 
ledere i selskapet, og fundamentet for å 
bringe konsernet videre fremover er lagt. Vi 
er i rute, og hele arbeidet med å bygge et sterkt KTP for frem-
tiden er forankret i strategiprogrammet ”Best 2015”.

Også 2012 var preget av korrupsjonssaken i Unibuss AS. 
Saken har vært krevende for selskapet, som på eget initiativ 
har fått gjennomført flere omfattende granskninger for å sikre 
at alle forhold er kommet tydelig frem. KTP har også lagt ned 
et betydelig arbeid med å videreutvikle selskapets internkon-
trollsystem og utarbeide nytt etisk regelverk for konsernet som 
helhet. Det er gledelig at Unibuss nå er på offensiven igjen og 
vinner anbud på nye ruter.

Hovedstadsregionen står foran en betydelig befolknings-
vekst i årene som kommer. Dette stiller store krav til oss som 
skal levere fremtidens kollektivtrafikk, og vi står klare til å ta 
dette ansvaret. KTP og våre datter selskaper skal sitte i fører-
setet for å sikre de reisende en god og attraktiv kollektivtrafikk 
også i fremtiden. Det pågår for tiden flere store og spennende 
utbyggings prosjekter, blant annet på  Kolsåsbanen, bygging av 

ny driftsbase på Avløs og ny Lørenbane. Vi er stolte 
av å være ansvarlige for disse prosjektene som vil ha 
stor betydning både for Oslos nåværende og frem-
tidige innbyggere. De skinnegående transportmidlene 
er svært miljøvennlige og energi effektive. Gjennom 
disse, i kombi nasjon med en moderne og miljøvenn-
lig busspark og strategien vår ”Best 2015”, skal 
vi sikre at KTP blir den foretrukne leverandøren av 
fremtidens kollektivtrafikk. Samtidig skal vi sammen 
med de  øvrige aktører innen kollektivtrafikken i Oslo 

og Akershus sørge for at kollektivtrafikken blir det naturlige 
førstevalg for de reisende også i årene fremover. 

– vi er i rute, og hele 
arbeidet med å bygge 
et sterkt KTP for frem
tiden er forankret i 
strategiprogrammet 
”Best 2015”.

Cato Hellesjø
Konsernsjef
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Fra venstre: CATO HELLESJØ, konsernsjef, TORGEIR KRISTIANSEN, konserndirektør kommunikasjon og marked, PER MAGNE 
MATHISEN, konserndirektør Infrastruktur og Eiendom, ANDERS RIIBER, konserndirektør økonomi og finans, BIRTE K. W. SJULE, 
konsern direktør strategi, THORBJØRN THORESEN, konserndirektør produksjon (verksted og vedlikeholdsprosjekter), ØYSTEIN 
SVENDSEN, Administrerende direktør Unibuss AS, INGEBORG AASS HOLTEN, konserndirektør HR og BJØRN GRANVIKEN,  
Administrerende direktør Oslotrikken AS og Oslo T-banedrift AS.

Konsernledelsen

KOnsernsjef
Cato Hellesjø

øKOnOmi Og finans
Anders Riiber

strategi
Birte K. W. Sjule

Hr
Ingeborg A. Holten

KOmmuniKasjOn 
Og marKed

Torgeir Kristiansen

eiendOm /  
infrastruKtur

Per Magne Mathisen

prOduKsjOn
Thorbjørn Thoresen

triKK / tbane
Bjørn Granviken

unibuss as
Øystein Svendsen



KOllEKTivTRANSPORTPRODuKSjON AS  ÅRSRAPPORT  /   2012    5

Kollektivtransportproduksjon AS er 100 prosent eid av Oslo Kommune, ved Byråds avdeling for miljø og 
samferdsel, og består av seks aksjeselskap og to resultat enheter, samt administrative funksjoner.

roller i KolleKtivtrafiKKen

KTP eier, drifter og vedlikeholder infrastruktur som benyttes 
til T-bane og trikk, herunder også verksteder knyttet til dette. 
Selskapet forvalter også en betydelig eiendomsmasse. 

Datterselskapet Unibuss AS leverer kollektivtransport med 
buss i Oslo, Akershus og Vestfold, samt turbuss og flybuss til 
Torp, Rygge og Værnes flyplasser. Lavprisekspressen har ruter 
til Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Fra 2014 vil Unibuss 
også kjøre rutebuss i Lillehammer.

Det pågår arbeid for å samordne aktivitetene mellom Oslo-
trikken AS og Oslo T-banedrift AS. Målet er å oppnå ytterligere 
synergier selskapene i mellom, og det er som et ledd i dette 
etablert en felles ledelse for begge selskapene. 

Infrastruktur- og eiendomsenheten har grep om  store utbyg-
gingsprosjekter, hvor fornying av Kolsås banen og bygging av 
nye Lørenbanen er sentrale prosjekter i en prosjektportefølje 
på totalt 68 prosjekter. Eiendomsenheten forvalter i tillegg en 
bygningsmasse på nærmere 220 000 kvadratmeter. 

Produksjonsenheten har ansvar for vedlikehold av alt vogn-
materiell, samt infrastruktur knyttet til T-bane- og trikkedrift. 

Hovedtyngden av konsernets trafikk kjøres på bestilling  
fra administrasjonsselskapet Ruter AS, som er eid av Oslo  
kommune og Akershus Fylkeskommune. 

Oslo Vognselskap, eid av byrådsavdeling for finans eier og 
finansierer trikker og T-banevogner.

KOlleKtivtranspOrtprOduKsjOn as (Ktp)
Morselskap, konsernsenter og HMS-avdeling

prOduKsjOn
Verksted for trikk og T-banevogner,  

Vedlikehold infrastruktur

ruter as
Felles administrasjonsselskap 

for Oslo og Akershus*

aKersHus fylKesKOmmune
Eier 40 % av Ruter. 

Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter

OslO vOgnselsKap as (Ovs)
Eier og finansierer trikker 

 og T-banevogner

OslO KOmmune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel eier 100% av KTP og 60 % 
av Ruter. Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter. Byrådsavdeling 

for finans eier 100 % av OVS.

bussanlegg as
Eier seks bussanlegg  

som leies ut til Ruter AS
spOrveisbilettene as spOrveisannOnsene as

Reklameavtaler
OslOtriKKen as
Operatør trikk

unibuss as
Operatør buss
100% anbud

OslO tbanedrift as
Operatør T-bane

unibuss tur as unibuss eKspress as

eiendOm/infrastruKtur
Forvaltning, byggherre  

og eierskap

* Planlegging, Marked, Trafikk, 
Kontrakt, Innkjøp, Informasjon 
og Kundesenter m. m. Største 
aksjonær i Trafikanten AS.  
Eier Konsentra AS 100%.
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høydepunKter 2012

■ Åpning av gjønnes stasjon

8. oktober kunne Kolsåsbaneprosjektet som plan - 
lagt åpne den nye Gjønnes stasjon. Byggingen  
av ny trase fra Bekkestua, samt byggingen av nye 
 Gjønnes stasjon hadde en samlet kostnad på  
120 mill. kroner.

■ pris til nye bekkestua stasjon

KTP og arkitekt Arne Henriksen ble tildelt Bærum 
kommunes arkitekturpris 2012 for nye Bekkestua 
stasjon.

■ Oppstart lørenbanen

Arbeidet med den nye Lørenbanen startet opp. Det 
skal bygges 1,6 km ny dobbeltsporet bane mellom 
Sinsen og Økern, ny underjordisk stasjon på Løren, 
samt oppgradering av stasjonene Vestli, Romsås og 
Stovner. Anleggsstart for prosjektet er sommer/høst 
2013.

■ nye mXtog

Etter vedtak i Oslo kommune i 2011 om levering  
av 32 nye togsett, har de nye MX-togene rullet  
inn gjennom året. I løpet av april 2013 vil togsett  
nr. 100 bli satt i trafikk, noe som gjør T-banen i 
stand til å håndtere forventet trafikkvekst i årene 
som kommer. 

■ medhold av esa

ESA ga i desember 2012 Kollektivtransportproduk-
sjon AS fullt medhold i at en kapitaltilførsel i 2004 
fra Oslo kommune var i tråd med EØS-regelverket. 
Saken kom opp som følge av en klage fra en kon-
kurrent.

2012 ble et fremgangsrikt år for KTP 
og kollektiv trafikken i regionen, med 
fortsatt trafikkvekst, tilfredse kunder 
og god regularitet. 

■ totalrenovasjon ensjø

I august startet arbeidene med totalrenovering av 
Ensjø T-banestasjon. Renoveringen skjer i sammen-
heng med den omfattende utviklingen av Ensjø 
bydel. Nye Ensjø stasjon åpner juni 2013.

■ fornyet skinnegang

Flere strekninger med trikkeskinner og fundament 
har blitt fornyet, deriblant i Hegdehaugsveien, på 
Torshov og på Grünerløkka.

■ ny reklameavtale

Datterselskapet Sporveis-Annonsene AS inngikk 
i 2012 en ny avtale med reklameselskapet Clear 
Channel Norge AS om drift av reklameflater 
på kjøretøy og stasjoner. Avtalen trådte i kraft 
1.1.2013. 

■ første hydrogenbuss

30. mai åpnet Unibuss en av de første rutebuss-
linjene med hydrogenbusser i Europa. Med fem 
hydrogenbusser i ordinær drift, er Unibuss Europas 
ledende leverandør av miljøvennlig busstransport 
basert på denne teknologien.

■ ny konsernledelse

Kollektivtransportproduksjon gjennomførte høsten 
2012 en større endring i selskapets konsernle-
delse. 1. oktober var seks nye konserndirektører 
med bakgrunn fra konkurranseutsatt virksomhet 
på plass i konsernledelsen, som et sentralt element 
i realiseringen av strategien ”Best 2015”. 
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8. oktober kunne Kolsåsbaneprosjektet som planlagt åpne den nye Gjønnes stasjon. 

nøKKeltall

2012 2011 2010 2009 2008

Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 3 392 863 3 234 695 3 056 211 2 856 001 2 510 890

Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 3 295 359 3 114 700 2 639 642 2 693 617 2 412 288

Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) 97 504 119 995 416 569 162 384 98 602

Driftsmargin 2,9 % 3,7 % 13,6 % 5,7 % 3,9 %

Resultat før skatt NOK (tall i hele tusen) 27 528 50 069 350 325 78 704 6 826

Årsresultat nOK (tall i hele tusen) 18 773 29 421 329 048 80 515 15 225

Antall enkeltreiser (tall i mill.) 209,80 199,60   

Antall tog/busskilometer* 30 018 28 019 27 346  

Antall tog/busstimer* 1 599 1 532 1 478  

Antall kjøretøy (vogner/trikker/busser) 854 899   

Kundetilfredshet 90,33% 91,14%   

Regularitet 99,50% 99,24%   

Antall ansatte 3 877 3 919 3 413 3 094 2 563**

*   Busskilometer og busstimer er for rutebuss i Oslo.

** Beregningsmetoden av antall ansatte ble endret etter 2008.

For opplysninger splittet på de tre ulike transportformene, se omtale lenger bak i rapporten om T-bane, trikk og buss i året som gikk.

Arkitekturpris 2012 til nye Bekkestua stasjon.
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Det pågår et betydelig utviklingsarbeid i KTP som helhet. Til sammen har infrastruktur 
enheten i 2012 hatt 68 pågående prosjekter til en samlet akkumulert investeringsverdi  
på 3,1 milliarder kroner. Dette er de største prosjektene i året som gikk: 

Kolsåsbanen
Utbyggingen av Kolsåsbanen fortsetter i henhold til prosjek-
tert plan. 8. oktober åpnet Gjønnes stasjon, med blant annet 
innfarts parkering med plass til cirka 200 biler. I juni startet 
arbeidene med Haslum stasjon, og forlengelse til Avløs 
 stasjon. Etter planen åpner Avløs stasjon i desember 2013 og 
fullføring av banestrekningen til Kolsås skjer i oktober 2014. 
I tillegg planlegges og bygges det en ny driftsbase ved Avløs 
stasjon. 

ensjø stasjon
August 2012 startet arbeidene med totalrenovering av Ensjø 
stasjon, et viktig bidrag i utviklingen av Ensjø bydel. Stasjonen 
måtte stenges for trafikk i flere  måneder, men de reisende 
hadde anledning til å  benytte Tøyen eller Helsfyr stasjoner som 
alterna tiver. Solide informasjonskampanjer på forhånd førte til 
få kundeklager.

ny lakkhall på Holtet
Lakkering av trikker har tidligere foregått i egen lakkhall 
på Avløs i Bærum. Etter at Kolsåsbanen blir bygget om til 
metrostandard, har trikkene ikke lengre adkomst til Avløs. 
Gjennom året er det bygget en ny kombinert slipe- og lakk-
hall på Holtet base. Den er skreddersydd for skinnegående 
materiell med moderne utstyr som sikrer en miljøvennlig drift 
av lakk hallen, samtidig som gode HMS-forhold for vann- og 
løsemiddelbasert lakkering er ivaretatt. 

store prosjeKter i Året som giKK
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lørenbanen 
Lørenbanenprosjektet ble etablert i januar 2012. 
Prosjektets mandat er å etablere en 1,6 kilometer 
ny dobbeltsporet bane mellom Sinsen og Økern, ny 
underjordisk stasjon på Løren, samt oppgradering av 
stasjonene Vestli, Romsås og Stovner. Anleggsstart for 
prosjektet er sommer/høst 2013, med ferdigstillelse i 
2016. Hensikten med prosjektet er å frigjøre kapasi-
tet i sentrumstunnelen, gi Grorudbanens trafikanter 
kortere reisetid til stasjoner langs T-baneringen og gi 
Lørenområdet et bedre kollektivtilbud.

torshov, grünerløkka, nybrua
Store deler av trikkeskinnene med fundamenter på 
Torshov og Grünerløkka ble skiftet ut. Strekningene 
Åsengata-Torshovgata og Hesselbergs gate – Paulus 
 kirke, samt strekningen Torshovgate-Biermannsgate ble 
fullført. Det er også lagt ny skinnegang ved  Nybrua.

ekebergbanen
Det pågår en gradvis oppgradering av Ekebergbanen. 
I desember 2012 ble arbeidene knyttet til strekningen 
mellom Holtet, Sørli og videre til Bråten sluttført.

Hegdehaugsveien
Skinnegang og fundament for trikk ble fornyet i 
 Hegdehaugsveien  mellom Parkveien og  Holtegata.  
Her har trafikken vært stengt i perioden anleggs-
arbeidene har pågått. Det er planlagt videre opp-
gradering av Bogstadveien i 2013.

ny boggilinje på ryen
På Ryen verksted bygges ny boggilinje for bedre 
håndtering av boggier på trikk og T-bane. Med den 
nye boggilinjen vil KTP få et anlegg som er blant 
det beste i europeisk målestokk, med robotløfting 
av boggier og unike muligheter for å dokumentere 
tilstanden på materiellet. Byggingen startet høsten 
2011 og fullføres før sommeren 2013. Den nye 
boggi linjen vil være en positiv faktor også for å  
bedre sikkerhet og komfort på trikk og T-bane.
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datterselsKaper

oslo t-banedrift as 
KTPs datterselskap Oslo T-banedrift AS har ansvar for all 
T-banetrafikk i Oslo og Akershus. Selskapet har egen drifts-
tillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for 
administrasjonsselskapet Ruter.

Oslo T-banedrift AS har lagt et svært godt år bak seg. Med 
nytt materiell og fokus på regularitet og punktlighet, oppnådde 
T-banen en kundetilfredshet på 91 prosent og økte antall reiser 
med 1,3 millioner sammen liknet med året før. I 2011 vedtok 
Oslo kommune å innløse ”Opsjon 3” med levering av 32 nye 
togsett. I løpet av april 2013 vil togsett nummer 100 bli satt i 
trafikk, og dette gjør T-banen i stand til å håndtere forventet 
trafikkvekst i årene som kommer. I alle Opsjon 3-tog er det 
etter ønske fra T-baneførerne montert en modifisert  førerstol. 
Fra og med togsett nummer 100 blir togene også  levert med 
automatisk tellemekanisme, noe som vil gi nøy aktige tall på 
antallet reisende.

