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I fremtiden vil 2007 bli husket som det året den nye generasjon T-

banevogner kom til hovedstaden. MX 3000 har siden introduksjonen 

på vårparten vist seg å være en riktig investering. En undersøkelse 

som ble utført høsten 2007 viser at kundetilfredsheten er betydelig 

høyere der det kjøres nye tog, enn hos kundene som reiser med de 

gamle røde. Brukerne av de nye togene har også en mye bedre opp-

fattelse av både punktlighet, regularitet og renhold enn de som kjørte 

de samme strekningene med gamle tog.

Tellinger viser at T-banen ved sist årsskifte hadde 6 % flere reisen-

de enn året før. Dette er ikke tilfeldig. De nye togene gir bedre rei-

seopplevelse. De nye togene medfører at regularitet og punktlighet 

er bedre, momenter som er avgjørende for den som skal ut og reise 

og er avhengig av å komme fram i rett tid. T-banen er et godt valg, 

også når miljøet vårt skal spares for skadelige utslipp.

Innfasing av nytt materiell og økt produksjon av T-banereiser har 

vært krevende for Oslo T-banedrift AS. Nye tog stiller nye krav, ikke 

minst på opplæringssiden. Ved utgangen av året hadde vel 220 føre-

re fått opplæring på MX. I tillegg har 36 nye førere begynt i T-banen. 

Verkstedenheten på Ryen har også gjennomført omfattende opplæ-

ring på de nye togene.

Oslo T-banedrift AS har i 2007 et overskudd etter skatt på 1,8 MNOK. 

Av de totale driftskostnadene på 809 MNOK er over halvparten, 59 

%, bundet opp i årskontrakter med enheter innenfor konsernet Kol-

lektivtransportproduksjon AS og Oslo Vognselskap AS. Selskapets lik-

viditet ansees ved årsskiftet å være tilfredsstillende.

NYDALEN 
I 2007 var det ingen som mistet livet som en følge av T-banens drift. 

Det ble registret 10 personskader knyttet til trafikksikkerhet, av- og 

påstigning på tog samt hendelser på stasjon. To av tilfellene karakte-

riseres som alvorlige grunnet påkjørsel.

Nye tog er starten på generasjonsskiftet i T-banen. I løpet av de kom-

mende månedene skal kundene stifte bekjentskap med sanntidssys-

temet som skal erstatte dagens informasjonssystem, noe som er etter 

lengtet. Om noen måneder skal første del av nye Kolsåsbanen åpnes 

og dersom det går som planlagt, kan det bli 7,5 min. rute på linje 5. 

Dette er tiltak som medfører betydelig bedring i T-banetilbudet.

Med dette ønsker jeg velkommen til Årsrapporten for 2007.

Med hilsen

Øystein Svendsen
Administrerende direktør
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"Bedre tilbud ga flere reisende"
Året 2008 sett under ett, ble et godt år for Oslo T-banedrift AS (OTD). 

Nye Tbanetog kom hver andre uke fra fabrikken og ble satt inn i 

regulær trafikk. Fornyelsen av vognparken er i rute, og ved årsskif-

tet var det mottatt 150 av 189 bestilte MX tog. I august gjenåpnet tre 

stasjoner på Kolsåsbanen. Tilbudet på linje 5 ble utvidet til 7,5 minut-

ters rute i august. Dette har ført til en solid trafikkvekst på T-banen.

2008 ble også året da politikerne valgte å sette ned prisen på 

månedskortet, for å stimulere til økt kollektivvekst. Totalt medfør-

te dette at antallet reisende på T-banen økte fra 68 millioner reisen-

de i 2007 til 76 millioner reisende i 2008. Totalt førte dette til tidenes 

største trafikkvekst for T-banen.

OTD har arbeidet målrettet for å utarbeide rutiner og prosedyrer for 

å bedre kvaliteten på produktet. OTD er sertifisert etter miljøstandar-

den ISO-14001 og vil bli sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO-9001 

ved inngangen til 2009. Dette gir OTD et solid fundament å bygge på 

- til kundens beste.

I 2008 er det ikke registret drepte eller alvorlig skadde som følge av 

drift av OTD. 15 personer er behandlet for mindre skader eller kjørt til 

legevakt for kontroll. Kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet er 

høyt prioritert.

