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MER TRIKK TIL FOLKET!
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Kunden er vinneren etter at Oslo Sporvognsdrift 
AS ble etablert 1. juli 2003. Trikkeproduktet har 
blitt vesentlig utvidet og forbedret i løpet av disse 
årene. Fra å være i en situasjon der trikketilbudet ble 
redusert for å tilpasses stramme budsjetter, utvikles 
det nå i takt med kundenes og byens behov. Det er 
bred politisk enighet i Oslo om denne satsingen på 
trikk. Oppdragsgivers bestilling av økt produksjon 
i form av Rullende fortau er en bekreftelse på dette. 

Oslo ønsker trikken som det sentrale kollektiv-       
tilbudet på gateplan i Oslo. Kollektivmeldingen fra 
2004, som er f ørende for utviklingen av kollektiv-
tilbudet i Oslo, understreker dette. Videreutvikling 
av Rullende fortau, bedre fremkommelighet og 
ytterligere satsing på trikk er noen av områdene 
som Kollektivmeldingen legger f øringer for. 

Suksess for Rullende fortau   
Rullende fortau ble etablert i november 2004 som 
et pilotprosjekt på strekningene over Grünerløkka 
og til Rikshospitalet. Dette ble raskt en stor suksess, 
og Bystyret bestilte full innf øring av rullende fortau 
med start i oktober 2005. Konseptet er 5 min
frekvens på sentrale strekninger og 10 min frekvens 
på ytterstrekninger i perioden kl 07.00 – 19.00 
på hverdager og kl 11.00 – 17.00 på lørdager. 
Antallet avganger økte med 25% etter oppstart 
av Rullende fortau. 

I 2005 økte antall reiser med trikken med 7%.
Denne tellingen ble gjennomf ørt noen uker etter 
oppstarten av rullende fortau og kan derfor for 
det meste henvises til pilotprosjektet. På enkelte 
strekninger viser telleresultatene en vesentlig større 
vekst enn 7%.  Det er gledelig å kunne konstatere at 
Rullende fortau er en suksess og at kundene er svært 
tilfreds med tilbudsforbedringene. 

Tilbudet er godt likt av kundene og trikken scorer 
høyt på omdømmeundersøkelser. Spesielt tilfreds 
er kundene med hyppigere avganger og resultatene 
viser at befolkningen mener at trikken er svært 
viktig for Oslo. At trikken er Oslos klart best likte 
offentlige transportør og livsnerven i Oslo er et bra 
utgangspunkt for ytterligere forbedringer.

Godt økonomisk resultat
Produktutviklingen har skjedd under gjeldene 
økonomiske rammer, og selskapet hadde i 2005 et 
overskudd etter skatt på 3.649.905 kroner. Arbeidet 
med effektivisering har vært i f ørersetet under 
hele prosessen. Driftsopplegget med Rullende 
fortau bruker 59 vogner på 3,9 mill. km pr. år, mens 
opplegget fra 2003 brukte 58 vogner for å kjøre 
3,1 mill. km pr. år. Enhetskostnaden pr. km er 
redusert fra kr 157 pr. km i 2003 til kr 130 pr. km 
i driftsopplegget som startet i oktober 2005.

Veien videre 
Mens målsetningen hittil har vært å utnytte 
eksisterende materiell maksimalt, vil selskapet i 
fremtiden utvikle trikketilbudet med nye traseer. 
I f ørste omgang jobbes det med detaljerte analyser 
av muligheter og opplegg for trikk på strekningen 
Sinsen – Bjerke – Tonsenhagen samt trikkeløsning 
i Bjørvika.

Det skal være trygt og enkelt å reise med 
trikken. Den skal gå ofte og være det foretrukne 
framkomstmiddelet i Oslo. Vår målsetning er at 
trikken skal oppleves som rask og effektiv.  

Jeg opplever at de fleste er svært stolte av å jobbe 
i Oslotrikken, og det har de god grunn til å være! 
De store endringene som er gjennomf ørt hadde 
ikke vært mulig uten godt samarbeid med alle 
ansatte i bedriften.

Jeg takker alle som velger å reise med trikken. 
Jeg takker også de som er med på å legge forholdene 
til rette slik at vi kan utvikle trikkeproduktet 
ytterligere. “Vi gir byen til folket og folket til byen” 
er visjonen vår. Det skal vi fortsette å jobbe etter slik 
at Oslo kan bli en enda triveligere og sunnere by 
å være i! 