T-banen er et av de sikreste transportsystem i Norge, og det 
jobbes kontinuerlig og systematisk med forbedring av trafikk-
sikkerheten. 31. juli 2012 ble det gjennomført en beredskaps-
øvelse med scenario brann i tog i tunnel. Målet med øvelsen 
var å teste ut T-banens beredskapsevne ved sommerferie - 
av vikling. De involverte i beredskapsøvelsen utviste høy  
profesjonalitet i hånd teringen.

I juni ble prosjektet med brannsikring av felles tunnelen 
 mellom Nationaltheatret og Majorstuen sluttført. Prosjektet ble 
startet i 2009, og sluttfasen har  omfattet montering av nødlys, 
lyssetting av rømningsskilt og elektroarbeider. 

t-bane, trikk og buss i året som gikk.

Oslo tbanedrift 2012 2011

Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 043 878 1 013 043

Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 1 014 651 1 007 280

Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) 29 227 5 763

Årsresultat NOK (tall i hele tusen) 26 593 9 888

Antall togkilometer 6 901 958 6 418 571

Antall togtimer 284 550 272 434

Antall enkeltreiser (tall i mill.) 82,0 80,7

Antall linjer 6 6

Antall tog 97 83

Kundetilfredshet 91,2 % 92,8 %

Regularitet 99,8 % 99,4 %

Antall ansatte 611 619
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oslotrikken as
KTPs datterselskap Oslotrikken AS har ansvar for all trikkedrift  
i Oslo. Selskapet har egen driftstillatelse fra Statens Jernbane-
tilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter. 
Det ble gjennomført 47,8 millioner enkeltreiser med trikk i Oslo 
i 2012, som er på samme nivå som i 2011. Oslotrikken har 
imidlertid hatt en betydelig økning på over 10 millioner reiser 
de siste ti årene.

I løpet av året ble det gjennomført betydelige oppgraderinger 
av skinnegangen for trikken. Oppgradering av skinnegang på 
Torshov, Grünerløkka og Hegdehaugsveien representerer de 
mest omfattende prosjektene, og det er planlagt videre nød-
vendig oppgradering i Bogstadveien og på Ekebergbanen  
i 2013.

I tråd med Kollektivtransportproduksjon AS sin strategi ”Best 
2015”, er det i løpet av året gjennomført en rekke aktiviteter 
for effektivisering av selskapet og forbedring av leveranse-
kvalitet på produkt. Det er etablert en felles lederstruktur 
sammen med Oslo T-banedrift AS, og det hentes ut synergier 
i form av økt samarbeid og utnyttelse av felles ressurser innen 
blant annet sikkerhet, driftsplanlegging og øvrige stabsfunksjo-
ner.

Trikken er en viktig leverandør av kollektivtrafikk i Oslo. Den 
er svært miljøvennlig og energieffektiv ,og det planlegges og 
utredes for ny utvidelse av trikkenettet. Den eldste delen av 
trikkeparken (SL79) er over 30 år og det planlegges investering 
i nytt trikkemateriell.

Oslotrikken 2012 2011

Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 602 207 606 151

Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 593 872 598 436

Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) 8 335 7 715

Årsresultat NOK (tall i hele tusen) 9 829 9 835

Antall togkilometer 4 148 136 4 068 842

Antall togtimer 304 563 296 909

Antall enkeltreiser (tall i mill.) 47,8 47,9

Antall linjer 6 6

Antall trikker 72 72

Kundetilfredshet 91,0 % 88,7 %

Regularitet 98,8 % 98,7 %

Antall ansatte 412 395
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unibuss 2012 2011

Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 494 279 1 362 868

Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 1 528 011 1 389 343

Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) –33 732 –26 475

Årsresultat NOK (tall i hele tusen) –26 865 –30 940

Antall busskilometer* 18 967 705 17 532 267

Antall busstimer* 1 009 468 962 867

Antall enkeltreiser 80 000 71 000

Antall ruter 58 51

Antall busser 685 744

Kundetilfredshet* 89,8 % 92,0 %

Regularitet* 99,9 % 99,6 %

Antall ansatte 2 109 2 086

unibuss as
Unibusskonsernet består av Unibuss AS (rutebuss), og datter-
selskapene Unibuss Ekspress AS og Unibuss Tur AS. Rutebuss 
kjøres på oppdrag for administrasjonsselskapet Ruter i Oslo 
og Akershus, samt for Vestviken Kollektivtrafikk i Vestfold. I 
2014 starter Unibuss også rutebuss kjøring i Lillehammer for 
Opplandstrafikk. Unibuss Ekspress kjører flybussene Torp-
ekspressen, Rygge ekspressen og Værnesekspressen i tillegg til 
Lavpris -ekspressen på strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-
Kristiansand- Stavanger. Unibuss Tur er en av landets største 
turbilaktører og arrangerer gruppereiser til utvalgte destina-
sjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Unibuss har hatt et krevende år etter at det ble  fattet 
mistanke om korrupsjon i selskapet høsten 2011. Den tyske 
bussprodusenten MAN ble i flere  europeiske land dømt for kor-
rupsjon, og det ble antydet forgreninger mot Norge. Unibuss 
og KTP avdekket selv saken, og det ble iverksatt en omfattende 
gransking som konkluderte med at selskapet noe tilbake i tid 
hadde blitt utsatt for grov kriminalitet. Hele granskningsmate-
rialet er overlatt til politiet. Politiet har tatt ut siktelse mot 13 
personer i saken. Tre av disse var ansatt i Unibuss da siktelsen 
ble tatt ut, og er nå avskjediget. En fjerde hadde tidligere vært 
ansatt i selskapet. Saken er fortsatt ikke avsluttet hos politiet/
rettsapparatet. Unibuss og KTP har i ettertid også gjennom-

ført flere andre uavhengige og omfattende granskninger og 
undersøkelser, og det er lagt ned et betydelig arbeid internt for 
å styrke virksomhetens internkontroll. 

Unibuss skal kjøre buss for T-banens linje 5 i perioden den er 
under oppgradering. I 2013 vil selskapet ha fokus på å bedre 
lønnsomheten i selskapet og å delta i anbudskonkurranser for 
å styrke selskapets markedsposisjon.

KTP har også datterselskapene Sporveis-Annonsene AS, Bussanlegg AS og Sporveisbilettene AS. Se styrets beretning for nærmere omtale av disse.

* Tallene er for rutebuss i Oslo (inkluderer flere selskaper enn Unibuss).
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MOdERnISERTE lOKAlER

Konsernets hovedkontor på Tøyen ble totalrehabilitert i 2012. 
Gjennom høsten kunne medarbeiderne flytte tilbake til mo-
derne og åpne kontorløsninger, understøttet av nye, frem-
tidsrettede og standardiserte IT- og kommunikasjonsløsninger. 
Lokalene har fått en tydelig identitet med farger og grafiske 
løsninger hentet fra kollektivtrafikken. Det er nå lagt til rette 
for bedre flyt og deling av informasjon, forenkling av arbeids-
prosesser, raskere beslutninger og økt innovasjon.

Alle medarbeidere har sin arbeidsplass i åpent kontorland-
skap og har lik tilgang til stillerom, prosjektrom, arbeidsrom, 
møterom og sosiale soner. I tillegg er resepsjon, kantine, arkiver 
og treningsrom fornyet. Ombyggingen innebærer en betydelig 
arealeffektivisering. Mens konsernet tidligere disponerte 210 
arbeidsplasser fordelt på ti etasjer, disponeres nå 235 arbeids-
plasser fordelt på sju etasjer. Det har også gitt plass til samlo-
kalisering av administrative funksjoner i Oslotrikken og Oslo 
T-banedrift.

Det ble etablert et FLYT-prosjekt for å samordne endrings-
prosessene og forberede organisasjon og medarbeidere for 
endring. FLYT-prosjektet skal også bidra til at organisasjonen  
endrer seg over tid og utnytter de investeringene som er gjort  
i fysiske omgivelser og IT-løsninger.

IT-REVOluSjOn

KTPs IT-plattform har blitt betydelig fornyet i løpet av de siste 
årene. Fase én av IT-fornyelsen har i hovedsak dreid seg om 

en organisasjon i utviKling

å sikre driften og modernisere brukerutstyret. Neste fase av 
fornyelsen vil i stor grad handle om fagsystemer og innebærer 
en kontinuerlig prosess med forbedringer frem til 2015. 

De nye lokalene er utstyrt med flatskjermer, interaktive 

løsninger for digital booking av møterom som synkroniserer 

automatisk og utstrakt bruk av trådløse løsninger. Som del av 

IT- fornyingen er iPad’er i stor grad tatt i bruk i organisasjonen. 

Tynne klienter med to skjermer har blitt bedriftens standard-

oppsett, og det satses på utskriftsløsninger med skikker-print-

teknologi. I sum vil disse løsningene bidra til at utskrifts volumet 

i organisasjonen blir redusert og at IT-plattformen er klargjort 

for å støtte opp under forretningsløftet Best 2015.

næRVæRSKAMPAnjE

I regi av et prosjekt med fokus på tilstedeværelse gjennomføres 
det en «nærværskampanje» i konsernet. Kampanjen består 
av et sett med aktiviteter, hvor målene er å være best på jobb 
og å redusere sykefraværet. De virksomhetsområder som har 
størst relativ prosentvis reduksjon i sykefravær, kvartalsvis 
og på halvårs- og årsbasis, premieres. Det er gjennomført 
 kompetansegivende opplæring av ledere, nøkkel medarbeidere 
og tillitsvalgte i sykefraværsopp følging, inkludert juridiske 
temaer. Et nytt oppfølgings verktøy for sykefravær, som skal 
 benyttes av ledere, ”HRessurs” er implementert i hele kon-
sernet.
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HMS-uTVIKlInG

KTP har et sentralt HMS-system som samordner og trekker  
opp hovedlinjene for det systematiske HMS-arbeidet i konser-
net. I tillegg er det lokale HMS-systemer ute i selskapene med 
rutiner tilpasset det enkelte selskap. Alle datterselskapene og 
morselskapet har arbeidsmiljøutvalg og hovedverneombud.

Konsernets HMS-kurs og kursets målgrupper er evaluert 
og forbedret slik at HMS-opplæringen skal bli mer effektiv 
og målrettet. KTP har besluttet å beholde bedriftshelsetjenes-
ten (HMS-avdelingen) i egen regi, under forutsetningen at 
tjenestespekteret breddes og tilpasses bedriftens behov. Dette 
inkluderer styrking av legeressursene for ytterligere å kunne 
redusere arbeidsrelaterte skader og sykdomsrelatert fravær.

(Se styrets beretning for ytterligere HMS-rapportering.) 

ny PEnSjOnSORdnInG

KTP fikk 4. juni 2012 brev fra byrådsavdelingen med en 
anmodning om å erstatte dagens ytelsesbaserte pensjons-
ordning med en innskuddsbasert ordning. Endringer i 
folketrygden, behovet for en kostnads effektiv pensjonsord-
ning og eiers ønske om endring av pensjonsordning har vært 
basis for administrasjonens gjennomføring av en prosess med 
sikte på overgang til hybrid tjenestepensjon med tilpassede 
spare satser. KTP vil holde alle alternativer åpne inntil konse-
kvensene av eventuelle endringer i offentlig  tjenestepensjon 
og innføring av ny tjenestepensjon i privat sektor er kartlagt. 
Resultatene fra forhandling ene rundt ny  offentlig tjeneste-
pensjon i tariffoppgjøret 2014 vil være førende for ny 
tjeneste pensjon i KTP.

nyE RETnInGSlInjER FOR  
OMORGAnISERInG OG OMSTIllInG

I februar 2012 ble nye, reviderte retningslinjer med prosess-
beskrivelse for omstilling og nedbemanning iverksatt. 
Retningslinjene ble utarbeidet med bistand fra Spekter og i 
samarbeid med de ansattes organisasjoner. Hensikten er å 
sikre at lov- og avtaleverk følges ved omstillinger og om-
organiseringer.

TRAFIKKSIKKERHET I FOKuS 

Statens Jernbanetilsyn (SJT) stiller til Oslotrikken AS og Oslo 
T-banedrift AS krav til sikkerhetsarbeidet. Konsernet stiller 
videre krav til øvrige datterselskaper og enheter, slik at en 
skal være forberedt på å håndtere terrorsanslag og ulykker. 
Konsernledelsen har hatt fokus på å oppdatere beredskaps-

planene i datterselskapene og gjennomføre øvelser. Sikker-
hetsarbeidet i konsernet vektlegger konsernledelsens rolle og 
er basert på beredskapsplanene i datterselskapene og de ulike 
enhetene.

sikkerhetspolitikken i Ktp as består av tre grunnelementer:

a) linjeansvar: Alle har ansvar for at oppgavene  
deres gjennomføres i tråd med sikkerhetskrav og støtter opp 
om sikkerhetsmålet om ingen skadde eller drepte.

b) nullvisjon, ingen skadde eller drepte: Vi arbeider for at vår 
virksomhet skal gjennomføres uten skade på personer eller 
dødsfall. Personskader anses ikke å være hendige uhell eller 
nødvendige for å gjennomføre vår virksomhet.

c) Kontinuerlig forbedring: Vår virksomhet er risikofylt, og vi 
frakter mange mennesker. I vårt arbeid skal vi sørge for at 
denne risikoen hele tiden reduseres og sikkerhetsresultatene 
blir bedre.

Det var ett dødsfall i forbindelse med trikkedriften i 2012 og 
seks alvorlige personskader. Definisjonen på alvorlig person-
skade er innleggelse på sykehus i minst 24 timer. Dødsfallet 
skjedde som følge av at en eldre kvinne gikk på rødt lys foran 
trikken. Antall kollisjoner ligger på nivå med 2011, noe som er 
et historisk sett bra, lavt nivå. 

T-banen er ett av de sikreste transportsystemer i Norge. I 
2012 ble ingen drept eller alvorlig skadd som følge av driften 
av T-banen, og heller ikke i 2011 førte driften til dødsfall eller 
alvorlige skader. At antall  uønskede hendelser også viste en 
nedgang gjenspeiler et godt forbedringsarbeid. 

Unibuss har registrert en nedgang i antall skader fra forrige 
år. Antall uhell med personskade i 2012 var 28, mot 31 i 2011. 
Det var kun én alvorlig hendelse. En buss var innblandet i en 
tragisk ulykke hvor to syklister kolliderte og den ene syklisten 
falt under den bakre delen av leddbussen og forulykket.

For å synliggjøre sikkerhetsarbeidet som foregår i konsernet 
ble det i august satt i gang en markeds kampanje på T-bane  
og trikk. Hovedbudskapet var ”Vi vil ikke klemme deg”. Bak-
grunnen for kampanjen var registrering av et økt antall skader 
som følge av klemproblematikk i dørene. Kampanjen ble godt 
mottatt av kundene og ble gjentatt i november.
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Stillerom i KTPs nyoppussede lokaler i Økernveien 9 i Oslo.
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I 2012 hadde kollektivtrafikken i Oslo og Akershus en vekst på 
3,2 prosent, til nær 295 millioner påstigende passasjerer. Dette 
er 10 millioner flere reiser enn året før. Vekstøkningen fordeler 
seg med 7,6 prosent i Akershus og 1,9 prosent i Oslo. Til sam-
menligning økte biltrafikken med 1,3 prosent.

Alle konsernets datterselskaper og de fleste større enheter er 
sertifisert etter miljøledelsesstandarden ISO 14001. ISO 14001 
stiller krav om at den sertifiserte virksomheten stadig forbedrer 
sin miljøpåvirkning, gjennom et systematisk miljøarbeid.

STØyREduKSjOn OG GjEnBRuK AV  
EnERGI FOR TRIKKEn

For trikken er støy en utfordring. I 2012 ble støy reduserende til-
tak gjennomført på store deler av trikkenettet. Infrastrukturen 
er oppgradert, og en  skinneleggingsmetode som reduserer støy 
er tatt i bruk på Torshov og i Hegdehaugsveien. Videre smøres 
og slipes skinnene jevnlig. I 2011 ble det slipt 30 kilometer 
enkeltspor, en økning på cirka 40 prosent sammenlignet med 
tidligere år. I 2012 fortsatte det høye nivået, og det ble slipt 31 
kilometer enkeltspor, noe som utgjør cirka 3/8 av trikkenettet. 
Alle de nyere trikkene mater strøm produsert ved bremseenergi 
tilbake til strømnettet.