Virksomheten
OTDs hovedvirksomhet er persontransport med t-banetog, herunder 

trafikkstyring, serviceoppgaver og kontrolloppgaver. Virksomheten har 

driftstillatelsen fra Statens jernbanetilsyn. T-banevogner stilles kost-

nadsfritt til disposisjon av Ruter AS, og infrastruktur leies fra Kollektiv-

transportproduksjon AS (KTP). OTD kjøper vedlikehold fra henholdsvis 

verkstedsenheten og infrastrukturenheten i KTP. Virksomheten drives 

fra Tøyen i Oslo. OTD overtok drift av T-banen 1. juli 2003.

OTD har også fått i oppdrag å gjennomføre konkurranseutsettingen av 

vedlikeholdet på de nye MX-vognene.

Kjørekontrakt

Kjøringen gjøres på oppdrag fra Ruter AS gjennom egen kjørekon-

trakt. Kontrakten er løpende med årlige reforhandlinger.

Strategi 

OTDs strategi baseres på visjonen ”En T-bane til å stole på”, verdigrunn-

lag, fire suksessområder og milepæler. Verdigrunnlaget er uttrykt gjen-

nom verdiene handlekraft, effektiv, inspirerende. Suksessområdene har 

konkrete mål og resultatene rapporteres jevnlig til OTDs styre. Suksess-

områdene er; Kunde, Medarbeider, Samfunn, Lønnsomhet. Strategien

oppdateres årlig, og samordnes med den langsiktige strategi for Ruter AS.

Suksessområde Kunde
Kundetilfredsheten var 82 % i 2008 mot 88 % i 2007. Målet var 88 %, 

og det ble ikke ble nådd. Årsaken er først og fremst stor misnøye med 

sommerrutene og problemene i forbindelse med løvfallsperioden i 

oktober og november, og fulle tog i rusktiden pga stor kundeøkning.

Kundetilfredsheten varierer fra linje til linje og er meget god på linje 5 

med 91. Linje 5 har hatt MX tog hele året og høy frekvens siste halvår.

Snikandelen har også i 2008 holdt seg lav, stabilt under 4 %. Dette som 

et resultat av at det gjennom lang tid er gjennomført systematiske bil-

lettkontroller med god kvalitet. 

Suksessområde Medarbeider
Antall ansatte ved utgangen av året var 513, omregnet 437,6 heltids-

stillinger. Dette er en økning på 18 personer i forhold til 2007, til på 

runn av økt produksjon med 7 1/2 min. rute på linje 5 og åpning av 

Kolsåsbanen til Åsjordet.

Mangfold og likestilling

OTD er opptatt av å sikre mangfold i selskapet og kan vise til gode 

resultater på dette området. Arbeidet fokuserer på kvinner, etniske 

minoriteter, eldre og personer med funksjonshindringer.

Av OTDs 513 ansatte er 152 kvinner. Dette utgjør 30 % og represen-

terer den største kvinneandelen i konsernet. Det er en økning på 1 

%-poeng fra 2007. Av 30 lederstillinger er 9 ledere kvinner.

OTD legger til rette for tiltak som permisjon, redusert arbeidstid samt 

arbeide og arbeidstid tilpasset kvinners og småbarnsforeldres behov.  

OTD vektlegger å ansette flere kvinner.

I driftsstillinger og førstelinjelederstillinger er det ingen lønnsforskjell 

mellom kvinner og menn. Lønn- og arbeidsvilkår er tariffbestemt for 

disse gruppene. I høyere leder- og administrative stillinger vurderes 

lønn etter kompetanse, ansvar og resultatoppnåelse. 

Det er om lag 1/3 del av de ansatte som har en etnisk minoritetsbak-

grunn. OTD har som mål at andelen medarbeidere med slik bakgrunn 

i administrasjons- og lederstillinger reflekterer andelen ansatte. Av 30 

lederstillinger har 7 ledere minoritetsbakgrunn.

I stillingsannonser oppfordres kvinner og personer med minoritets- 

bakgrunn til å søke. Disse gruppene prioriteres også ved tildeling av 

KTPs opplærings- og utviklingsmidler og ved inntak til planlagte  

lederprogram.

Arbeidsmiljø og personalforhold

HMS - arbeidet er organisert slik det følger av lov og forskrift og er 

nedfelt i Kvalitetssystemet, med tilhørende rutiner. Systemet bygger 

på risikovurderinger, handlingsplaner og revisjoner. Arbeidet er plan-

messig og systematisk og har som siktemål at arbeidsmiljøet skal 

kontinuerlig forbedres.