Med vennlig hilsen

Torild Skogsholm
Administrerende direktør

Foto: Vera S. Graasten Holt og CF-Wesenberg/Kolonihagen.noÅrsrapport 2005
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2005 – 
ET TILBAKEBLIKK
Året har vært preget av store endringer for både 
reisende og ansatte. Igangsetting av Rullende fortau 
og utrulling av sanntidsinformasjonssystem (SIS) 
var krevende prosesser som krevde mye ressurser. 
Satsingen viser seg å være riktig siden både antall 
reiser og kundetilfredsheten er stigende.

Selskapet har ofte blitt positivt omtalt i media 
i løpet av året. Dette har vært medvirkende til 
forbedret omdømme. Videre har trikken vært 
aktiv i annen markedskommunikasjon, noe som 
også har skapt blest omkring trikken spesielt, og 
kollektivtrafikken generelt. 

Fremkommelighet
God fremkommelighet er svært viktig for all 
kollektivtrafikk. For trikkens del har det vært 
gjennomført enkelte svært viktige tiltak for å gjøre 
fremkommeligheten bedre. Det er bl.a. innført egen 
trasé for trikken i Grefsenveien ned mot Storo, 
det er ryddet opp i parkeringsforhold i Inkognito-
gata og svingbevegelsene i krysset Vogtsgate 
og Chr. Michelsensgate er strammet inn. Dette 
er alle svært viktige tiltak som har bidratt til en 
forbedret fremkommelighet for trikken. Det ble 
også fattet vedtak om en ett års prøveordning med 
rushtidsbom i Oslogate, bommen blir montert 
i juni 2006.  

Det er viktig å fortsette arbeidet med å bedre frem-
kommeligheten for trikken. Kundene og byen blir 
vinnerne når kollektivtrafikken kommer raskere 
frem – reisetiden for kundene blir kortere, flere vil 
velge å reise kollektivt og trikkedriften vil bli enda 
mer kostnadseffektiv. 

Sanntidsinformasjonssystem (SIS)
Montering av nytt sanntidsinformasjonssystem har 
pågått i hele 2005 og vil fortsette i 2006. Systemet 
har i f ørste rekke to hovedfunksjoner 

1)   elektronisk informasjon på holdeplasser om  
neste  avgang og

2) prioritering av trikker og busser i lyskryss 

SIS-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 
Oslo kommune og Statens Vegvesen og koordineres 
av Trafikanten. Den elektroniske informasjonen på 
holdeplassene er svært godt mottatt av kundene, 
de har nå en reell mulighet til å vite når neste trikk 
kommer.

Monteringen av resterende deler av prioriterings-
systemet i lyskryssene vil pågå ut 2006. For kollektiv-
trafikken er det svært nødvendig at dette arbeidet 
fullføres og at effekten kan hentes ut i form av 
forbedret fremkommelighet og kortere reisetid 
for kundene. 

Trafikksikkerhet
Oslo Sporvognsdrift AS er godkjent av Statens 
Jernbanetilsyn som selvstendig jernbaneforetak og 
innehar driftstillatelse for trafikksikkerhet, drive 
kjørevei og trafikkstyring på sporvognsnettet i Oslo. 

Selskapet har et totalansvar for sikkerheten 
knyttet til trikkedriften og det jobbes hele tiden 
for at sikkerheten til trikken skal være på høyest 
mulig nivå. Det var ingen dødsulykke som følge av 
trikkedriften i Oslo i 2005, men det er registrert en 
økning i antall personpåkjørsler. Produksjonen er 
økt med 20% og det kan være noe av forklaringen på 
økningen i antall personpåkjørsler. 

Antall kollisjoner er nesten tilsvarende for 2005 
som for 2004, og det er forbedringer sett i forhold 
til at produksjonen har økt med ca 20%. Kollisjoner 
i rundkjøringer hvor trikk kjører igjennom har også 
økt, men det er også etablert flere rundkjøringer 
i forbindelse med trikketraseene. Selskapet har 
av den grunn etablert et samarbeid med Statens 
Vegvesen Region Øst og Vegdirektoratet for å se 
på mulige tiltak for å bedre dette. Det er satt i 
gang et prøveprosjekt som skal teste ut effekten av 

ledelys/varsellys i kjørebanen i rundkjøringene i 
Mailundveien og ved Abelhaugen. 

Miljø 
Dårlig luftkvalitet er ett av de største miljø-
problemene i Oslo. Kombinasjonen av tett 
befolkning, mye trafikk og topografi gjør Oslo særlig 
utsatt for høye konsentrasjoner av luftforurensning 
deler av vinteren. Det er ikke bra at enkelte må holde 
seg innendørs på grunn av sterkt forurenset luft.