REduSERT EnERGIFORBRuK På T-BAnEn

Oslo T-banedrifts viktigste fokusområder for å bedre miljøet er 

å redusere energibruk, redusere støy, fjerne visuell forurensing 

som tagging og hærverk og avfallshåndtering. T-banen stiller 

krav til miljøtiltak som støyskjerming og energisparing i tek-

niske prosjekter. I 2012 har energiforbruket per vognkilometer 

holdt seg på samme nivå som i 2011, det vil si 2,4 kWh. Dette 

er en reduksjon fra 2,8 kWh i 2010 og 3,1 kWh i 2009. Dette 

skyldes innføring av ny og energieffektiv teknologi i produksjo-

nen av T-banetjenester, samt tilbakemating av strøm produsert 

ved bremseenergi.

unIBuSS – En AV EuROPAS MEST 
 MIljØ VEnnlIGE BuSS PARKER

Unibuss benytter de mest miljøvennlige løsningene som er på 
markedet innenfor rammen av inngåtte kontrakter med Ruter 

Ktp og omgivelsene

og Vestviken Kollektivtrafikk AS. Selskapet har en av Europas 
mest miljøvennlige buss parker: 

■ Ordinære dieselbusser benytter innblanding av fem prosent 
biodiesel 

■ 21 klimanøytrale busser kjører på bioetanol, noe som  
reduserer CO2-utslippet med 95 prosent

■ 18 hybridbusser kjører på diesel og elektrisitet 

■ 22 busser kjører på biogass 

■ 5 busser kjører på hydrogen

KjEMIKAlIEHåndTERInG

Produksjonsenhetens aktiviteter krever kjemikaliebruk, og 
 største miljøutfordringer er visuelt miljø, lagring og oppbeva-
ring av kjemikalier, bruk av antigraffitimidler, avfall fra ved-
likehold av fast infrastruktur og støy fra maskiner. Dette er 
arbeidsoppgaver som krever kjemikaliebruk. 

Som oppfølging etter et tilsynsbesøk fra Arbeids tilsynet, har 
konsernet i 2012 foretatt en grundig gjennomgang av kjemi-
kaliebruken. Spesielt har kjemikalieregisteret blitt oppdatert, 
antall kjemikalier som er i bruk er halvert og det er iverksatt 
opplæringstiltak om kjemikaliebruk for alle relevante ansatte 
og ledere. Det er lagt ned mye arbeid i å sikre kjemikalier mot 
utslipp, og nye kjemikalieskap er tatt i bruk.

STØy FRA AnlEGGSVIRKSOMHET

Infrastrukturenhetens største miljøutfordring er støy fra infra-
strukturen, som kurveskrik, slagstøy, vibrasjoner og støy fra 
høyttalere og signalanlegg. Teknisk avdeling arbeider kontinu-
erlig både med å utarbeide tekniske løsninger som forbedrer 
støybildet, og med å redusere støy og rystelser forbundet med 
anleggsvirksomheten. Kildesortering av bygg- og anleggsavfall 
var på 80 prosent i 2012. Målet om å redusere antall oljetanker 
i bruk med én tank i året ble nådd.

EnØK-TIlTAK

Eiendomsenheten har fokus på ENØK-tiltak på KTPs eiendom, 
slik som bedre styring av belysning i fellesarealer (f.eks på 
Grefsen og Majorstuen, i verksted og vognhall), utredning av 
bedre styring av de største VVS-anlegg og varmekabler på sen-

KTP har et viktig samfunnsoppdrag gjennom sine leveranser av kollektivtrafikk. Samtidig tar alle 
medarbeiderne i konsernet daglig samfunnsansvar gjennom sitt arbeid. KTPs viktigste miljøbidrag 
er å legge til rette for at flere velger  kollektivtransport i stedet for bil. 



KOllEKTivTRANSPORTPRODuKSjON AS  ÅRSRAPPORT  /   2012    17

trumstasjonene, og utskiftning av vinduer på Grefsen og Ryen 
verksted til moderne vinduer med en høyere isolasjonsverdi. 
Utskiftningen av vinduer har også bidratt til bedre aarbeidsfor-
hold for de ansatte.

HITTEGOdSSyKlER FåR nyTT lIV

Hvert år blir det funnet cirka 300 eierløse sykler rundt omkring 
i T-banesystemet. Gjenglemte sykler har i alle år representert et 
plasskrevende forurensingsproblem. Hittegodsavdelingen hos 

politiet vil ikke lenger ha ”T-banesyklene”. I stedet for å kaste 
syklene, har KTP i 2012 inngått en avtale med ILAS AS, en 
produksjonslæringsbedrift for arbeids søkere med bistandsbe-
hov. ILAS får overta de gjenglemte syklene etter tre måneders 
karantene, setter dem i brukbar stand og selger dem som et 
ledd i finansieringen av den ideelle virksomheten.
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best 2015 – Ktps strategisKe mÅlsetting

Kollektivtransportproduksjon as opererer i 
et marked som er i sterk vekst. befolkningen i 
oslo og akershus forventes å øke betraktelig 
i årene som kommer. det samme gjør etter-
spørselen etter kollektivtilbud. 

Frem mot 2030 ventes en befolkningsøkning i Oslo og Akers-
hus på mer enn 30 prosent, det vil si cirka 350 000 personer. 
Kollektivtrafikken har et viktig samfunnsansvar knyttet til 
befolknings utviklingen, både med hensyn til miljøet og for å 
avlaste den økte belastningen på veinettet. Antall reisende 
med KTPs transportmidler øker betydelig, og det stilles stadig 
strengere krav til effektivitet og kvalitet fra eiere og kunder. 
Det ble våren 2009 startet opp strategiske prosesser i KTP for å 
utvikle konsernet til å bli et konkurransekraftig kollektivselskap 
i Oslo-regionen, og det arbeides kontinuerlig med forbedring 
og profesjonalisering av dagens organisasjon. Konsernets 
strategiske målsetting ”Best 2015”, innebærer at KTP skal være 
den beste leverandøren av kollektivtransport i sitt hovedmarked 
innen utgangen 2015. 

Forbedringsprosessen skal sørge for at ingen andre 
nasjonale eller internasjonale aktører er bedre enn 
KTP på produksjon av kollektivtrafikk i Oslo med 
fokus på: 

• Kvalitet  
• effeKtivitet  
• siKKerhet
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KTPs målrettede arbeid for å nå de ambisiøse målene knyttet 
til ”Best 2015” krever innsats fra ledere og medarbeidere på 
alle nivåer. Det jobbes målrettet for å styrke og videreutvikle 
en felles bedriftskultur i hele virksomheten. Lederutvikling, 
kompetanseutvikling og prestasjonsfremmende aktiviteter vil 
være viktige innsatsområder fremover for å styrke KTP. I 2012 
er HR-avdelingen utvidet og styrket med kompetanse på ut-
viklingsrelaterte fag områder.

”Best 2015”s retning på utviklingen av KTP skal få ledere 
og medarbeidere til å tenke nytt. Utvikling og oppfølging av 
KTPs sentrale retningslinjer og tiltak for å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere med nødvendig kompetanse blir viktig.  
I dagens arbeidsmarked er et godt arbeidsmiljø og stolthet over 
egen arbeidsplass en viktig faktor for å tiltrekke seg  med-
arbeidere med rett kompetanse og de ønskede holdningene. 

Kvalitet effeKtivitet

siKKerhet

KTP skal til enhver tid 

levere riktig grad av 

kvalitet på våre produkter 

og tjenester.

KTP setter alltid de reisende 

og ansattes sikkerhet først.

KTP skal levere kostnads-

effektive tjenester og 

 produkter som kan 

 konkurrere på pris.

Ktp skal være den beste leverandøren  
av kollektivtrafikk utgangen av 2015

Gjennomføring av lederutviklingsprogrammer på alle 
ledernivåer i 2013 skal bidra til tydeligere, fremtids rettet 
og enhetlig lederskap; som igjen skal gi økt tilfreds-
het blant medarbeiderne. Et godt lederskap står helt 
sentralt i arbeidet med å optimalisere KTPs prestasjoner 
og resultater. Det ble i 2012 utviklet en ny medarbeider-
undersøkelse i samarbeid med representanter fra hele 
organisasjonen. Den vil være et viktig verktøy for å 
iverksette målrettede tiltak som bedrer både trivsel og 
arbeidshverdag. 
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eierstyring og selsKapsledelse

Kollektivtransportproduksjon AS er ikke et børs notert sel-
skap (ASA), men velger likevel å legge Norsk  anbefaling om 
eier styring og selskapsledelse (NUES) av 23. oktober 2012 til 
grunn for sitt arbeid. NUES er en godt innarbeidet beste prak-
sis-anbefaling i Norge, og det er naturlig for en virksomhet av 
KTPs størrelse og kompleksitet å forholde seg til en anbefaling 
som gir høy kvalitet på styringen av foretaket. 

Nedenfor redegjøres det for punktene i Norsk  anbefaling 
om eierstyring og selskapsledelse (NUES).

1. redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
KTP følger hovedprinsippene i Norsk anbefaling om eierstyring 
og selskapsledelse (NUES) av 23. oktober 2012, med noen 
tilpasninger som følge av at KTP er et kommunalt eid selskap. I 
tillegg legger KTP Oslo kommunes prinsipper for god eier-
styring til grunn for styring av virksomheten.

KTP har utarbeidet et styringssystem som samler alle 
styringsdokumenter, og som legger til rette for en effektiv, 
systematisk og enhetlig styring av konsernet med tilstrekkelig 
formalisering, dokumentasjon og etterrettelighet. Systemet 
beskriver hvilke rammer og verktøy som støtter organisasjonen 
i arbeidet med å oppnå konsernets målsetning.

styringssystemet har tre hovedmål:
1) Gi pålitelig og effektiv styringsinformasjon
2) Sikre gode resultater gjennom målrettet,  

effektiv og sikker drift
3) Sikre etterlevelse av interne og eksterne krav og lovverk

Konsernets styrende dokumenter innbefatter blant annet 
styreinstruks, instruks for konsernsjef, etisk regelverk og 
styringsdokument for risikostyring og internkontroll. Samtlige 
dokumenter ble revidert i løpet av 2012 og fremlagt for styret 
og/eller konsernledelsen. 

Selskapets styreinstruks ble vedtatt 22.11.2012, og gjen-
speiler aksjelovens krav i tillegg til å inkludere hovedprinsipper 
fra NUES om risikostyring og internkontroll, etikk og sam-
funnsansvar. 

Det nye etiske regelverket blir gjort kjent for alle ansatte, og 
gjøres tilgjengelig på selskapets intranett.

2. virksomhet 
KTP er et kollektivtransportkonsern med aktivitet i Norge. 
Morselskapet Kollektivtransportproduksjon AS eies av Oslo 
Kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. 
 Konsernets hovedkontor er i Oslo. 

Selskapets virksomhet fremgår av vedtektene: Kollektiv-
transportproduksjon AS har som formål selv, eller gjennom 
deltakelse i og i samarbeid med andre selskaper, å forestå 
persontransport, samt annen virksomhet i naturlig forbindelse 
med dette.

Styret har vedtatt en ny strategiplan for 2012–2015. Hoved-
målbildet er at KTP skal være den beste leverandøren av  
kollektivtransport i det norske markedet innen utgangen av 
2015, som leverer godt på effektivitet, kvalitet og sikkerhet.

3. selskapskapital og utbytte 
Selskapets aksjekapital er i KTP AS’ vedtekter §4 fastsatt til 
NOK 276 850 000 fordelt på 2 768 500 aksjer, hver pålydende 
NOK 100. Oslo kommune eier samtlige aksjer. Ansvarlig byråd, 
eller den vedkommende bemyndiger, ivaretar aksjonærenes 
rettigheter på generalforsamlingen.

4. likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med 
nærstående 
Selskapet har én aksjeklasse. Aksjene er ikke notert på børs, og 

det foregår ikke transaksjoner av aksjene. 

5. fri omsettelighet 
Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrens-

ninger. 

6. generalforsamling 
Byråd for miljø og samferdsel utgjør KTP AS’ generalforsam-
ling. Ordinær generalforsamling holdes i henhold til vedtektene 
innen utgangen av juni hvert år. Generalforsamlingen innkalles 
av styret i KTP. Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i 
henhold til norsk lov, herunder godkjennelse av årsregnskap og 
årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse 
av revisors godtgjørelse. Videre utpeker generalforsamlingen 
aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen og vedtar 
vedtektsendringer. 

Gjennom god og gjennomtenkt eierstyring og selskapsledelse legges fundamentet for en langsiktig 
verdiskaping og en trygg forvaltning av selskapets samfunnsoppdrag, til det beste for både eier, 
medarbeidere i virksomheten og samfunnet i sin helhet. 
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KTPs eksterne revisor er uavhengig i sin rolle til KTP og opp-
nevnes av generalforsamlingen. 

7. valgkomité 
Generalforsamlingen har ikke oppnevnt en valgkomité. 

8. bedriftsforsamling og styre, sammensetning og 
uavhengighet 
KTPs bedriftsforsamling velges av generalforsamlingen. 
Bedriftsforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer. 8 medlem-
mer og 1–3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. 
4 medlemmer med 4 varamenn velges av og blant de ansatte 
etter bestemmelsene fastsatt i aksjeloven og forskrifter gitt i 
medhold av denne. Funksjonstiden for bedriftsforsamlingens 
medlemmer er normalt 2 år. Bedriftsforsamlingen velger en 
formann og en varaformann blant sine medlemmer. Bedrifts-
forsamlingen møtes minst to ganger i året.

Selskapets styre skal ha 6-8 medlemmer etter generalforsam-
lingens nærmere beslutning. Styret velges av bedriftsforsam-
lingen i henhold til de bestemmelser som gjelder for selskap 
med bedriftsforsamling fastsatt i aksjeloven og forskrifter gitt  
i medhold av denne.

For de to styremedlemmer som eventuelt velges blant de 
ansatte, velges 4 varamenn som skal kalles inn i den rekkefølge 
de er valgt. 

Funksjonstiden for styremedlemmer er normalt 2 år.
Styret er innsatt av eier for å ivareta det mangfoldet av inter-

esser som knytter seg til KTPs forretningsdrift. Det forutsettes 
at styret opererer med tyngde og selvstendighet så vel overfor 
som på vegne av disse interessene. 

Ledende ansatte er ikke medlem av konsernstyret, og eier 
ikke aksjer i selskapet. 

Informasjon om ledelse og styre er lagt ut på www.ktpas.no.
Generalforsamlingsfullmakten i heleide datter selskap tilleg-

ger konsernstyret. 

9. styrets arbeid 
Styret følger aksjelovens krav om å forvalte selskapets verdier 
på vegne av eierne. Styrets arbeid er fastsatt i egen instruks, av 
22.11.2012. Styret arbeider etter en årlig arbeidsplan for sin 

virksomhet. Arbeidsplanen bygger på styrets hovedoppgaver 
med vekt på mål, strategi, organisering og kontroll av virksom-
heten. Styret evaluerer årlig sin virksomhet. Styret har fastsatt 
egen instruks for konsernsjef. Styret har etablert underkomiteer 
for sitt arbeid, ved oppnevnelse av  revisjonskomité og kompen-
sasjonskomité. 

10. risikostyring og intern kontroll 
KTP er eksponert for risiko på en rekke områder gjennom hele 
verdikjeden. Håndteringen av risiko er viktig for verdiskapingen 
og er en integrert del av alle forretningsaktiviteter og følges 
opp innenfor den respektive enhet gjennom prosedyrer for 
overvåking av risiko og tiltak for risikoavlastning. Som en del 
av dette er det utarbeidet retningslinjer, rutiner, håndbøker og 
fullmaktsmatriser for å styre og kontrollere selskapets økonomi, 
regnskap og finansiering. Det gjennomføres årlig risikoanalyser 
for konsernets aktiviteter, og det evalueres og iverksettes tiltak 
for å styre risikobildet. Styret gjennomgår årlig selskapets risiko-
styring og internkontroll. 

11. godtgjørelse til styret 
Godtgjørelse til styre oppgis i note til årsregn skapet. Godt-
gjørelse til styret er ikke resultat avhengig, og styremedlemmene 
deltar ikke i insentiv- eller opsjonsprogrammer. 