HMS er et lederansvar, og det systematiske arbeidet planlegges og 

gjennomføres i samarbeid med verneombudene.

Arbeidsmiljøutvalget i OTD har et ansvar for å følge HMS-arbeidet og 

skal påse gjennomføringen av et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Ledel-

se, medarbeidere, vernetjeneste og bedriftshelsetjenesten er represen-

tert i AMU. AMU har hatt regelmessige møter i 2008. 

Sentrale tiltak:

Det arbeides med tett oppfølging av syke medarbeidere og det er et 

spesielt fokus på å få raskt til permanente løsninger for langtidssyke. 

Ved lengre sykefravær har alle en oppfølgingsplan.

Lederne følger opp medarbeidere etter uønskede hendelser for å hin-

dre eventuelt sykefravær, redusere faren for senere hendelser og  

ettervirkninger. Det er lagt til rette for å innhente bistand av fagperso-

ner fra bedriftshelsetjenesten og eksterne. 

I dette arbeidet er det et betydelig fokus på helse og sunn livsstil.

Øvrige tiltak er tilrettelegging av arbeid, økt bruk av aktiv sykemelding, 

arbeidslag for midlertidig omplassering og utprøving av restarbeidsevne.

Sentralt arbeidstreningssenter brukes for utprøving/arbeidstrening ved 

lengre fravær.

Det pågår lederutvikling som bl.a. har til hensikt å øke involvering og 

kommunikasjon mellom leder og medarbeider.

Som en del av OTDs styringssystem gjennomføres det årlige medarbei-

derundersøkelser. I 2008 ble det gjennomført en medarbeiderundersø-

kelse og en separat lederevaluering. Undersøkelsene viste en betydelig 

resultatoppgang i forhold til de tidligere undersøkelsene. 

OTD er en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA) og det er et tett samar-

beid med NAV om å sette inn tiltak mot fravær.

Sykefraværet var 11,68 % i 2008 mot 13,23 % i 2007. Målet for 2008 

var 11 %. 

Korttids - og langtidsfravær i 2008 fordeler seg med henholdsvis 6,75 

% og 4,93 % i 2008 mot 6,5 % og 6,7 % i 2007. Det arbeides med tett 

Årsberetning 200803
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oppfølging av syke medarbeidere og det er et spesielt fokus på å få 

raskt til permanente løsninger for langtidssyke.

OTD mottar tilretteleggingstilskudd.

Pr. 31. januar er det registrert 59 yrkesskader i 2008 (94 i 2007).  

Normalt blir noen skader etterrapportert.

Suksessområde Samfunn
Basert på tellinger utført i oktober 2008 økte antallet reiser fra 68,6 

millioner i 2007 til 73 millioner i 2008. Økningen i antallet reiser 

skyldes i hovedsak bedre rutetilbud med flere avganger og nye 

stasjoner, innfasing av flere MX tog, lavere pris på månedskort og 

høyere pris i bomringen rundt Oslo og en befolkningsøkning i Oslo.

Påvirkning av det ytre miljø

Høsten 2007 ble OTD miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden. De 

viktigste fokusområdene for å bedre miljøet er å få flere til å reise 

med OTD, redusere energibruk, redusere støy, fjerne visuell foruren-

sing som tagg og hærverk og avfallshåndtering. OTD deltar aktivt i 

prosjekter ved å stille krav til miljøtiltak. 

OTD la ned et betydelig arbeid for å legge til rette for å bli NS-EN 

ISO–9001 sertifisert i 2009.

OTD kjørte 2 720 mill. plasskilometer i rutetrafikk i 2008. T-bane er det 

mest miljøvennlige kollektivtilbudet i Oslo og kjører på egen trasé.

OTD er det ett av de aller sikreste transportsystem i Norge. 

Trafikksikkerhet:

I 2008 har vi hatt 15 skader som har krevd legebehandling/legekon-

troll. Ingen av hendelsende førte til varig mén. Vi hadde en nedgang 

i alvorlige skader fra 2007 (2) til 2008 (1), men en økning 

lettere skader.

Statens Jernbanetilsyn reviderte OTD høsten 2008 og ga OTD 18 av-

vik. Styret og administrasjonen tok dette svært alvorlig og har dispo-

nert ressursene slik at disse lukkes på en god måte i tillegg til at av-

vikene skal bidra til varig kvalitetsheving av sikkerhetsarbeidet.