Trikken bruker ren, fornybar norsk fossekraft som 
energikilde. Det gir viktige bidrag til luftkvaliteten 
i Oslo. Trikken har også stor kapasitet, for å dekke 
kapasiteten til trikken med buss trengs det 2 store 
busser pr. trikk. Det betyr at trikken er svært miljø-
vennlig og at det er sterkt nødvendig å utvikle 
trikketilbudet ytterligere for at Oslo fortsatt skal 
kunne være en by det er godt å bo og jobbe i.

Årsrapport 2005

Strøksgater med trikk er et prosjekt som er utviklet i Trikken og som gir gaten 
fleksible løsninger basert på trikk og mennesker. Prosjektet viser at det er mulig å 

gi trikken økt andel egen trasè, samtidig som gatens estetikk og attraktivitet styrkes. 
Thorvald Meyersgate ved siden av Bogstadveien er gater som vil kunne egne seg godt 

som strøksgater.

TIL INNHOLDSLISTE VIDERE



Rullende fortau ble fullt implementert i oktober 
2005. Det var en seier for Oslo, for byens innbyggere 
og byens brukere. Et offensivt og enkelt trikketilbud 
har slått til og kundene strømmer til trikken. 
Veksten i gjennomsnitt i 2005 var på hele 7%, 
ser man bare på de siste månedene var veksten 
betydelig større. 

Konseptet rullende fortau er 5 min frekvens på 
sentrale strekninger og 10 min frekvens på 
ytterstrekninger i perioden kl 7 – 19 på hverdager 
og 11 – 17 på lørdager. Konseptet inneholder 
også et tydelig og enkelt designprogram ved at 
holdeplassene merkes med 5 min – symbol der det 
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17. mai kom også litt tidlig – kanskje den hadde tatt 
trikken! 17. mai tog i Karl Johansgate i oktober 2005.

er 5 min frekvens, og 10 min symbol der det er 
10 min frekvens.  Det gjør det enkelt for kundene 
å orientere seg om tilbudet. Kundene gir også 
tilbakemelding på at det ikke lengre er nødvendig 
å orientere seg mot ruteheftet; “da trikkene går hele 
tiden”.

Ved innføringen av rullende fortau ble det også 
kjørt en offensiv og annerledes markedskampanje. 
Selskapet tok i bruk virkemidler som skulle skape 
debatt, synlighet og medieinteresse. 
For kampanjen vant trikken gull i Gullblyanten 
for beste utendørs reklame og gull i HSMAI’s 
konkurranse for beste reklame. 

–EN SUKSESS FOR FREMTIDEN

Nyttårsaften kom litt tidlig i år! Kanskje den hadde 
tatt trikken. Raketter i havnebassenget utenfor rådhuset 
(i oktober 2005). 

TIL INNHOLDSLISTE VIDERE
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STYRETS BERETNING

Strøksgater med trikk
Trikkens visjon er “byen til folket og folket til byen”. Med det mener vi 
at trikken er en viktig aktør for persontrafikken i Oslo og at trikken er 
med på å gi en større del av byens areal tilbake til folket. Målsettingen 
med en strøksgate der det går trikk er at gaten ikke skal være en 
barriere, den skal ha fleksible løsninger og den skal være attraktiv. 
Videre skal handel og miljø tillegges stor vekt.

Virksomheten
Oslo Sporvognsdrift AS fikk et overskudd på 
3.649.905 kroner etter skatt i 2005. Inkludert 
i dette resultatet er en avsetning til fremtidig 
vedlikehold på vognmateriell på 9,984 mill. kroner. 
Styret er tilfreds med at selskapet kan vise til et 
godt resultat og at selskapets økonomi styrkes.  
Oslo Sporvognsdrift AS er 100% eiet av AS Oslo 
Sporveier. Selskapet har ansvar for utvikling, drift og 
markedsføring av trikketilbudet i Oslo. 

Produktutvikling
22. november 2004 ble et pilotprosjekt for Rullende 
fortau satt i drift.  Ved dette ønsket selskapet 
å presentere et offensivt og markedstilpasset 
trikketilbud. Hovedgrepet i produktutviklingen 
er hyppige avganger i sentrum, bedre synlighet 
og bedre fremkommelighet. Pilotprosjektet var 
i sin helhet finansiert ved intern effektivisering i 
selskapet. Resultatet av pilotprosjektet var meget 
bra – på enkelte strekninger økte trafikken med 20%.