12. godtgjørelse til ledende ansatte 
Styret tilsetter konsernsjef og fastsetter tilsettings vilkårene for 
denne. Styrets kompensasjonskomite evaluerer årlig konsern-
sjefens arbeids- og lønns -vilkår, og gjennomgår betingelsene til 
øvrige ledende ansatte. Konsernsjef har fullmakt til å fastsette 
lønn og annen kompensasjon for konsernets øverste  ledelse 
innenfor de prinsipper for lederlønn som er fastsatt av styret. 

Godtgjørelse til konsernsjef er beskrevet i note til årsregn-
skapet. 

13. informasjon og kommunikasjon 
KTP legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med 
alle interessenter, med størst fokus på de interessenter som 
berøres direkte av KTPs virksomhet. Selskapets informasjon til 
eier, långivere og finansmarkedene for øvrig skal gi tilstrekke-
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lig informasjon til å kunne vurdere underliggende verdier 
og risiko i selskapet. For å sikre forutsigbarhet skal eier og 
finansmarkedene likebehandles og informasjon skal kom-
muniseres til rett tid. 

KTPs rapportering av finansiell informasjon skal være 
preget av gjennomsiktighet og skal gi relevant, utfyllende 
og pålitelig oversikt over strategier, mål og resultater, samt 
konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling.

14. selskapsovertagelse
Ikke relevant for Kollektivtransportproduksjon AS i 2012. 

15. revisor 
Revisor velges av generalforsamlingen. Revisor fremlegger 
årlig en plan til styret for gjennomføring av revisjonsarbei-
det. Revisor utarbeider årlig et brev til styret, som oppsum-
merer revisjon av selskapet og status vedrørende selskapets 
interne kontroll. Revisor har en gang i året et møte med 
styret uten at daglig ledelse eller ansatte fra administrasjo-
nen er tilstede. Revisor deltar på styremøter som behandler 
rapportering og andre spørsmål som styret skal uttale seg 
om. Revisor møter på generalforsamlingen. Revisors godt-
gjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester er beskrevet  
i note til regnskapet.
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Årsberetning 2012

Kollektivtransportproduksjon as.

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) skal være en foretrukken 
leverandør av sikker, effektiv og kvalitativt god kollektivtrafikk. 
KTP skal likeledes være en attraktiv og god arbeidsplass med 
motiverte medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Konser-
net produserer kollektivtrafikk med T-bane og trikk i Oslo og 
Akershus, samt buss i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, og 
ekspressruter Oslo-Trondheim og Oslo-Kristiansand-Stavanger. 
KTP eier, forvalter, bygger ut og vedlikeholder infrastrukturen 
for de skinnegående transportformene og forvalter en bety-
delig eiendomsmasse. Konsernet følger hovedprinsippene i 
Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, med noen 
tilpasninger. I tillegg legger KTP Oslo kommunes prinsipper for 
god eierstyring til grunn.

Konsernet hadde 3 877 ansatte i 2012, og omsatte for 3,4 
mrd. kroner. Målt i antall reiser er KTP det største selskapet 
innen kollektivtrafikk i Norge, med 129,8 mill. enkeltreiser med 
trikk og T-bane og cirka 80 mill. passasjerer for Unibuss i 2012. 

Kollektivtransportproduksjon AS er 100 prosent eid av Oslo 
Kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. 
Konsernet består av seks aksjeselskap i tillegg til morselskapet 
bestående av to resultatenheter og administrative konsern-
funksjoner. 

Produksjonen av kollektivtrafikk er knyttet til trikk, T-bane og 
buss og gjøres i all hovedsak på oppdrag fra bestiller-organet 
Ruter AS. Oslotrikken AS og Oslo T-banedrift AS opererer 
det skinnegående tilbudet, mens Unibuss AS konkurrerer om 
anbudsutsatte bussruter. Unibuss kjører i tillegg ekspressbuss, 
turbuss og flybuss. 

KTP har også ansvaret for vedlikehold av infrastrukturen 
(skinne og strøm) for trikk og T-bane samt en større eiendoms-
portefølje. Dette innebærer drift, vedlikehold, reinvesteringer 
og nyinvesteringer. 

KOlleKtivtranspOrtprOduKsjOn as (Ktp)
Morselskap, konsernsenter og HMS-avdeling

prOduKsjOn
Verksted for trikk og T-banevogner,  

Vedlikehold infrastruktur

ruter as
Felles administrasjonsselskap 

for Oslo og Akershus*

aKersHus fylKesKOmmune
Eier 40 % av Ruter. 

Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter

OslO vOgnselsKap as (Ovs)
Eier og finansierer trikker 

 og T-banevogner

OslO KOmmune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel eier 100% av KTP og 60 % 
av Ruter. Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter. Byrådsavdeling 

for finans eier 100 % av OVS.

bussanlegg as
Eier seks bussanlegg  

som leies ut til Ruter AS
spOrveisbilettene as spOrveisannOnsene as

Reklameavtaler
OslOtriKKen as
Operatør trikk

unibuss as
Operatør buss
100% anbud

OslO tbanedrift as
Operatør T-bane

unibuss tur as unibuss eKspress as

eiendOm/infrastruKtur
Forvaltning, byggherre  

og eierskap

* Planlegging, Marked, Trafikk, 
Kontrakt, Innkjøp, Informasjon 
og Kundesenter m. m. Største 
aksjonær i Trafikanten AS.  
Eier Konsentra AS 100%.
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åRET I KORTFORM
2012 var nok et fremgangsrikt år for KTP og kollektivtrafikken 
i regionen, med fortsatt trafikkvekst, tilfredse kunder og god 
regularitet. 129,8 mill. enkeltreiser ble utført av Oslotrikken og 
Oslo T-banedrift i 2012, mot 128,6 mill. enkeltreiser i 2011. 
Unibuss hadde cirka 80 mill. passasjerer i 2012, mot cirka 71 
mill. passasjerer i 2011. Tilfredsheten blant de reisende sank 
noe gjennom året, men 90,33 prosent av de reisende sier de er 
fornøyd med tilbudet.

KTP er byggherre for flere større infrastrukturprosjekter, 
hvorav det største i 2012 var videre utbygging av Kolsås banen, 
mens arbeidene med den nye Lørenbanen startet opp. Til 
sammen hadde Eiendom- og infrastruktur-enheten 68 pågå-
ende prosjekter i 2012, til en samlet akkumulert investerings-
verdi på 3,1 mrd. kroner. Av ferdigstilte prosjekter i 2012 ble 82 
prosent levert på tid i forhold til ibruktakelse av anleggene og 
trafikkpåsetting; 79 prosent ble levert innenfor avtalt kostnads-
ramme.

Høsten 2011 ble det, med bakgrunn i forhold noe tilbake 
i tid, avdekket mistanke om korrupsjon i KTPs datterselskap 
Unibuss AS, og dette har preget selskapet også gjennom 2012. 
Det ble i løpet av året lagt ned mye arbeid i videreutvikling av 
selskapets internkontrollsystem, revisjon av regler og rutiner 
(herunder nytt etisk regelverk) og aktiviteter for å sikre etter-
levelse av regelverk. Det ble også brukt tid på opp følging av 
utvidet interimsrevisjon fra selskapets revisor i 2011 og oppføl-
ging av compliance-systemet hos bussleverandører. 

ESA gav i desember 2012 Kollektivtransportproduksjon AS 
fullt medhold i at en kapitaltilførsel i 2004 fra Oslo kommune 
var i tråd med EØS-regelverket. Saken har vært til behandling 
i ESA som følge av en klage fra busselskapet ”Konkurrenten.
no”.

Sporveis-Annonsene AS som er et heleid datterselskap av 
KTP, inngikk i 2012 en ny avtale med reklameselskapet Clear 
Channel Norge AS om drift av reklame flater på kjøretøy og 
stasjoner. Avtalen tråd  te i kraft 1.1.2013. Avtalen er langsiktig 
og vil sikre  betydelige inntekter som kommer kollektivtrafikken  
til gode.

Resultatet før skatt for konsernet KTP i 2012 ble 27,5 mill. 
kroner.

dATTERSElSKAPER

Oslo tbanedrift as 
2012 ble et godt år for T-banen. Antall enkeltreiser økte med 
1,7 prosent fra 80,7 mill. i 2011 til 82,0 mill. i 2012. Våren 
2011 vedtok Oslo Bystyre å benytte seg av en opsjon på kjøp 
av ytterligere 32 togsett. Leveransen av disse startet i 2012, og 
9. desember kunne frekvensen på Linje 5 økes til to avganger i 
kvarteret – en viktig satsing for passasjerene, og kundetilfreds-
heten steg som følge av dette. I sum var det likevel en liten 
nedgang i kundetilfredsheten, fra 93 prosent i 2011, til 91 
prosent i 2012.

De nye vognene som kom i 2012 har bidratt til at regulari-
teten for T-banen har vært bra. Regulariteten økte fra 99,50 
prosent i 2011 til 99,78 prosent i 2012.

8. oktober kunne Kolsåsbane-prosjektet som planlagt åpne 
den nye Gjønnes stasjon. Byggingen av ny trase fra Bekkestua, 
samt byggingen av nye  Gjønnes stasjon hadde en samlet pris 
på 120 mill. kroner. Arbeidet med bygging av nytt verksted 
og parkering på Avløs ble startet opp. Det er også blant annet 
gjennomført omfattende brannsikring i deler av T-bane tunel-
len, bygging av ny lakkeringshall på Holtet, og etablering av 
renholdsbase og boggilinje på Ryen verksted ble fullført. 

Prosjektet for fornying av Lambertseterbanen fortsatte i 
2012. Og oppgradering av Ensjø T-banestasjon startet somme-
ren 2012.

Oslotrikken as 
Oslotrikken hadde en nedgang i antall enkeltreiser på 0,3 
prosent i 2012 til 47,8 mill. reiser, mot 47,9 mill. reiser i 2011. 
Oslotrikken har hatt en sterk trafikkvekst de senere årene og 
tilbakegangen i 2012 skyldes dels omfattende anleggsarbei-
der på Majorstuen og strekningen Vogts gt.-Nybrua i løpet av 
året, dels utfordringer knyttet til vogntilgjengelighet. Opp-
graderingen av Ekebergbanen fortsatte også i 2012.

Regulariteten for trikken har ikke vært tilfredsstillende 
 gjennom året. Det har vært en marginal økning i regularite-
ten, fra 98.61 prosent i 2011 til 98,77 prosent i 2012. Det ble 
startet et omfattende arbeid med å bedre regulariteten. Blant 
annet ble det inngått avtale med leverandøren AnsaldoBreda 
om et opp graderingsprogram som på sikt skal bedre vogn  - 
til gjengeligheten. 

Det var en liten nedgang i kundetilfredsheten, fra 91 prosent 
i 2011 til 89 prosent i 2012.

De eldste trikkene (SL79) har nå passert 30 år i drift, og 
 behovet for å kjøpe nytt materiell er stort. Det jobbes derfor 
med en strategi som blant annet skal belyse behov for frem-
tiden, samt definere tekniske standarder.
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unibuss as
Unibuss har hatt et krevende år etter at det ble fattet mistanke 
om korrupsjon i selskapet høsten 2011. Den tyske bussprodu-
senten MAN ble i flere europeiske land dømt for korrupsjon, og 
det ble antydet forgreninger mot Norge og Oslo.

Advokatfirmaet Wiersholm ble av styret i Unibuss, engasjert 
for å foreta en omfattende granskning av mulig korrupsjon 
i selskapet og granskningsrapporten forelå i juni 2012. Den 
konkluderte med at selskapet noe tilbake i tid hadde blitt utsatt 
for grov kriminalitet, og at omfanget var mer omfattende enn 
først antatt. Politiet har tatt ut siktelse mot 13 personer i saken. 
Tre av disse var ansatt i Unibuss da siktelsen ble tatt ut, og disse 
personene er nå avskjediget. En fjerde hadde tidligere vært 
ansatt i selskapet. Rapporten er i sin helhet overlevert til Oslo 
Politidistrikt.

I februar 2012 ble Øystein Svendsen ansatt som ny adminis-
trerende direktør i selskapet. Svendsen hadde da vært konstitu-
ert i stillingen siden oktober 2011.

Unibuss hadde ved utgangen av året 685 busser med en 
snittalder på 4,4, år. Kundetilfredsheten i 2012 endte på 91 
prosent.

bussanlegg as
Bussanlegg AS har for samtlige seks bussanlegg inngått 
langsiktige leieavtaler med Ruter AS. Det er avtalt at Ruter kan 
fremleie bussanleggene i forbindelse med offentlige anbuds-
prosesser for rutebusstrafikken. Det er etablert en forvaltnings-
avtale med ForvaltningsCompagniet (ISS). Det er utarbeidet 
både kort- og langtids vedlikeholdsprogram for anleggene.

Det ble investert for i alt 22,5 mill. kroner i 2012, hvorav 

et hybelhus i Furuveien, Bærum, utgjorde 19,8 mill. kroner. 

Bussanlegg AS undersøker nye muligheter for investeringer i 

bussanlegg for å sikre tilstrekkelig kapasitet til garasjering av 

det stadig stigende antall busser i Oslo og Akershus. 

sporveisannonsene as
Sporveis-Annonsenes avtaler med henholdsvis JCDecaux  
Norge AS og Clear Channel Norway AS, løp begge til og med 
31. desember 2012. Det ble derfor igangsatt et arbeid allerede 
i 2011 med å konkurranseutsette rettighetene til formidling 
av trafikkreklame i Oslo og Akershus. Etter endt anbudskon-
kurranse ble Clear Channel Norway AS i juli 2012 valgt som 
eneleverandør. I siste halvår 2012 har hovedfokus vært mobili-
sering og tilrettelegging for skifte av reklame operatør 1. januar 
2013.

Sporveis-Annonsene kunne i 2012 betale en plassavgift til 
kollektivtransporten i Oslo og Akershus på totalt 52,6 mill. 
kroner. Dette er en økning på 20 prosent sammenlignet med 
2011.

 

sporveisbillettene as
Det var i 2012 ingen drift i selskapet (se note 7 i årsregn-
skapet).

ORGAnISERInG OG FORBEdRInGSARBEId  
– VEIEn VIdERE

Det ble våren 2009 startet opp strategiske prosesser  
i KTP for å utvikle konsernet til å bli et konkurransekraftig 
kollektivselskap i Oslo-regionen, og det  arbeides kontinuerlig 
med forbedring, effektivisering og profesjonalisering av dagens 
organisasjon. 

Våren 2012 ble det gjennomført en analyse av effek tivi-
serings potensialet i konsernet. Høsten 2012 utarbeidet alle 
enheter og datterselskap i KTP sine strategiske virksomhets-
planer med utgangspunkt i analyser av forbedringspotensialet 
og konsernets  strategiske målsetting ”Best 2015”. 

Det pågående forbedringsprogrammet har som mål å for-
bedre og utnytte synergier som ligger i konsernet. Innen 2016 
skal KTP forbedre seg med 270– 400 mill. kroner, for å yte mest 
mulig kollektivtrafikk for pengene. 

Forbedringsprogrammet følger den oppsatte fremdrifts-
planen, og konsernet har i løpet av 2012 tatt ut 43 mill. kroner 
i årlige effektiviseringsgevinster. 

KTP gjennomfører en større integreringsprosess mellom 
selskapene Oslotrikken AS og Oslo T-banedrift AS. Integre-
ringsprosessen dreier seg i stor grad om samhandling på alle 
administrative nivåer. Det pågår  
i tillegg forbedringsarbeid på tvers av enheter/datter selskaper, 
blant annet for effektivisering av verk stedene og vedlikeholdet 
av infrastrukturen.

Konsernet som helhet har i 2012 gjennomgått og forbedret 
internkontrollsystemene, herunder blant annet revisjon av etisk 
regelverk, styreinstruks, konsernsjefens instruks, fullmaktstruk-
tur og styrende dokumenter for risikostyring, internkontroll 
og annet. KTPs internkontrollsystem bygges opp etter COSO-
rammeverket for god risikostyring og internkontroll.