Suksessområde Lønnsomhet
OTD har et overskudd etter skatt på 33,1 mill. kroner i 2008.

Av totale inntekter på 910 mill. kroner utgjør trafikkinntektene 881 

mill. kroner. Trafikkinntektene og antall passasjerer har økt med i 

størrelsesorden 15 % fra 2007 til 2008 som følge av utvidelse av til-

budet på linje 5, forlengelse av Kolsåsbanen til Åsjordet og bedre 

passasjerkapasitet som følge av idriftsettelse av nye T-banetog gjen-

nom hele 2008. 

Se graf 1

OTDs totale driftskostnader var i 2008 på 878 mill. kroner hvorav ca 

509 mill. kroner er bundet opp i årskontrakter med enheter innen-

for konsernet. Økningen i personalkostnader, utover ordinær lønnsut-

vikling, skyldes i hovedsak økt rutetilbud og økte pensjonskostnader 

som blir belastet OTD fra konsernet. Innfasing av nye vogner har i til-

legg medført økt behov for opplæring av eksisterende og nye føre-

re, noe som i en overgangsperiode øker personalrelaterte kostnader. 

OTD har hatt fokus på sterk kostnadsstyring i 2008 og dette vil også 

ha høy prioritet fremover.

Se graf 2

Disponering av årets overskudd er slik:

Likviditeten anses som tilfredsstillende pr. 31.12.2008.

OTD har i 2008 ikke hatt større finansielle transaksjoner.

OTDs har ingen fri egenkapital per 31.12.2008.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene 

om fortsatt drift er til stede.

Styret mener at det er god styring og kontroll i OTD, og fremhever 

ledelsens og de ansattes innsats for god drift i OTD. 

Utfordringer i 2009

OTD vil intensivere arbeidet med å bedre kvaliteten på produktet. 

Arbeidet med å bedre punktlighet, regularitet og informasjon vil bli 

prioritert. 

I 2009 skal det foregå omfattende ombyggingsaktiviteter på T-bane-

nettet. Større prosjekter som oppgraderinger av stasjoner på linje 5, 

ombyggingen av Holmenkollbanen og oppgradering av Lambertseter-

banen vil gjøre tilbudet sårbart for driftsproblemer. I sommer-

månedene vil T-banetilbudet bli supplert med buss for bane på linje 

5. Holmenkollbanen vil være delvis stengt fra sommeren 2009. Her

vil det bli kjørt et utvidet busstilbud.

Tilbudet i sommermånedene vil bli styrket ved at det blir kjørt flere 

avganger lengre på kvelden enn i 2008. Tilbudet på lørdager er ellers 

styrket ved at de kjøres lengre tog.

OTD arbeider i sin strategi for at effekten av investeringer skal utnyttes 

maksimalt. OTD vil være en pådriver både internt i KTP og eksternt for 

at vedlikeholdsetterslepet skal reduseres og stasjonsoppgraderinger 

videreføres i hele T-banesystemet.

OTD har inngått en løpende rammeavtale med Ruter As. Avtalen 

Avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt  45 664

Mottatt konsernbidrag uten skattemessig effekt - 8 068 

Overføringer fra/til annen egenkapital - 4 452

Sum overføringer og disponeringer   33 145

 

  Åsne Havnelid
Nestleder 

    Osmund Ueland
Styremedlem 

    Gunnar Apeland
Styrets leder 

   Inger Johanne Bergstøl 
Styremedlem 

      Anette W. Michelet
Styremedlem  

         Bjørn Nytrø
Styremedlem 

 Torstein Roland
  Styremedlem

 Øystein Svendsen
Administrerende direktør

Daniel Skjeldam
Styremedlem

Graf 1: Utviklingen i trafikkinntekter og andre inntekter

Graf 2: Utviklingen i driftskostnader 
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kan sies opp med en frist på 12 måneder. Omfanget av leveransen 

forhandles i en årlig driftsavtale hvor over 90 % av selskapets 

inntekter er et fast årlig beløp.

OTD har ingen ekstern lånefinansiering og således er det kun renterisi-

ko knyttet til finansielle plasseringer.

OTD har pr. i dag ingen valutarisiko og har ikke gitt Økonomiske 

garantier eller tilsvarende forpliktelser.