Som et resultat av pilotprosjektet vedtok bystyret i 
Oslo kommune 25. mai 2005 bestilling av Rullende 
fortau i hele Oslo. Dette ble innf ørt 2. oktober 2005. 
Det er nå 10 min frekvens på alle trikkelinjer på 
ukedagene mellom kl 07 – 19 og lørdager mellom 
kl 11 – 17. Dette gir 5 min frekvens på store deler av 
trikkenettet i samme tidsrom. Selskapet har utviklet 
trikketilbudet i samsvar med selskapets strategiplan, 
og det er etablert et svært godt og markedsorientert 
trikketilbud i Oslo.

Kunde og marked
Det nye trikkeproduktet er en suksess, og
tellinger viser at kundene strømmer til trikken. 
Kollektivtrafikkens offisielle statistikk (COWI) 
viser en økning i antall reiser med trikk på over 
7% siste år.  Det bekrefter at en offensiv satsing på 
trikk er riktig og at innf øringen av Rullende fortau 
har vært vellykket.

For fortsatt å kunne tilby kundene et godt trikke-
tilbud er det viktig at det legges til rette for en 

forbedret fremkommelighet for trikken. Kundenes 
tilfredshet med trikketilbudet måles opp mot 
punktlighet og forutsigbarhet. Implementeringen 
av nytt signalprioriteringssystem er i gang og styret 
mener det er svært viktig at dette arbeidet lykkes. 

Trafikksikkerhet
Sikkerhetsarbeidet har hatt sterk fokus gjennom 
hele året. Ulykker med trikk involvert er redusert sett 
opp mot antall kjørte kilometer og kundeveksten. 
Det var ingen dødsulykker som f ølge av trikke-
driften i 2005. 

Gjennom året har selskapet jobbet tett mot 
underleverandører, Statens Vegvesen, 
Samferdselsetaten og Statens Jernbanetilsyn for 
å sikre og bedre det totale sikkerhetsnivået for 
trikken. Styret vil fortsatt ha en sterk prioritering 
av sikkerhetsarbeidet.

Personalet og arbeidsmiljøet
Det var 364 ansatte i Oslo Sporvognsdrift i 2005, 
mot 359 ansatte i 2004. Økningen skyldes 
rekruttering av vognf ørere for å kjøre det utvidede 
rutetilbudet Rullende fortau.

Selskapet gjennomfører hvert år en medarbeider-
tilfredshetsundersøkelse. Undersøkelsen gir ledelse 
og ansatte viktig informasjon om arbeidspress, 
trivsel og motivasjon. Resultatet fra undersøkelsene 
brukes i forbedringsarbeidet og det legges årlige 
planer for forbedringsområder. Resultatet for 2005 
viser god fremgang fra 2004. 

Selskapet hadde i 2005 et sykefravær på 9,6%. Dette 
er en nedgang fra 10,9% i 2004. Dette er et resultat 
av et systematisk HMS arbeid gjennom flere år. Det 
systematiske arbeidet for reduksjon av sykefraværet 
skal fortsette. Styret anser det interne arbeidsmiljøet 
som godt og styret har et godt samarbeid med 
bedriftens ledelse og tillitsvalgte. Det avholdes 
regelmessige møter i Arbeidsmiljøutvalg (AMU). 
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Årsrapport 2005

VIDERE



Miljørapportering
Bystyret har vedtatt at alle kommunale virksomheter 
i Oslo skal være miljøsertifiserte innen utgangen av 
2006. Det er besluttet at Trikken skal sertifiseres i 
henhold til 14001:1996 Miljøstyringssystemer. 

Arbeidet med miljøsertifiseringen er i rute og styret 
arbeider for at selskapet skal være miljøsertifisert 
innen utgangen av 2006. Trikkene kjører på strøm 
og forurenser således ikke det ytre miljøet med 
utslippsgasser.

Likestilling
Oslo Sporvognsdrift AS ønsker å ha en jevn fordeling 
av menn og kvinner blant selskapets ansatte. 
Selskapet har en jevn fordeling mellom kvinner 
og menn i ledende stillinger. I styret er det jevn 
fordeling mellom kvinner og menn, og styrets leder 
er kvinne. 

Fremtidsutsikter
Erfaringen fra Rullende fortau er svært positive. 
Kombinasjonen av frekvens, tilgjengelighet og 
synlighet bidrar til at enda flere reiser kollektivt 
og enda flere reiser med trikken. Trikken har en 
stor fremtid i Oslo og utviklingen av trikketilbudet 
må fortsette. 

I strategiplanen for selskapet er det skissert flere 
utviklingsområder. Trikk til Bjerke og trikkelinje i 
Bjørvika er noen av dem. Styret ønsker aktivt å bidra 
til å fremme gode utviklingsprosjekter for trikken. 
Trikken ønsker på en positiv måte å være med på 
å utvikle Oslo.