Høsten 2012 ble det etablert en ny konsernledelse i KTP, med 
seks nye konserndirektører. Ingeborg A. Holten er tilsatt som 
konserndirektør HR, og har fått samlet flere av HR-ressursene 
som tidligere har vært organisert ute i de ulike enhetene i den 
sentralt organiserte konsernstaben. I løpet av 2012 har også 
alle markeds- og kommunikasjonsressurser i konsernet blitt 
samlet i én sentral stab i organisasjonen, ledet av nytilsatte 
 Torgeir Kristiansen, konserndirektør kommunikasjon. Datter-
selskapene Oslotrikken og Oslo T-banedrift ledes nå med en 
 tydelig samarbeidsstruktur av nytilsatte administrerende direk-
tør Bjørn Granviken. Per Magne Mathisen er tilsatt som kon-
serndirektør for eiendom og infrastruktur, og Anders Riiber som 
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konserndirektør for finans og økonomi. I tillegg ble Birte K.W. 
Sjule en del av konsernledelsen som konserndirektør strategi, 
og Øystein Svendsen gikk fra rollen som konstituert direktør til 
fast ansatt administrerende direktør i Unibuss og inngår også 
i KTPs konsernledelse. Endringene ble gjort som et ledd i pro-
fesjonaliseringen av KTP, og konsernledelsen vil være førende i 
det arbeidet konsernet skal gjennomføre frem mot 2016.

22. juni 2011 mottok styret i KTP et brev fra eier vedrørende 
etablering av et infrastrukturselskap: ”KTP AS gis i oppdrag å 
utarbeide fisjonsplan i henhold til herværende brev, med eta-
blering av et infrastrukturselskap 1.1.2012” Fristen ble senere 
forlenget til 1.5.2012, og KTP ble invitert til å angi synspunk-
ter vedrørende positive og negative sider ved etablering av et 
infrastrukturselskap. KTP har presentert konsernets strategi- og 

forbedringsarbeid for Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
(MOS). Arbeidet omfatter en videreutvikling av infrastruktur 
innenfor KTP. Konsernet har en målsetting om å sikre konkur-
ransedyktighet, samt å utvikle verdiskapingspotensialet i KTP. 
MOS har gitt sin støtte til KTPs strategiske plan og videreutvik-
ling av KTPs infrastruktur innenfor KTP.

Konsernets lokaler på Tøyen har vært under oppussing og i 
august kunne nyoppussede lokaler tas i bruk. Alle ansatte sitter 
nå i åpne, lyse lokaler og IT-systemene er totalt fornyet.

KTP har lite forsknings- og utviklingsaktivitet slik det define-
res i regnskapsloven, men har i 2012 mottatt 0,9 mill. kroner i 
Skattefunn-midler som tilskudd til interne prosjekter knyttet til 
vedlikeholds-optimalisering.

Konsernledelsen per 31.12.2012

KOnsernsjef
Cato Hellesjø

øKOnOmi Og finans
Anders Riiber

strategi
Birte K. W. Sjule

Hr
Ingeborg A. Holten

KOmmuniKasjOn 
Og marKed

Torgeir Kristiansen

eiendOm /  
infrastruKtur

Per Magne Mathisen

prOduKsjOn
Thorbjørn Thoresen

triKK / tbane
Bjørn Granviken

unibuss as
Øystein Svendsen
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ØKOnOMISK RESulTAT, SOlIdITET OG  
lIKVIdITET

resultat. Konsernet KTP oppnådde i 2012 et resultat før skatt 
på 27,5 mill. kroner, som er 22,6 mill. dårligere enn i 2011. 
Det gode resultatet i 2011 skyldtes delvis en inntekt på 28 mill. 
kroner som følge av eiendomssalg. Resultatet etter skatt i 2012 
ble 18,8 mill. kroner, mot 29,4 mill. i 2011. Den totale omset-
ningen var på ca. 3,4 milliarder kroner. 

Oslo tbanedrift as oppnådde et resultat før skatt på 36,9 mill. 
kroner, som er 23,2 mill. bedre enn i 2011. Resultat etter skatt 
i 2012 ble 26,6 mill. kroner, mot 9,9 mill. i 2011. Den totale 
omsetningen var på cirka 1,0 mrd. kroner. 

Oslotrikken as oppnådde et resultat før skatt på 13,7 mill. 
kroner, som er identisk med resultatet i 2011. Resultatet etter 
skatt i 2012 ble 9,8 mill. kroner, som er identisk med 2011. 
Den totale omsetningen var på 602,2 mill. kroner.

unibuss as med datterselskaper oppnådde i 2012 et resultat 
før skatt på -36,1 mill. kroner, som er 5,2 mill. dårligere enn i 
2011. Resultatet etter skatt i 2012 ble -26,9 mill. kroner, mot 
-30,9 mill. i 2011. Den totale omsetningen var på 1,49 mrd. 
kroner mot 1,36 mrd. kroner i 2011. Vurdering av kontrakter 
har medført en tapsavsetning for mulige fremtidige tap på 19,3 
mill. kroner. Av dette er 13 mill. kroner avsatt i 2012.

bussanlegg as oppnådde i 2012 et resultat før skatt på 18,5 
mill. kroner, som er 0,4 mill. dårligere enn i 2011. Resultatet et-
ter skatt i 2012 ble 13,3 mill.  kroner, mot 13,6 mill. i 2011. Den 
totale omsetningen var på 46,9 mill. kroner.

sporveisannonsene as oppnådde i 2012 et resultat før skatt på 
-0,9 mill. kroner, som er 1,0 mill. dårligere enn i 2011. Resulta-
tet etter skatt i 2012 ble -0,7 mill. kroner, mot 0,1 mill. i 2011. 
Den totale omsetningen var på ca. 61 mill. kroner.

soliditet. Konsernets soliditet ble 27,9 prosent, som er en ned-
gang fra 29,1 prosent i 2011.
Likviditet. Likviditetsreserven var ved utgangen av 2012 på 
546,5 mill. kroner, som er en økning fra 346,9 mill. i 2011. Det 
ble i 2012 tatt opp et langsiktig lån fra Oslo kommune på 250 
mill. knyttet til finansiering av ny base på Avløs. Dette utgjør 
mye av den økte likviditetsreserven. Langsiktige lån (netto) er  
i 2012 økt med 73 mill. kroner. 

finansiell risiko. Konsernets likviditet er organisert i en kon-
sernkontoordning, og konsernet har en ubenyttet kassakreditt 
på 300 mill. kroner. KTP har en låneportefølje per 31.12.12 på 
1 465 mill. kroner og en rentestrategi som tilsier at minimum 
40 prosent av samlet lånebeløp er sikret ved rentebinding på 
minimum 2 år. Dagens portefølje ligger innenfor dette kravet. 
Inngåtte kjørekontrakter har lav markedsrisiko. Det er knyttet 
noe risiko til ekspress- og turbil-driften, men denne aktiviteten 
utgjør en liten andel av konsernets totale virksomhet. Konser-
net har tilnærmet ingen valutarisiko. 
pensjonsordning. Ansatte i KTP-konsernet, med unntak av 
ansatte i datterselskapet Unibuss, har en ytelsesbasert pen-
sjonsordning. Storebrand vant etter en anbudskonkurranse 
forvaltningen av KTPs pensjonsordning. Den nye avtalen med 
Storebrand  løper ut 2016. Sent i 2012 vedtok Storebrand å 
avvikle satsningen på offentlig ytelsespensjon. Konsekvensene 
for KTP sin avtale med Storebrand er ikke avklart. Det arbeides 
med avklaringer på disse spørsmålene.

I Unibuss er alle ansatte tilknyttet en innskuddsbasert pen-
sjonsordning.

Per 31.12.2012 hadde konsernet 3,1 mrd. kroner i pensjons-
midler plassert i Storebrand Livsforsikring. Pensjonsmidlene er 
underlagt en samfunnsansvarlig forvaltning gjennom Store-
brands konsernstandard for samfunnsansvarlige investeringer. 

Konsernet hadde per 31.12.2012 en ikke regnskapsført virk-
ning av estimatavvik på 1 mrd. kroner.

ARBEIdSMIljØ, lIKESTIllInG, dISKRIMInERInG 
OG PERSOnAl

antall ansatte
Antall ansatte i konsernet i 2012 er 3 877 (3 919 i 2011), noe 
som tilsvarer 3 093 årsverk (3 219 i 2011). 

likestilling
Kvinneandelen i konsernet som helhet er på 14 prosent. I dat-
terselskapene Oslo T-banedrift AS, Oslo trikken AS og Unibuss 
AS er de tilsvarende tallene 29 prosent, 22 prosent og 6 pro-
sent. I morselskapet utgjør kvinneandelen 15 prosent. 

KTP søker å ha en jevn fordeling mellom kjønn både i styre, 
ledende stillinger og blant øvrige ansatte og har en klar policy 
om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet 
kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. KTP legger 
også til rette for tiltak som permisjon, redusert arbeidstid og 
tilpasset arbeid og arbeidstid for småbarnsforeldre. 
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diskriminering
Konsernet arbeider aktivt og planmessig for å ivareta diskri-
mineringslovens formål innenfor virksomheten. Aktivitetene 
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakas-
sering. De ansatte i kon sernet reflekterer i stor grad befolk-
ningssammensetningen i Oslo-regionen og cirka 20 prosent av 
de ansatte representerer etniske minoritetsgrupper.

For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjons-
evne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og 
arbeidsoppgaver. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å 
utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene. 

nytt etisk regelverk
Det har i 2012 blitt lagt ned et omfattende arbeid i konser-
net for å få på plass et nytt etisk regelverk som omfatter alle 
 ansatte i hele konsernet, inkludert alle datterselskap. Regel-
verket ferdigstilles og forankres i organisasjonen første kvartal 
2013. 

Ktp som iabedrift
Hovedintensjonen med IA-avtalen er å inkludere flere i arbeids-
livet. Dette innebærer å drive forebyggende HMS-arbeid slik 
at sykefraværet reduseres og pensjonsalderen økes. I tillegg 
skal avtalen sikre at de sykmeldte lettere og hurtigere kommer 
tilbake i arbeid ved å legge til rette for dette. I 2011 ble  
IA avtalen videreført for perioden 2011-2013.

Alle selskapene i KTP-konsernet er IA-bedrifter.

sykefravær 
Arbeidet med å redusere sykefraværet har sterk prioritet i kon-
sernet. Ulike yrkesgrupper har ulike utfordringer, så det arbei-
des på mange områder samtidig. Belastningsskader som følge 
av ensidige arbeidsoperasjoner må i størst mulig grad unngås 
og trening er som følge av dette viktig. Konsernet har godt 
tilrettelagte forhold for egentrening og motiverer i størst  mulig 
grad til dette. Det er tilrettelagte forhold på flere lokasjoner 
for trening, samt at det er inngått avtaler med treningssentre 
der det er mest hensiktsmessig. Sykefraværet i konsernet var i 
2012 på 8,4 prosent (8,3 prosent i 2011), og fordeler seg slik: 

Oslo T-banedrift:  8,6 % (9,9 % i 2011) 
Oslotrikken:      7,2 % (6,9 % i 2011)
Unibuss:        8,6 % (8,4 % i 2011) 
KTP (morselskapet):    8,1 % (7,6 % i 2011) 
(Øvrige datterselskaper har ingen egne ansatte.)

Helse, miljø og sikkerhet (Hms)

KTP har et sentralt HMS-system som skal samordne og trekke 

opp hovedlinjene for det systematiske HMS-arbeidet i konser-

net. I tillegg er det lokale HMS- systemer ute i bedriften med 

rutiner som  beskriver hvordan ledere, verneombud og ansatte 

skal praktisere HMS-arbeid på hver enkelt arbeidsplass. Det er 

igangsatt et arbeid for å se på muligheten for å  effektivisere 

det systematiske HMS-arbeidet. Alle datterselskap og morsel-

skap har arbeidsmiljøutvalg (AMU) og hovedverneombud. 

KTP anser at HMS-opplæring er viktig for det forebyggende 

HMS-arbeidet og har arrangert egne, tilpassede grunnkurs og 

repetisjonskurs innen HMS for alle ledere, AMU-medlemmer og 

verneombud.
KTP er et konsern med mange, store og komplekse utfor-

dringer i de ansattes arbeidsmiljø og skal derfor la seg bistå av 
en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). KTPs egen interne BHT 
(HMS-avdelingen) er godkjent og yter den nødvendige bistand 
for konsernet.

Det var i løpet av året totalt 54 arbeidsrelaterte skader. Det 
representerer en betydelig nedgang siden 2011, da det var 
totalt 115 arbeidsrelaterte skader. Konsernets virksomhet med-
fører også risiko for trafikkuhell. I 2012 ble det registrert fem 
alvorlige skader og to drepte i trafikken. I 2011 ble fem alvorlig 
skadet relatert til KTPs virksomhet; ingen dødsfall.
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yTRE MIljØ

KTPs virksomhet er en sterk bidragsyter til et bedre ytre miljø 
gjennom sitt samfunnsansvar. Skinnegående kollektivtransport 
er svært energieffektiv. I april 2012 ankom i tillegg den første 
hydrogenbussen til Unibuss. Totalt fem utslippsfrie hydrogen-
busser inngår nå i selskapets busspark, som ved utgangen av 
året i tillegg består av 21 klimanøytrale busser som kjører  
på bioetanol, 18 hybridbusser som kjører på diesel og elektrisi-
tet og 22 busser som kjører på biogass i tillegg til de ordinære 
dieselbussene som benytter innblanding av 5 prosent  biodiesel. 
Unibuss har med det en av Europas største samlinger av miljø-
busser.

Alle konsernets datterselskaper og de fleste større enheter er 
sertifisert etter miljøledelsesstandarden ISO 14001.

støy
KTP får som følge av virksomheten klager på støy, både på 
grunn av den ordinære driften, men også som følge av nød-
vendig nattarbeid. Det var totalt 64 klager på støy fra trikk og 
T-bane i 2012. Det inne bærer en liten nedgang fra året før. 
Imidlertid bør antall klager sees på som en indikasjon, da total-
antallet er så lavt at tallene blir svært sensitive for aksjoner eller 
aktive enkeltpersoner. Bedre informasjon og planlegging av 
arbeidet skal bidra til å redusere  ulempene, og erstatningsbolig 
skal gis der det anses som nødvendig. 

I forbindelse med miljøsertifisering har Oslotrikken gjennom-
ført måleprogram for støy siden 2007. Spesielt oppgradering 
av infrastruktur og årlig skinnesliping bidrar til at støynivået er 
synkende fra år til år, cirka 0,3 dB/år.

energi
Skinnegående kollektivtransport er svært energieffek tiv. Frik-
sjon mellom hjul og skinne er liten og derav reduseres også 
energibehovet. Både nye T-banevogner og de nyeste trikkene 
mater strøm tilbake til lednings nettet ved bremsing og på den 
måten reduseres energi behovet ytterligere. Det benyttes pigg-
frie dekk på alle busser med unntak av ekspressbussene som 
kjører til Trondheim.

AnVEndElSE AV åRSRESulTAT 

Styret foreslår at overskuddet for 2012 i morselskapet Kollektiv-
transportproduksjon AS på 17,058 mill.  kroner disponeres som 
følger: 

Overføringer til annen egenkapital: 17,058 mill. kroner
Morselskapet Kollektivtransportproduksjon AS sin frie egen-

kapital er 647,9 mill. kroner.
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uTSIKTEnE FOR VIdERE dRIFT

Kollektivtransportproduksjon AS opererer i et marked som er 
i sterk vekst. Befolkningen i Oslo og Akershus forventes å øke 
betraktelig i årene som kommer. Det samme gjelder etter-
spørselen for kollektivtilbud. I 2012 hadde kollektivtrafikken 
i Oslo en vekst på 1,9 prosent, mens biltrafikken økte med 
1,3 prosent.  Kollektivtrafikken har et viktig samfunnsansvar 
knyttet til befolkningsutviklingen, både med hensyn til miljøet 
og for å avlaste den potensielt økte belastningen på veinet-
tet. Styret mener derfor at KTP fyller en viktig rolle i Oslo. For 
fortsatt å kunne imøtekomme trafikk veksten er det nødven-
dig å hente inn etterslep på investeringer i infrastruktur og 
sam tidig øke bevilg ninger til vedlikehold slik at etterslepet 
ikke tiltar. 

Selskapet drives ut i fra målsetting om å produsere mest mulig 
kollektivtransport for pengene. Styret er på bakgrunn av dette 
tilfreds med selskapets utvikling og det forbedringsarbeidet 
som pågår. Konsernets strategiske målsetting ”Best 2015” er 
godt forankret i organisasjonen og det er etablert et program 
som vil løfte selskapet ytterligere de nærmeste årene.