Oslo, 4.mars 2009
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Resultatregnskap04

Note 2008 2007

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekt 1 909 541 802 152

Sum driftsinntekter 909 541 802 152

Driftskostnader

Varekostnad 411 854 412 970

Lønnskostnad 2,3 254 057 230 908

Avskrivning på varige driftsmidler 804 932

Annen driftskostnad 4 211 224 164 578

Sum driftskostnader 877 939 809 388

Driftsresultat 31 602 (7 237)

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt 14 593 9 908 

Sum finansintekter 14 593 9 908

Finanskostnader

Annen finanskostnad 156 47

Sum finanskostnader 156 47

Netto finansposter 14 437 9 861

Ordinært resultat før skattekostnad 46 039 2 624

Skattekostnad på ordinært resultat 5 12 894 843

Ordinært resultat 33 145 1 781

Årsresultat 33 145 1 781

Overføringer og disponeringer

Avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt 45 664 23 937

Mottatt konsernbidrag uten skattemessig effekt -4 452 -23 937

Overføringer fra/til annen egenkapital -8 068 1 781

Sum overføringer og disponeringer 33 145 1 781

 
      Beløp i 1000 kr

SiNSEN
14:12



BalanseBalanse 0505

Note 2008 2007

ANLEGGSMiDLER

imaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5 10 262 5 398

Sum immaterielle eiendeler 10 262 5 398

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 899 1 293

Maskiner, rullende materiell 554 786

Sum varige driftsmidler 1 453 2 078

Sum anleggsmidler 11 715 7 477

OMLØPSMiDLER

Fordringer

Kundefordringer 7 630 3 365

Andre fordringer 36 505 263 375

Fordringer på konsernregnskap 7 309 812 0

Sum fordringer 353 947 263 740

Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 10 631 49 051

Sum omløpsmidler 364 578 315 791

Sum eiendeler 376 293 323 268

 
       Beløp i 1000 kr

Note 2008 2007

EGENKAPiTAL

innskutt egenkapital

Selskapskapital 8,9 58 678 58 678

Overkursfond 8 20 892 20 892

Sum innskutt egenkapital 79 570 79 570

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 10 262 18 330

Sum opptjent egenkapital 10 262 18 330

Sum egenkapital 89 832 97 900

Langsiktig gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelse 3 35 811 18 338

Sum avsetning for forpliktelser 35 811 18 338

Sum langsiktig gjeld 35 811 18 338

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 36 0

Leverandørgjeld 18 974 67 679

Skyldige offentlige avgifter 17 283 14 325

Kortsiktig gjeld til konsernselskap 126 184 0

Mottatt, ikke benyttede prosjektmidler 5 900 32 700

Annen kortsiktig gjeld 82 273 92 325

Sum kortsiktig gjeld 250 650 207 029

Sum gjeld 286 461 225 368

Sum egenkapital og gjeld 376 293 323 268

 
       Beløp i 1000 kr

                               Oslo, 4.mars 2009

    Gunnar Apeland
Styrets leder 

  Åsne Havnelid
Nestleder 

      Anette W. Michelet
Styremedlem  

         Bjørn Nytrø
Styremedlem 

 Torstein Roland
  Styremedlem

 Øystein Svendsen
Administrerende direktør

    Osmund Ueland
Styremedlem 

   Inger Johanne Bergstøl 
Styremedlem 
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Daniel Skjeldam
Styremedlem



Kontantstrømoppstilling06

2008 2007

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktivitter

Resultat før skattekostnad 46 039 2 624

+ Ordinære avskrivninger 804 932

+/- Endringer i kundefordringer (4 265) 56 936

+/- Endringer i leverandørgjeld (48 705) (39 997)

+/- Endringer i pensjonsavsetninger 17 473 30 347

+/- Endringer i andre tidsavgrensningsposter 23 737 22 763

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 35 083 73 605

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

- Utbetalinger ved kjøp av vrige driftsmidler 178 0

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (178) 0

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

- Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 36 0

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 36 0

= Netto endring i kontanter mv        34 941 73 605

+ Beholdning av kontanter 01.01.2008 275 391 201 786

= Kontantbeholdning 31.12.2008 310 332 275 391

 

       Beløp i 1000 kr. 
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REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestem-

melser og god regnskapsskikk.

Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet.

 

Vurdering og klassifisering av balanseposter
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksom-

heten.  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 

til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.  

Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kort-

siktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt 

poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert 

som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laves-

te av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 

til opptakskost.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålyden-

de etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres 

på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I til-

legg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for 

å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økono-

miske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av drifts-

midler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer 

tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk 

levetid.

Pensjoner
Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan.  Ved beregninger av 

pensjonskostnaden benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på for-

ventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet gjenvæ-

rende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht. Lov om obli-

gatorisk tjenestepensjon, og det er etablert pensjonsordninger som 

oppfyller kravene.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betal-

bare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % 

på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regn-

skapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig under-

skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 

skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan re-

versere i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduse-

rende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sann-

synlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.  

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. 

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd 

og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

✻ Note 1 ✻  ANNEN DRIFTSINNTEKT

  

Pr. Virksomhetsområde 2008 2007

Trafikkinntekter 880 869 750 067

Andre inntekter 28 672 52 084

Sum 909 541 802 152

 
      Beløp i 1000 kr
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✻ Note 3 ✻  PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER

Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til de-

finerte fremtidige ytelser. Dette er en bruttoordning. Pensjonsytelse-

ne er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved 

oppnådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom en 

forsikringsordning

De aktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.2008 med basis i 

data pr. 01.01.2008. I beregningen inngår 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% for an-

satte som ikke har rett til å gå av før fylte 67 år etter nærmere vilkår.
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2008 2007

Årets opptjente pensjonsrettigheter inkl. arbeidsgiveravgift 21 102 22 044

Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 20 225 11 418

Avkastning på pensjonsmidler (15 767) (14 917)

Årets resultatføring av estimatavvik 8 114 8 312

Netto pensjonskostnad 33 673 33 503

Midler > forpliktelser           Midler > forpliktelser

Beregnede pensjonsforpliktelser 389 536 396 570

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 282 000 258 795

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 86 888 121 707

ArbeidsgIveravgift påløpt forpliktelse 15 163 2 266

Netto pensjonsforpliktelse 35 811 18 334

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 5,30 % 5,00 %

Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,50 %

Forventet pensjonsregulering 3,75 % 4,25 %

Forventet G-regulering 3,75 % 4,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler 5,80 % 6,00 %

 
      Beløp i 1000 kr. Estimatavvik amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid.

✻ Note 2 ✻  LØNNSKOSTNAD

Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
Administrerende direktør har rett til en årslønn dersom han fratrer  

sin stilling, etter styrets ønske. Kompensasjonen for de siste seks  

måneder skal avregnes mot lønn i en eventuell ny stilling eller  

andre lønnede/honorerte oppdrag.

Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjons-

ordning.

Revisor
Avtalt revisjonshonorar for 2008 utgjør kr. 177 696. Kostnadsført  

annen revisjonsmessig bistand utgjør Kr. 58 400. Alle beløp er 

eksklusive mva.

Lønnskostnader 2008 2007

Lønninger 189 179 170 774

Folketrygdavgift (Eks. arbeidsgiveravgift) 29 804 27 189

Pensjonskostnader 31 675 31 465

Andre ytelser 3 399 1 480

Sum 254 057 230 908

Antall årsverk 438 420

Godtgjørelser Lønn Andre godtgjørelser

Administrerende direktør 1 352 134

Styrehonorar 641 –

 
      Beløp i 1000 kr



✻ Note 5 ✻  SKATTEKOSTNAD     
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✻ Note 4 ✻  ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

2008 2007

Spesifikasjon annen driftskostnad

Konserninterne kjøp 153 185 110 539

Kjøp av eksterne tjenester 6 070 4 640

Leiekostnader inkl vakthold 18 753 16 492

Bygningsstrøm 8 649 11 167

Forsikring 6 450 5 368

Tap på fordringer 7 902 8 145

Andre driftskostnader 10 215 8 228

Sum andre driftskostnader 211 224 164 578

      

      Beløp i 1000 kr
     

2008 2007

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 17 758 9 309

Endring i utsatt skatt (4 864) (8 465)

Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 12 894 844

Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt:

28% av resultat før skatt 12 891 735

Differanse på grunn av permanente forskjeller 3 109

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 46 039 2 624

Permanente forskjeller 12 388

Endring i midlertidige forskjeller 17 371 30 233

Prinsippendring pensjon

Underskudd til fremføring

Grunnlag betalbar skatt 63 422 33 245

Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat 17 758 9 309

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 17 758 3 226

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag (17 758) (9 309)

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler (839) (945)

Forskjeller som ikke utlignes 0 0

Pensjonsforpliktelse (35 811) (18 334)

Netto forskjeller (36 650) (19 279)

Utsatt skattefordel (-)/Utsatt skatt (10 262) (5 398)
     
      Beløp i 1000 kr
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✻ Note 6 ✻  ANLEGGSMIDLER  

Leieavtaler
Kollektivtransportproduksjon AS har besluttet at OTD skal leie infra-

struktur og kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester fra enheter i morsel-

skapet. Godtgjørelse for leie og vedlikehold av infrastruktur og vogn-

materiell avtales for hvert år.