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en 
rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet 
og selskapets stilling ved årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt 
drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til 
vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets 
slutt som har betydning for denne forutsetningen, eller for 
årsregnskapet for øvrig. 

Styret mener derfor det er grunnlag for fortsatt drift.
Styret takker alle ansatte for solid innsats i 2012.

Oslo, 10. april 2013

 

 terje thon siri birgit teigum sven rune aasen

 Styrets leder Nestleder Styremedlem

 sveinar bjørn bones arnt Olav rønning gyrid skalleberg ingerø

 Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 johan leif øverland  Cato Hellesjø

 Styremedlem  Konsernsjef
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terje thon
Styreleder

sven rune aasen
Styremedlem (ansattrepresentant)

gyrid skalleberg ingerø
Styremedlem

siri birgit teigum
Nestleder

sveinar bjørn bones
Styremedlem (ansattrepresentant)

arnt Olav rønning
Styremedlem

johan leif øverland
Styremedlem

styret
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for KolleKtivtransportproduKsjon as
per 31. desember 2012
foretaKsnr. 915070434

KonsernregnsKap

 

  KOnsern   mOrselsKap

    (beløp i hele tusen) note 2012 2011 2012 2011

driftsinnteKter Og driftsKOstnader

driftsinntekter

Annen driftsinntekt 1,2 3 392 853 3 206 682 1 117 101 1 100 109 

inntekt ved salg av eiendeler 1 10 28 012 10 28 012 

sum driftsinntekter 3 392 863 3 234 695 1 117 111 1 128 121 

driftskostnader

varekostnad 688 699 707 416 231 501 266 494 

lønnskostnad 3,4 1 852 180 1 717 319 513 726 471 137 

Avskrivning på varige driftsmidler 5 216 717 213 656 151 185 140 894 

Nedskrivning på varige driftsmidler 5 4 625 8 206 4 125 8 206 

Annen driftskostnad 6 533 139 468 103 147 374 141 107 

sum driftskostnader  3 295 359 3 114 700 1 047 910 1 027 837 

driftsresultat 97 505 119 995 69 201 100 285 

finansinnteKter Og finansKOstnader

finansinntekter

inntekt på investering i datterselskap 7 0 0 22 483 9 967 

Renteinnt. fra foretak i samme konsern 0 0 6 140 6 886 

Annen renteinntekt 6 704 3 431 5 660 2 884 

sum finansinntekter 6 704 3 431 34 283 19 737 

finanskostnader

Rentekostn. til foretak i samme konsern 0 0 14 471 15 323 

Annen finanskostnad 76 681 73 357 73 106 67 672 

sum finanskostnader 76 681 73 357 87 577 82 995 

nettO finanspOster (69 977) (69 926) (53 294) (63 258)

OrdinÆrt res. før sKatteKOstnad 27 528 50 069 15 906 37 026 

Skattekostnad på ordinært resultat 8 8 755 20 648 (1 152) 7 651 

OrdinÆrt resultat 18 773 29 421 17 058 29 375 

Årsresultat 18 773 29 421 17 058 29 375 

Overføringer Og dispOneringer

Overføringer annen egenkapital 17 058 29 375 

sum Overføringer Og dispOneringer 17 058 29 375 

resultatregnsKap
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balanse per 31. desember 2012
  KOnsern   mOrselsKap

   (beløp i hele tusen) note 2012 2011 2012 2011

eiendeler

anleggsmidler

varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 1 039 848 954 912 629 091 611 241 

Kjørevei 5 641 802 567 626 641 802 567 626 

Anlegg under utførelse 5 392 709 326 469 392 709 307 360 

Maskiner, rullende materiell 5 219 440 319 990 158 416 170 737 

sum varige driftsmidler 2 293 799 2 168 997 1 822 018 1 656 963 

finansielle anleggsmidler

investeringer i foretak i samme konsern 7 0 0 496 809 529 960 

lån til foretak i samme konsern 2,9 0 0 149 307 160 227 

investeringer i aksjer og andeler 5 210 210 0 0 

Andre finansielle fordringer 675 675 0 0 

Overfinansiert pensjonsforpliktelse 4 395 728 441 649 395 352 409 243 

sum finansielle anleggsmidler 396 613 442 534 1 041 468 1 099 430 

sum anleggsmidler 2 690 412 2 611 531 2 863 486 2 756 393 

Omløpsmidler

varer 10 123 838 149 600 122 343 147 327 

fordringer

Kundefordringer 2 227 465 186 139 86 978 46 341 

Fordring prosjekter (netto) 0 12 539 0 4 549 

Andre fordringer 107 248 135 662 58 930 79 113 

Fordringer på konsernselskap 2 0 0 168 931 73 093 

sum fordringer 334 713 334 340 314 839 203 095 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 246 491 46 923 233 259 29 922 

sum Omløpsmidler 705 041 530 862 670 442 380 343 

sum eiendeler 3 395 454 3 142 393 3 533 928 3 136 736 
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balanse per 31. desember 2012
  KOnsern   mOrselsKap

   (beløp i hele tusen) note 2012 2011 2012 2011

egenKapital Og gjeld

egenKapital

innskutt egenkapital

Selskapskapital 12,13 276 850 276 850 276 850 276 850 

sum innskutt egenkapital 276 850 276 850 276 850 276 850 

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller 12 23 344 56 495 23 344 56 495 

Annen egenkapital 12 646 608 581 298 701 068 637 473 

sum opptjent egenkapital 669 952 637 793 724 412 693 968 

sum egenKapital 946 802 914 643 1 001 262 970 818 

gjeld

langsiKtig gjeld

avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 4 6 995 10 953 0 0 

utsatt skatt 8 18 279 23 266 24 244 19 133 

sum avsetning for forpliktelser 25 274 34 219 24 244 19 133 

annen langsiktig gjeld

Obligasjonslån 14 560 000 610 000 560 000 610 000 

langsiktig gjeld til konsernselskap 2,9 0 0 250 000 250 000 

Øvrig langsiktig gjeld 14,15 905 408 773 156 853 193 613 588 

sum annen langsiktig gjeld 1 465 408 1 383 156 1 663 193 1 473 588 

sum langsiKtig gjeld 1 490 682 1 417 375 1 687 437 1 492 721 

KOrtsiKtig gjeld

leverandørgjeld 2 317 021 388 230 240 054 260 639 

Betalbar skatt 8 355 0 355 0 

Skyldig offentlige avgifter 119 644 119 917 33 191 33 243 

Kortsiktig gjeld til konsernselskap 2 0 0 382 950 294 712 

Gjeld prosjekter (netto) 68 625 0 63 787 0 

Annen kortsiktig gjeld 452 324 302 229 124 892 84 604 

sum KOrtsiKtig gjeld 957 969 810 376 845 229 673 198 

sum gjeld 2 448 651 2 227 751 2 532 666 2 165 919 

sum egenKapital Og gjeld 3 395 454 3 142 393 3 533 928 3 136 736 

Oslo, 10. april 2013

 

 terje thon siri birgit teigum sven rune aasen

 Styrets leder Nestleder Styremedlem

 sveinar bjørn bones arnt Olav rønning gyrid skalleberg ingerø

 Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 johan leif øverland  Cato Hellesjø

 Styremedlem  Konsernsjef
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regnsKapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og god norsk regnskapsskikk. 

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Kollektivtransportproduksjon 
AS og alle selskaper der morselskapet direkte eller indirekte har bestem
mende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var 
én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene 
i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede 
prinsipper ved at datterselskap følger de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet. Konserndannelsen skjer både ved stiftelse av nye dattersel
skaper og kjøp av eksisterende selskaper.

datterselskap 
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på 
morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare 
eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet 
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva 
som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som 
goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den 
andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsern
regnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. 

Datterselskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. 
Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskape
nes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle 
avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere 
enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. i resultatregnskapet er 
resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er 
vist under finansielle anleggsmidler.

salgsinntekter 
inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av ved
erlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre 
avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har 
levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som 
kan påvirke kundens aksept av leveringen. levering er ikke foretatt før 
produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført 
til kunden. 

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. langsiktig 
gjeld balanseføres til amortisert opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet eller som forfaller 
til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/
langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etable
ringstidspunktet.

fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. i tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap.

materiell
lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter 
gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. virkelig verdi er estimert 
salgspris fratrukket nødvendige utgifter til ferdigstillelse og salg. Det 
foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Offentlige tilskudd
Konsernet har ingen inntektsføring av offentlige tilskudd. Det vesentligste 
av inntektene er iht. kontrakter som inngås med Ruter AS, som mottar 
offentlige tilskudd. Konsernet mottar offentlige midler for finansiering av 
definerte investeringer som etter fullføring faktureres de eksterne finansie
ringskildene. Flere av de definerte investeringene og tilhørende bevilgede 
midler strekker seg over flere år. Dersom konsernet overskrider bevilgede 
midler, vil overskytende investering finansieres av konsernet. 

Tilskuddene går til fratrekk i eiendelenes anskaffelseskost som føres opp 
med nettobeløpet i balansen (nettoføring). Tilskuddene kommer indi
rekte til fratrekk i avskrivningene gjennom redusert anskaffelseskost for 
eiendelen.

Der offentlige tilskudd til finansiering av definerte investeringer dekker 
kostnaden ved investeringen fullt ut, vil nettoverdien av investeringen ikke 
fremkomme i selskapets balanse.

varige driftsmidler
varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost etter fradrag for ak
kumulerte av og nedskrivninger. Driftsmidler avskrives over økonomiske 
levetid. vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under drifts
kostnader, mens påkostninger eller forbedringer som forventes økt verdi 
og inntjening i fremtiden, tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over 
resterende økonomisk levetid.

leieavtaler (leasing) klassifiseres som operasjonell eller finansiell i samsvar 
med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentlige av økonomisk risiko 
og kontroll knyttet til underliggende objekt er overført til leietaker, klas
sifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser 
balanseføres.

Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi, og 
verdifallet forventes å ikke være forbigående, er det foretatt nedskrivning 
til virkelig verdi.

pensjoner
Konsernets pensjonsordninger omfatter både ytelsesordninger og inn
skuddsordninger. Morselskapets pensjonsordning er en ytelsesplanordning. 
ved beregning av årets pensjonskostnad for de ytelsesbaserte ordnin
gene benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forutsetninger om 
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra 
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vur
dert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. 
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles 
over 10 år. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes 
endringer i og avvik fra beregningsforutsetningene (estimatendringer og 
avvik) kostnadsføres over gjenværende opptjeningstid. Pensjonskostna
dene knyttet til konsernets innskuddsordninger kostnadsføres etter hvert 
som tilskuddet opptjenes av de ansatte.

skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. utsatt skatt er beregnet med 28 prosent på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps
messige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatteredu
serende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 
periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er 
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsern
bidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investering i 
datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis 
konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis 

noter
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konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). utsatt skatt både i selskaps
regnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp.

anlegg under utførelse
Anlegg under utførelse er pågående investeringsprosjekter som ikke er av
sluttet eller fakturert. Når disse prosjektene blir avsluttet, vil de bli aktivert 
som anleggsmidler eller fakturert til eksterne finansieringskilder.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. 
 Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og 
andre kortsiktige, likvide plasseringer.

finansiell marKedsrisiKO

likviditetsrisiko
Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Konsernet har 
en kassakredittordning på MNOK 300. Per 31.12.2012 hadde konsernet 
ikke trukket på kassakredittrammen. 

renterisiko
Konsernet har en låneportefølje pr. 31.12.12 på MNOK 1 465. Av dette 
har morselskapet MNOK 1 413, og unibuss MNOK 52. For morselskapet 
var MNOK 620 sikret med rentebindingsavtaler med ulik løpetid. 

ved utgangen av 2012 er det avsatt MNOK 23 for overkurs på rentesi
kring. Det avsatte beløpet er nåverdiberegnet. lån til Oslo kommune på 
MNOK 410 og til Siemens på MNOK 22 har fastrente.

unibuss har bare lån med flytende rente, men har indeksregulering av 
 kontraktsprisene som inkluderer utviklingen i rentemarkedet. 

Kravet i konsernets rentestrategi er at minimum 40 prosent av samlet 
lånebeløp skal være sikret ved rentebinding på minimum 2 år. Dagens 
portefølje ligger innenfor dette kravet. 

markedsrisiko
inngåtte kjørekontrakter har lav markedsrisiko. Ekspress og turbil har 
mer markedsrisiko, men aktiviteten er liten i forhold til konsernets totale 
virksomhet.

valutarisiko
Konsernet har tilnærmet ingen valutarisiko. Selskapet har marginal valuta
balanse. Omregning skjer på tidspunkt for opptak av leverandørgjeld. 
Konsernet utfakturerer kun i NOK.

nÆrstÅende parter
Ruter AS, eies av Oslo kommune, 60 prosent, og av Akershus fylkeskom
mune, 40 prosent, har ansvaret for utviklingen av kollektivtrafikken i Oslo 
og Akershus, unntatt den som utføres av NSB.

Ruter kjøper transporttjenester for buss fra unibuss AS,  transporttjenester 
for Tbane fra Oslo Tbanedrift AS og transporttjenester for trikk fra Oslo
trikken AS. Det vesentlige av konsernets omsetning er iht. kontrakter med 
Ruter. (i tillegg har unibuss inntekter for kjøring i vestfold og inn tekter 
knyttet til turbil og ekspressbusser.)

Alle kontraktene for rutebuss er iht. anbudskontrakter som går over 5 –10 
år mens kontraktene for Tbane og trikk er ikke anbudsutsatte kontrakter 
som reforhandles hvert år.

Alle kontraktene har bonus/malus avtaler knyttet til kvalitet.

 KTP AS gjennomfører store investeringer i infrastrukturen. En vesentlig 
andel av investeringene finansieres ved bruk av midler fra Oslopakke 3 
og staten gjennom de tilskudd som Ruter AS mottar. Totalt ble KTP AS 
tilført investeringsmidler fra andre med MNOK 761 i 2012. De største 
investeringsprosjektene i 2012 (målt i forbruk) er lambertseterbanen, 
Kolsåsbanen, Ensjø stasjon og Avløs base. Konsernet balansefører netto 
tilgodehavende/gjeld i balansen.

Oslo vognselskap AS (OvS), eies 100 prosent av Oslo kommune, er eier av 
alle Tbanevogner og alle trikker. vognene stilles vederlagsfritt til disposis
jon for konsernet. Alt vedlikehold utføres av konsernet. Det løpende ved
likeholdet dekkes iht. kjørekontrakten med Ruter AS mens det periodiske 
vedlikeholdet faktureres OvS.

Morselskapet selger administrative tjenester knyttet til husleie, lønn, regn
skap, iTdrift, arkivering og anskaffelser, samt internservice til datterselska
pene. Prisene for disse tjenestene er basert på markedspriser.

Produksjonsenheten i morselskapet leverer tjenester for korrektivt og 
periodisk vedlikehold av Tbanevognene og trikkene til Oslo Tbanedrift AS 
og Oslo Trikken AS. Periodisk vedlikehold er pålagt vedlikehold gjennom 
sikkerhetsreguleringer og garantiregime og er basert på antall kjørte 
kilometer. Oslo Tbanedrift AS og Oslo Trikken AS viderefakturerer periodisk 
vedlikehold til Oslo vognselskap AS.

noter

note 1 – virksomhetsområder

(Beløp i hele tusen) *vedlikehold tbane trikk buss eliminering Konsern

resultat

Annen driftsinntekt 1 225 040 1 043 878 602 207 1 494 279 972 551 3 392 853

inntekt ved salg av 
eiendeler 10 0 0 0 0 10

sum inntekter 1 225 050 1 043 878 602 207 1 494 279 972 551 3 392 863

Driftskostnader  
før avskrivning 959 816 1 014 303 593 712 1 465 728 972 541 3 074 018

Driftsresultat  
før av/nedskrivninger 265 234 29 575 8 495 28 551 10 318 845

Av/nedskrivninger 173 263 349 160 49 283 1 713 221 342

Driftsresultat 91 971 29 226 8 335 20 732 1 705 97 505

balanse

Sum anleggsmidler 3 145 352 156 691 107 639 175 843 895 113 2 690 413

Sum omløpsmidler 742 730 196 608 125 607 266 496 626 420 705 041

Gjeld 2 702 741 244 157 161 019 335 300 1 045 581 2 448 651

investeringstilganger 547 670 0 0 64 061 611 731

*Omfatter vedlikehold av infrastruktur og vogner, samt utleie av eiendom. 
Samlede husleieinntekter for konsernet utgjør MNOK 81,3 mens totale 
annonseinntekter er på MNOK 53,8. Konsernets driftsinntekter stammer i 
hovedsak fra virksomhet i Oslo.

virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder etter de tjenester 
som det enkelte selskap tilbyr, samt morselskap bestående av verksted, 
infrastruktur og konsernsenter. inndelingen er i overensstemmelse med 
den inndelingen som selskapet benytter for interne rapporterings og 
styringsformål. i kolonnen for eliminering inngår transaksjoner mellom 
forretningsområdene, og som er eliminert i konsernoppstillingen.

Aktivering av egne varekostnader er i 2011 feilaktig ført som driftsinntekt. 
For å vise korrekte sammenligningstall, er driftsinntekt og varekostnad 
”nedjustert” med MNOK 53 i 2011. Dette påvirker ikke resultatet.
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noter

note 2 – mellomværende med nærstående parter

KTP AS           Kundefordringer        andre fordringer     langsiktige fordringer

    (beløp i hele tusen) 2012 2011 2012 2011

Oslotrikken 28 726 21 002 0 8 710

Oslotrikken, konsernbidrag 5 870

Tbanedrift 45 044 24 317 10 364 15 641

Tbanedrift, konsernbidrag 32 791

unibuss 1 598 63 18 587

Bussanlegg 10 301 6 612 1 446 149 307 160 227

Bussanlegg, konsernbidrag 17 977

SporveisAnnonsene 91 1 352 1 522

sum fordringer til foretak i samme konsern 75 378 45 774 93 553 27 319 149 307 160 227

Ruter 245 4 412

Oslo vognselskap 18 2 328

sum fordringer til nærstående parter 245 18 2 328 4 412

sum 75 623 45 792 95 881 31 731

            leverandørgjeld        øvrig kortsiktig gjeld         langsiktig gjeld

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Konsernkontosystemet 347 570 281 908

Oslotrikken 1 395 955 2 161 100 000 100 000

Oslo Tbanedrift 4 597 1 331 150 000 150 000

unibuss 155 0 7 252

unibuss, konsernbidrag 33 000 7 252

sum gjeld til foretak i samme konsern 1 550 5 552 381 400 296 412 250 000 250 000

Ruter 117

Oslo vognselskap

sum gjeld til nærstående parter 117 0 0 0

sum 1 667 5 552 381 400 296 412

selskapets transaksjoner med nærstående parter: 2012 2011

a) Salg av tjenester

SporveisAnnonsene 274 91

Oslo Tbanedrift 574 721 605 500

Oslotrikken 324 553 345 075

unibuss 18 883 17 506

Bussanlegg 1 165 700

sum salg tjenester i konsern 919 596 968 872

Ruter 7 792 30 677

Oslo vognselskap 3 682 0

sum salg av tjenester 11 474 30 677

b) Kjøp tjenester

Oslo Tbanedrift 5 740 29 733

Oslotrikken 8 192 10 872

unibuss 239 958

sum kjøp tjenester i konsern 14 171 41 563

Mottatte midler til prosjekt i 2011 er 643 500 000.
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note 3 – lønnskostnad og andre godtgjørelser

   (Beløp i hele tusen) 2012 2011

spesifikasjon av lønnskostnader

KOnsern

lønn 1 371 664 1 281 231

Arbeidsgiveravgift 231 075 214 697

Pensjonskostnader 223 297 196 327

Andre lønnsrelaterte ytelser 26 144 25 063

totalt 1 852 180 1 717 318

Antall ansatte i konsernet 3 877 3 919

Antall årsverk i konsernet 3 093 3 219

mOrselsKap

lønn 322 411 302 032

Arbeidsgiveravgift 67 015 61 582

Pensjonskostnader 114 074 97 477

Andre lønnsrelaterte ytelser 10 226 10 046

totalt 513 726 471 137

Antall ansatte i morselskapet 768 734

Antall årsverk i morselskapet 687 699

pensjons annen

godtgjørelser konsern lønn kostnader godtgjørelse

Oslo Tbanedrift AS – administrerende direktør 634 78 2

Oslotrikken AS – administrerende direktør 1 308 180 8

unibuss AS – administrerende direktør 1 813 78 5

styrehonorarer

Oslo Tbanedrift AS 373

Oslotrikken AS 273

unibuss AS 388

SporveisAnnonsene AS 60

Sporveisbilletter AS 0

Bussanlegg AS 0

godtgjørelser morselskap

Administrerende direktør 2 050 181 39

Styret 1 253

Oslo Tbanedrift AS og Oslotrikken AS har felles administrerende direktør fra 01.02.2012. Fra 01.10.2012 er den felles administrerende direktøren 
innleid fra morselskapet KTP AS. Administrerende direktør i KTP AS har ingen bonus eller sluttvederlagsordning. Det samme gjelder styrets leder. 
Det er ikke gitt lån til, eller stilt økonomiske garantier for administrerende direktør eller medlemmer av styret. Det finnes ingen avtaler om bonuser, 
overskuddsdeling eller lignende fordeler i konsernet.

*Sammenligningstall vedr. antall ansatte og årsverk for konsernet 2011 er korrigert.

noter
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Konsernets ansatte er omfattet av pensjonsordninger. Deler av konsernets 
ansatte og de ansatte i morselskapet omfattes av pensjonsordninger 
som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsytelsene 
er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd 
pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom en forsikringsord
ning. Per 31.12.2012 omfatter forpliktelsen 6475 personer for konsernet 
inklusive personer med definerte fremtidige pensjonsytelser i unibuss AS. 
For morselskapet omfatter forpliktelsen 4242 personer.

De av konsernets ansatte som ikke omfattes av pensjonsordninger som 
gir rett til definerte fremtidige ytelser, er omfattet av en pensjonsordning 
hvor selskapet gir årlig tilskudd til pensjonssparing, såkalte tilskudds
planer. Tilskuddsplanene omfatter 1671 personer i unibuss AS og deres 
datterselskaper.

De aktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.2012. i beregningen 
inngår i tillegg avtalefestet pensjon (AFP) og forpliktelser knyttet til 
førtidspensjonering som dekkes over selskapets drift. For AFP62 er det lagt 
til grunn en uttakstilbøyelighet på 40 prosent for ansatte som ikke har rett 
til å gå av før 67 år etter nærmere vilkår. Regnskapsmessig er arbeids

giveravgift lagt direkte på periodens pensjonsopptjening. i tillegg er 
det også beregnet arbeidsgiveravgift på netto underfinansiering per 
31.12.2012. Denne arbeidsgiveravgiften er inkludert i bruttoforpliktel
sen 31.12.2012.

verdijustert avkastning på pensjonsmidlene i 2012 er fra Storebrand 
oppgitt til 6,1 prosent. Den bokførte avkastningen er på 5,9 prosent. 
KTP har i året 2012 ligget i Storebrands investeringsprofil lav. 

Pensjonsmidlene er verdsatt til antatt virkelig verdi og kan kun benyt
tes til dekning av pensjonsrettigheter.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, og etablerte pensjonsordninger oppfyller 
kravene.

En ny AFP ordning trådte i kraft 01.01.2011. Den nye AFP ordningen 
innebærer at AFP forpliktelsen for arbeidsgiver opphører for alle 
ansatte som ikke er gått av med AFP. i konsernet er det innarbeidet 
en forpliktelse for underfinansiering av den gamle AFPordningen 
innenfor lO/NHO området på TNOK 4 705.

note 4 – pensjonskostnader og forpliktelser

noter

(Beløp i hele tusen)

                  KOnsern               mOrselsKap

2012 2011 2012 2011

105 009   96 306   Årets opptjente pensjonsrettigheter 50 853   47 540   

140 687   164 155   Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 90 657   109 213   

–113 834   –146 689   Avkastning på pensjonsmidler –76 610   –101 464   

91 376   78 685   Årets resultatføring av estimatavvik 65 258   55 932   

285   –1 210   Resultatført netto forpliktelse ved fratredelse

223 523   191 247   netto pensjonskostnad, ytelsesplaner 130 158   111 221  

26 043  27 868  Kostnadsført pensjonstilskudd tilskuddsplaner

249 566   219 115  Årets pensjonskostnad 130 158  111 221  

3 689 675  3 795 861  Opptjente pensjonsrettigheter inkl. arbeidsgiveravgift * 2 363 083  2 464 115  

3 058 000  3 012 447   Pensjonsmidler 2 020 000  2 025 000  

1 027 402  1 225 063  ikke resultatført virkning av estimatavvik 738 435  848 357  

–395 727  –441 649  netto pensjonsforpliktelse –395 352  –409 242  

6 995  10 952  Pensjonsforpliktelse vedr. AFPordning

økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente 4,20% 3,80%

Forventet avkastning på fondsmidler 4,00% 4,10%

Forventet lønnsregulering 3,25% 3,25%

Forventet pensjonsøkning 2,48% 2,48%

Forventet Gregulering 3,25% 3,25%
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note 5 – varige driftsmidler

noter

(Beløp i hele tusen)
Kjørevei inkl.  

tomteverdi

maskiner  
rullende  

materiell

tomter bygninger 
og annen fast 

eiendom

anlegg  
under  

utførelse sum

KOnsern

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 328 379 940 750 1 360 577 324 830 3 954 536

 + Tilgang 126 852 44 755 177 607 262 517 611 731

 – Avgang –2 026 –299 568 –43 467 –194 638 –539 699

 + Tilgang knyttet til oppkjøp 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 1 453 206 685 937 1 494 717 392 709 4 026 568

Oppskrivning pr. 1/1 112 593 0 121 207 0 233 800

 + Avskriving på oppskriving –10 654 0 –7 798 0 –18 452

Oppskrivning pr. 31/12 101 939 0 113 408 0 215 348

Akk. av/nedskr. pr 1/1 871 722 620 853 525 140 0 2 017 714

 + Ordinære avskrivninger 54 301 75 102 87 314 0 216 717

 – Avskr. på oppskrivning –10 654 0 –7 798 0 –18 452

 – Tilbakeført avskrivning –2 026 –231 977 –38 484 0 –272 487

 + Ekstraord nedskrivninger 0 2 520 2 105 0 4 625

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 913 343 466 497 568 277 0 1 948 117

balanseført verdi pr 31/12 641 802 219 440 1 039 848 392 709 2 293 799

Kjørevei inkl. 
tomteverdi

maskiner  
rullende  

materiell

tomter  
bygninger og 

annen fast  
eiendom

anlegg under 
utførelse sum

mOrselsKap

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 328 379 416 920 872 154 307 360 2 924 813

 + Tilgang 126 852 22 633 85 395 262 517 497 398

 – Avgang –2 026 –67 516 –19 931 –177 169 –266 641

Anskaffelseskost pr. 31/12 1 453 206 372 037 937 618 392 709 3 155 570

Oppskrivning pr. 1/1 112 593 0 121 207 0 233 799

 + Avskriving på oppskriving –10 654 0 –7 798 0 –18 452

Oppskrivning pr. 31/12 101 939 0 113 408 0 215 347

Akk. av/nedskr. pr 1/1 871 722 246 183 382 120 0 1 500 024

 + Ordinære avskrivninger 54 301 30 945 65 939 0 151 185

 – Avskr. på oppskrivning –10 654 0 –7 798 0 –18 452

 – Tilbakeført avskrivning –2 026 –66 027 –19 930 0 –87 983

 + Ekstraord nedskrivninger 0 2 520 1 605 0 4 125

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 913 343 213 621 421 936 0 1 548 899

balanseført verdi pr 31/12 641 802 158 416 629 091 392 709 1 822 018

Økonomisk levetid  25–70 år  3–30 år  3–50 år 

Avskrivningsplan  lineær  lineær  lineær 
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sammenligningstall i driftsmiddelnote

Det har for 2012 blitt gjort korrigeringer for presentasjon av anleggsgrup
per sammenlignet med regnskapet for 2011. Endringene relaterer seg 
til korreksjoner av fordeling av historiske oppskrivninger, ny mal for klas
sifisering av driftsmidler i datterselskaper, samt nytt rapporteringsoppsett 
fra selskapets ERPsystem.

finansiell leie av busser

nibuss AS har inngått leiekontrakter med garanterte restverdier på busser. 
leiekontraktene er i regnskapet behandlet som finansiell leie. Selskapet 
har rett til kjøp av bussene ved kontraktens utløp eller forlengelse av 
kontrakten. Gjeld til kredittinstitusjoner utgjør leieforpliktelsen med TNOK 
8 629. leiebetalinger utgjør TNOK 8 406 for 2012. For 20132015 utgjør 
leiebetalinger ca. TNOK 8 629. Etter perioden er finansiell lease avviklet og 
ingen innbetalinger.

Operasjonell leie

unibuss AS har pr 31.12.12 inngått avtale om operasjonell leie for 533 
busser. Alle busser har en gjenkjøpsavtale med garantert gjenkjøpspris 
av leverandør. Hensikten er at konsernet skal tilbakelevere bussene til 
leverandør etter endt leieperiode. Avtalene utløper med 60 busser i 2013, 
4 busser i 2014, 132 busser i 2015, 201 busser i 2016, 42 busser i 2017, 
6 busser i 2018 og 88 busser i 2019. Kostnadsført leie i 2012 utgjør TNOK 
151 922, (TNOK 126 909 i 2011).

note 6 – annen driftskostnad

        KOnsern           mOrselsKap

(Beløp i hele tusen) 2012 2011 2012 2011

Konserninterne kjøp 0 0    766 3 947

Kjøp av eksterne tjenester 59 318 50 923 36 672 28 311

leiekostnader eiendom inkl. vakthold 87 675 71 613 15 816 17 638

leasing – operasjonell leie busser 152 854 128 075 0 0        

Bygningsstrøm 31 930 30 495 11 881 10 688

Forsikringspremie 27 093 25 923 1 569 1 642

Tap på fordringer 16 554 744 1 787 138

Andre driftskostnader 157 715 160 330 78 883 78 743

sum 533 139 468 103 147 374 141 107

       KOnsern           mOrselsKap

godtgjørelser til revisor 2012 2011 2012 2011

Revisjonshonorar lovpålagt revisjon eks mva. 1 517 2 070 663 486

Annen bistand eks. mva. 2 464 599 2 273 502

Andre attestasjonstjenester eks mva. 0 128 0 0

Skattenote/ligningspapirer eks mva. 50 80 22 9

sum kostnadsførte  
godtgjørelse til revisor 4 031 2 877 2 958 997

Sammenligningstall 2011, godtgjørelse til revisor er endret pga. feil gruppering. Sum 2011 er ikke endret.

note 7 – investeringer i foretak i samme konsern

(Beløp i hele tusen)

datterselskap, tilknyttet  
selskap mv. – morselskap forretningskontor eierandel stemmeandel

Oslo Tbanedrift AS Oslo 100 % 100 %

Oslotrikken AS Oslo 100 % 100 %

unibuss AS Oslo 100 % 100 %

SporveisAnnonsene AS Oslo 100 % 100 %

Sporveisbilletter AS Oslo 100 % 100 %

Bussanlegg AS Oslo 100 % 100 %

Oslo tbanedrift as Oslotrikken as unibuss as sporveisbilletter as

Anskaffelseskost 89 451 67 232 151 261 120

inngående balanse 01.01.2012 123 058 77 057 110 144 58 748

Andel årets resultat 26 592 9 829 –26 865 324

Overf. til/fra selskapet (utbytte, kons.bidr.nto) –40 508 –14 659 23 760 37 960

Andre endringer i løpet av året 0 0 0 –52 000

utgående balanse 31.12.2012 109 142 72 227 107 039 45 032

sporveisannonsene as bussanlegg as sum

Anskaffelseskost 2 500 162 900 473 464

inngående balanse 01.01.2012 3 680 157 272 529 959

Andel årets resultat – 684 13 287 22 483

Overf. til/fra selskapet (utbytte, kons.bidr.nto.) 0 –12 944 – 6 391

Andre endringer i løpet av året 138 2 620 –49 242

utgående balanse 31.12.2012 3 134 160 235 496 809

noter

forts. note 5 – varige driftsmidler
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note 8 – skattekostnad på ordinært resultat

noter

(Beløp i hele tusen)