T-banevogner stilles kostnadsfritt til OTDs disposisjon av Ruter AS, som 

betaler vognleie til Oslo Vognselskap AS. Oslo Vognselskap AS eier  

T-banevognene.

Oslo Tbanedrift AS leier lokaler av Kollektivtransportproduksjon AS.   

Det er 6 måneders oppsigelse for de inngåtte husleiekontraktene.

✻ Note 7✻  BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med  

kr 8 383 058,- per 31.12.2008.

Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning.  

Dette innebærer at datterselskapenes kontantbeholdning formelt sett 

er fordringer på morselskapet, og alle konsernselskaper er solidarisk 

ansvarlige for de trekk konsernet har gjort.

✻ Note 8 ✻  EGENKAPITAL    
 

✻ Note 9✻  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i Oslo T-banedrift AS pr. 31.12.2008 består av følgen-

de aksjeklasse:

  

FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Oslo T-banedrift AS har inngått en løpende rammeavtale med Ruter 

As. Avtalen kan sies opp med en frist på 12 måneder. Oppsigelsen 

har da virkning fra 1. januar året etter fristens utløp. Omfanget av  

leveransen forhandles i en årlig driftsavtale hvor over 90 % av  

selskapets inntekter er et fast årlig beløp.

Selskapet har ingen ekstern lånefinansiering og således er det  

ingen renterisiko.

Selskapet har pr. i dag ingen valutarisiko.

Selskapet har siden stiftelsen generert netto positive kontantstrøm-

mer fra operasjonelle aktiviteter.

Antall Pålydende Balanseført

Aksjer 58 678 1 000 58 678 000

 
Beløp i 1000 kr

Kollektivtransportproduksjon AS eier samtlige aksjer i Oslo T-banedrift AS.

Morselskapet, Kollektivtransportproduksjon AS, har forretningskontor i Oslo 

og utarbeider et konsernregnskap hvor Oslo Tbanedrift AS inngår. Kopi av 

konsernregnskapet kan innhentes på selskapets kontor i Økernveien 9  

i Oslo.

(Beløp i hele tusen)    

Pr 01.01.08          58 678        20 892               18 330              97 900

+Fra årets resultat                 33 145              97 900

- Avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt                                                 (44 664)           (45 664)

+Mottatt konsernbidrag uten skattemessig effekt                     4 452                4 452

Pr. 31.12.08          58 678        20 982               10 262 89 832

Aksjekapital/
Selskapskapital

Overkurs
fond

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

(Beløp i hele tusen)    

Anskaffelseskost 01.01                       2 235                            11 627                          13 861

+ Tilgang                              0                                 178                              178

Anskaffelseskost pr. 31.12                          2 235                             11 805                         14 039

Akk. av/nedskr. pr 1.1 2008                            942                             10 841                         11 783
+ Ordinære avskrivninger                                   393     410                              804
Akk. av/nedskr. pr. 31.12                       1 335                                  11 251                        12 586

Balanseført verdi pr 31.12                             899                                      554                           1 453

Økonomisk levetid                     3 - 5 år                                     5 år

Avskrivingsplan                          Lineær                                 Lineær

Påkostning leide 
lokaler

Maskiner og
inventar

Sum
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✻ Note 6 ✻  ANLEGGSMIDLER  

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  

Resultat før skattekostnad 46 039 2 624 

Ordinære avskrivninger 804 932 

Endring i kundefordringer (4 265) 56 936 

Endring i leverandørgjeld (48 705) (39 997) 

Endringer i pensjonsavsetninger 17 473 30 347 

Endring i andre tidsavgrensningsposter 23 737 22 763

Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 35 083 73 605

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 178 0

Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (178) 0

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 36 0

Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 36 0

Netto endring i kontanter mv 34 941 73605

Beholdning av kontanter 01.01.2008 275 391 201 786 

Kontantbeholdning 31.12.2008 310 332 275 391

 

NATiONALTEATERET
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