          KOnsern           mOrselsKap

2012 2011 2012 2011

midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel

–286 369 –231 374 Anleggsmidler –320 861 –270 289

–57 113 –43 836 varelager –56 204 –43 389

–3 396 –2 914 Fordringer –2 851 –2 539

–22 968 –14 378 Finansielle instrumenter –22 968 –14 378

71 139 83 170 Gevinst og tapskonto 71 731 82 837

388 733 431 819 Pensjonsmidler 395 352 409 368

–51 555 –18 085 Andre skatteøkende midlertidige forskjeller 22 387 22 387

38 472 204 403 Netto midlertidige forskjeller 86 586 183 997

–47 812 –240 791 underskudd og godtgjørelse til fremføring 0 –115 665

–18 386 –59 602 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 86 586 68 332

–8 113 –7 431 utsatt skattefordel/utsatt skatt 24 244 19 133

26 392 30 697 ikke oppført utsatt skattefordel 0 0

18 279 23 266 utsatt skatt/ skattefordel i regnskapet 24 244 19 133

grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

27 528 50 069 Resultat før skattekostnad 15 906 37 026

2 502 620 Permanente forskjeller –20 021 –9 702

30 030 50 689 Grunnlag for årets skattekostnad –4 115 27 324

118 987 84 505 Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel 97 411 50 633

–147 748 –136 167 Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring –115 665 –77 957

1 269 0 Stiftelses/emisjonskostnader som er ført direkte mot egenkapitalen 0 0

1 269 –973 Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet –22 369 0

0 Mottatt konsernbidrag direkte balanseført 56 638 0

0 0 Avgitt konsernbidrag –33 000 0

1 269 –973 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 1 269 0

fordeling av skattekostnaden

355 0 Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) –6 263 0

355 0 Sum betalbar skatt –6 263 0

2 757 0 Korrigering tidligere års feil mot EK 0 0

10 630 15 194 Eff. ikke aktivert skattefordel Sporveisbilletter AS 0 0

–4 987 5 454 Endring i utsatt skatt/skattefordel 5 111 7 651

8 755 20 648 Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) –1 152 7 651

betalbar skatt i balansen

355 0 Betalbar skatt i skattekostnaden –6 263 0

0 0 Skattevirkning av konsernbidrag, stiftelses–/emisjonskostnader 6 618 0

355 0 Betalbar skatt i balansen 355 0

Skatt øst har som følge av feil inlevert selvangivelse for 2010 ilagt KTP en tilleggsskatt på MNOK 1,6. 

Avgørelsen er påklaget. Det er ikke avsatt noe beløp i regnskapet for dekning av tilleggsskatten.
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    note 9 – lån fra/til foretak i samme konsern

(Beløp i hele tusen)
restgjeld  

i nOK
rente

betingelser

Gjeld til Oslo Tbanedrift AS 150 000 4,00 %

Gjeld til Oslotrikken AS 100 000 4,00 %

interne lån til morselskapet fra Oslo Tbanedrift AS og Oslotrikken AS er forlenget til utgangen av 2013. Det er ikke stillet sikkerhet for lånene til/fra 
morselskapet fra/til datterselskapene.

lån til foretak i samme konsern
restgjeld 

pr. 31.12.12
rente

betingelser

Bussanlegg  
– langsiktig gjeld til morselskapet 98 000 3 mnd. NiBOR + 90 basispkt.

Bussanlegg  
– langsiktig gjeld til morselskapet 51 307 4,03 %

Bussanlegg  
– Kortsiktig gjeld til morselskapet 5 000 3,34 %

unibuss  
– Kortsiktig gjeld til morselskapet 30 000 3,66 %

avdragsprofil 2013 2014 2015 2016 2017 deretter sum

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 88 000 98 000

8 920 8 920 8 920 8 920 8 920 6 707 51 307

5 000 5 000

30 000 30 000

   note 10 –  varer

(Beløp i hele tusen)

mOrselsKapet 2012 2011

*varelager verksted og infrastruktur 169 375 177 037

varelager Thales billetter 1 581 13 474

*ukuransavsetning materialbeholdning –48 613 –43 184

totalt 122 343 147 327

verdien av varelageret er blitt redusert med MNOK 24,9 fra 2011 til 2012 som følge av ordinær drift. 
Av totalt varelager per 31.12.2012 utgjør infrastruktur sin andel MNOK 10,2. 

KOnsern 2012 2011

*varelager verksted og infrastruktur 169 375 177 037

varelager Thales billetter 1 581 13 474

*ukuransavsetning materialbeholdning – 48 613 – 43 184

varelager unibuss AS 1 495 2 272

totalt 123 838 149 599

verdien av varelageret er blitt redusert med MNOK 25,8 fra 2011 til 2012 som følge av ordinær drift. 

vurderingen av ukurans skjer på følgende måte:
verkstedet benytter gjenværende levetid på vognmateriell som prinsipp for vurdering og beregning av 
ukuransavsetning. infrapartner benytter omløpshastigheten på varene som prinsipp for vurdering og beregning 
av ukuransavsetning.

*Sammenligningstall 2011 er endret som følge av at manuell lagerkorrigering var klassifisert som ukurans.  
Totalen påvirkes ikke av dette.

  note 11 – bankinnskudd, kontanter o.l.

Det finnes ingen bundne bankinnskudd i konsernet. Konsernet har imid
lertid skattetrekksgaranti. Den totale kassekreditten er på MNOK 300. 
Kassekreditten er ubenyttet per 31.12.2012.

noter
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   note 12 – selskapskapital

KOnsern aksjekapital
**fond for vurderings 

forskjeller **annen egenkapital sum

(Beløp i hele tusen)

Egenkapital 01.01.2012 276 850 56 495 581 298 914 643

Årets endring av egenkapital

Korreksjon av tidligere års feil 2 757 2 757

Effekt av ikke aktivert skattefordel i 
Sporveisbilletter AS

10 629 10 629

*Frigir bunden EK –33 151 33 151 0

Årets resultat 18 773 18 773

egenkapital 31.12.2012 276 850 23 344 646 608 946 802

mOrselsKap aksjekapital
**fond for vurderings 

forskjeller **annen egenkapital sum

Egenkapital 01.01.2012 276 850 56 495 637 473 970 818

Årets endring av egenkapital

Korreksjon av tidligere års feil 2 757 2 757

Effekt av ikke aktivert skattefordel i 
Sporveisbilletter AS

10 629 10 629

*Frigir bunden EK –33 151 33 151 0

Årets resultat 17 058 17 058

egenkapital 31.12.2012 276 850 23 344 701 068 1 001 262

*Består av ekstraordinært utbytte MNOK 52 utdelt fra Sporveisbilletter AS til KTP AS. i tillegg har KTP AS ytet konsernbidrag på MNOK 33 til unibuss AS.

**ved en inkurie ble fordelingen mellom ”Fond for vurderingsforskjeller” og ”Annen EK” feil i 2011.

Forskjellen var på MNOK 7,4 og skyldtes avsetning tapskontakter i unibuss. Dette hadde imidlertid ikke betydning for samlet EK. iB ble korrigert i 2012.

Selskapets frie egenkapital er per 31.12.2012 på MNOK 647,9.

   note 13  aksjekapital og aksjonærinformasjon

(Beløp i hele tusen)

Aksjekapitalen i Kollektivtransportproduksjon AS pr 31.12.2012 består av en aksjeklasse

antall pålydende balanseført

Ordinære aksjer 2 768 500 100 276 850

Oslo kommune eier 100 % av aksjene. 

  

noter
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  note 14 – annen langsiktig gjeld

(Beløp i hele tusen)

                  KOnsern                mOrselsKap

2012 2011 2012 2011

120 000 0 Sertifikatlån 120 000 0

440 000 610 000 Obligasjonslån 440 000 610 000

221 420 221 420 Serielån kjøp av Bussanlegg AS 221 420 221 420

409 300 165 200 Gjeld til Oslo kommune 409 300 165 200

0 33 122 Annen langsiktig gjeld 0 0

74 688 153 612 Gjeld til kredittinstitusjoner 22 473 26 968

200 000 200 000 Bulletlån Nordea 200 000 200 000

1 465 408 1 383 354 1 413 193 1 223 588

langsiktig gjeld er i morselskapet økt med MNOK 190 inneværende år, mens det for konsernet totalt er en økning på MNOK 82. Det vil i løpet av 2013 
gjennomføres refinansieringsaktiviteter for å tilpasse avdragsprofilen med konsernets finansstrategi og risikostyring.

KTP har to obligasjonslån notert på Oslo ABM. Obligasjonslån 1 ble utstedt i 2009 med SEB som tilrettelegger, lånet har 5 års løpetid og har en fastrente 
på 5,17%. Obligasjonslån 2 ble utstedt i 2012 med Nordea som tilrettelegger, lånet har en løpetid på nesten 3 år og har en flytende rente på NiBOR 3 
mnd. pluss en margin på 100 pkt.

Konsernet har en snittrente på annen langsiktig gjeld på 4,78%
Morselskapet har en snittrente på annen langsiktig gjeld på 4,77%

avdragsprofil konsern: 2013 2014 2015 2016 deretter sum

148 220 689 640 28 220 228 215 371 113 1 465 408

avdragsprofil morselskap: 2013 2014 2015 2016 deretter sum

136 645 678 065 16 645 216 645 365 193 1 413 193

noter

   note 15 – pantstillelser og garantier mv.

                  KOnsern                      mOrselsKap

2012 2011 2012 2011

573 000 647 093 Gjeld som er sikret ved pant og lignende 521 000 521 000

260 000 310 000 Gjeld som er sikret med kommunale garantier 260 000 310 000

KTP har et obligasjonslån på MNOK 300, gjelden er sikret med pant i eiendom på Majorstuen og Avløs. KTP har en gjeld på MNOK 221 knyttet 
til kjøpet av Bussanlegg AS, denne gjelden er sikret med pant i aksjene til Bussanlegg AS. Gjeld som er sikret med kommunale garantiene er 
redusert med MNOK 50 pga. årets avskrivning av garantiene. Gjelden til unibuss på MNOK 53 er sikret med pant i bussene som selskapet eier. 
KTP har stilt en garanti for unibuss sin leasingskontrakt på Romerike. Garantien hadde en initiell verdi på inntil MNOK 315. leasingkontraktens 
restverdi pr. 31.12.2012 er på MNOK 186.
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noter

   note 16 – latente forpliktelser

Den norske stat er innklagd i to saker til ESA med påstand om ulovlig 
økonomisk støtte til kollektivtransport. Et negativt utfall av saken vil få 
betydning for Oslo kommunes kompensasjonsmodell til kollektivtrafikken  
i Oslo, i all hovedsak knyttet til KTP og underliggende datterselskaper.

Det er gjennomført en risikokartlegging av økonomiske forpliktelsene i de 
to sakene. Risikoen for økonomiske forpliktelser er ikke vurdert til høyere 
enn 50 prosent innenfor noen av de innklagede punktene. Det er på bak
grunn av dette ikke gjort økonomiske avsetninger i regnskapet for 2012. 

Klage nr. 1 for esa:

Klagen gjelder påstand om ulovlig støtte i forbindelse med de årlige 
tilskuddene som Oslo kommune betalte til AS Oslo Sporveier i årene 1997 
til 2008. Klagen omfatter i tillegg en kapitalforhøyelse i 2004. Kapitalfor
høyelsen ble gjennomført for å kompensere underdekningen i konsernets 
pensjonsforpliktelser og AS Sporveisbussenes andel av dette utgjorde i alt 
MNOK 111. ESA konkluderte i sitt vedtak av 21. juni 2010 med at støtten 
måtte karakteriseres som ”eksisterende støtte” og følgelig ikke skulle 
tilbakebetales. Det ble besluttet å ikke åpne en formell undersøkelse. ved 
ETFAdomstolens dom av 22. august 2011 ble ESAs vedtak annullert på 
grunn av manglende begrunnelse. i 2012 ble det åpnet formell under
søkelse i saken. 19. desember 2012 offentliggjorde ESA sin konklusjon i 
saken. Der konkluderer ESA med at det ikke er betalt overkompensasjon 
til KTP og datterselskapene eller at det har forekommet ulovlig statsstøtte. 
ESA har derfor lukket sin undersøkelse av klage nr. 1.

Klage nr. 2 for esa:

i 2011 ble Oslo Kommune igjen klaget inn for ESA med påstand om 
ulovlig støtte til kollektivtrafikken. KTP har bidratt aktivt til at norske myn
digheter har svart ESA på spørsmål de har hatt vedrørende denne klagen 
– og saken ligger nå hos ESA til behandling. Det forventes noe tid før ESA 
beslutter i denne saken.

   note 17 – Korrupsjon

Høsten 2011 iverksatte styret i unibuss undersøkelser som avdekket flere 
uregelmessigheter, bl.a. korrupsjon, og forholdene ble politianmeldt. For
holdene som ble avdekket, medførte at unibuss avskjediget tre ansatte. 
i fortsettelsen av denne saken ble det våren 2012 foretatt ulike gjennom
ganger, granskninger og revisjoner av KTPkonsernets styringssystemer. 
Dette har påført konsernet kostnader på totalt MNOK 9,7 i 2012, hvorav 
MNOK 3,7 i Kollektivtransportproduksjon AS.

   note 18 – tapskontrakter

unibuss AS sin virksomhet innebærer at det inngås anbudskontrakter med 
offentlig eide bestillerselskap om levering av rutebuss tjenester, i hovedsak 
er dette bruttokontrakter hvor kjøper har inntektsansvaret. For disse 
kontraktene bærer unibuss AS en stor del av risikoen for utviklingen i flere 
kostnadsarter (for eksempel lønn, rente og drivstoff) uten at inntektene 
nødvendigvis blir indeksert tilsvarende. Dette kan resultere i ulønnsomme 
kontrakter. unibuss AS estimerer forventet resultatutvikling i den enkelte 
kontrakt og foretar avsetninger der nåverdijusterte inntekter er lavere enn 
uunngåelige kostnader som påløper i kontraktsperioden. 



48    KOllEKTivTRANSPORTPRODuKSjON AS  ÅRSRAPPORT  /   2012

Kontantstrømoppstilling

(Beløp i hele tusen)        

KOnsern    mOrselsKap

2012 2011 2012 2011

27 528 50 069 Ordinært resultat før skattekostnad 15 906 37 026

0 0 Effekt av endringer skatt fra konsernbidrag/skatteeffekt endring tidligere år 6 619 15 169

–10 –28 012 Gevinst ved salg av fast eiendom –10 –28 012

216 716 213 656 Ordinære avskrivninger 151 185 140 894

4 625 8 206 Nedskrivninger anleggsmidler og finansielle omløpsmidler 4 125 8 206

25 762 –9 750 Endring i varelager 24 984 –9 510

27 299 53 730 Endringer i kundefordringer 23 150 –132 235

–71 209 100 697 Endringer i leverandørgjeld –20 585 65 598

41 963 –23 567 Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn/ utbetalinger i pensjonsordninger 13 891 –32 872

0 0 inntekt ved bruk av EKmetode og bruttometode –22 483 –9 967

190 775 –75 789 Endringer i andre tidsavgrensninger 78 351 51 494

463 449 289 240 netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 275 133 105 791

10 28 012 innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 10 28 012

–346 143 –304 788 utbetalinger ved kjøp/ tilvirkning av varige driftsmidler/ anlegg under utførelse –320 365 –251 754

0 0 Endring på fordringer i konsern –29 284 338

–346 133 –276 776 netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter –349 639 –223 404

0 –70 372 Netto innbetaling kassekreditt 0 –70 919

0 0 innbetaling gjeld konsernselskaper 88 238 –162 853

560 000 450 000 innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 560 000 450 000

–477 748 –353 665 utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld/ utbetaling ved utlån –370 395 –69 254

82 252 25 963 netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 277 843 146 974

199 568 38 427 Netto endring av kontanter 203 337 29 361

46 923 8 496 Kontanter ved periodens start 29 922 561

246 491 46 923 Kontanter ved periodens slutt 233 259 29 922
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revisjonsbevis
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revisjonsbevis
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