Ny administrerende direktør
Administrerende direktør Leif Øverland, som ledet 
selskapet fra 1. april 2003, sluttet i sin stilling 
31. desember 2005. Leif Øverland har nedlagt 
et betydelig arbeid i å effektivisere og utvikle 
trikketilbudet. 

Torild Skogsholm er ansatt som ny administrerende 
direktør og hun tiltrådte stillingen 1. februar 2006. 
Torild Skogsholm var Samferdselsminister i 
perioden 2001 – 2005, og styret er svært tilfreds 
med å få Torild Skogsholm som ny leder i selskapet. 

Økonomisk resultat for 2005 
Årets resultat er på kr 3.649.905. Av årets resultat 
er det avsatt kr 264.024 til konsernbidrag, mens 
kr 3.385.881 overføres annen egenkapital. 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at 
forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Det har ikke skjedd endringer eller oppstått forhold 
frem til d.d. som endrer situasjonen ut i fra det som 
er omtalt i denne årsberetningen.
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Gry Mølleskog
 Styreleder

Karen Margrethe Helle
Styremedlem

Einar Langseth
Styremedlem

Kari Lorentz Larssen
Styremedlem

Geir Aarseth
Styremedlem

Sveinar Bones
Styremedlem

Bjørn Colban
Styremedlem

Marie – Helene Olijnyk
Styremedlem

Torild Skogsholm
Administrerende direktør

1
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1. Karen Margrethe Helle
2. Marie – Helene Olijnyk
3. Gry Mølleskog
4. Torild Skogsholm
5. Sveinar Bones

6. Einar Langseth
7. Kari Lorentz Larssen
8. Bjørn Colban

Geir Aarseth var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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RESULTATREGNSKAP BALANSE PR. 31. DESEMBER

Driftsinntekter     
Salgsinntekt 3 493 834 479 677 

Driftskostnader     
Varekostnad   290 044 271 958 
Lønnskostnad  4, 5 150 690 134 720 
Avskrivning  6 912 1 302 
Annen driftskostnad   48 704 44 636 
Sum driftskostnader  490 350 452 616 

Driftsresultat  3 484 27 061 

Finansinntekter og finanskostnader     
Annen renteinntekt   1 721 991 
Annen rentekostnad   21 45 
Netto finansposter  1 700 946 

Ordinært overskudd f ør skatt  5 184 28 007 

Skattekostnad     
Skattekostnad på ordinært resultat  8 1 534 3 585 

Årets overskudd  3 650 24 422 

Overføringer     
Avgitt konsernbidrag  264 1 096 
Overført til annen egenkapital   3 386 23 326 
Sum disponert  3 650 24 422 

Anleggsmidler     
Varige driftsmidler
Maskiner, inventar o.l. 6 1 672 2 583 

Finansielle anleggsmidler
Overfinansiert pensjonsforpliktelse  5 17 129 11 569 

Sum anleggsmidler  18 801 14 152 

Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer  7 44 762 83 322 
Andre fordringer  7 471 14 331 

Sum fordringer  45 233 97 653 

Bankinnskudd, kontanter og lignende  2 139 279 56 079 

Sum omløpsmidler  184 512 153 732 

Sum eiendeler  203 313 167 884 
     
 

(Beløp i 1 000 kr)  Note  31.12.2005  31.12.2004(Beløp i 1 000 kr)  Note  2005 2004

Årsrapport 2005
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Gry Mølleskog
Styreleder

Karen Margrethe Helle
Styremedlem

Einar Langseth
Styremedlem

Kari Lorentz Larssen
Styremedlem

Geir Aarseth
Styremedlem

Sveinar Bones
Styremedlem

Bjørn Colban
Styremedlem

Marie – Helene Olijnyk
Styremedlem

Torild Skogsholm
Administrerende direktør

Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Aksjekapital  9, 10 53 437 53 437 
Overkursfond 9 2 959 2 959 
Sum innskuttt egenkapital  56 396 56 396 
     

Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital  9 22 937 19 551 

Sum egenkapital  79 333 75 947 
     

Gjeld     
Avsetning for forpliktelser     
Utsatt skatt 8 4 590 3 159 
     

Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld  7 77 236 41 604 
Skyldige offentlige avgifter   9 613 8 591 
Annen kortsiktig gjeld  7 32 541 38 583 
Sum kortsiktig gjeld  119 390 88 778 

Sum gjeld  123 980 91 937 

Sum egenkapital og gjeld  203 313 167 884 

BALANSE PR. 31. DESEMBER
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(Beløp i 1 000 kr)  Note  31.12.2005 31.12.2004

31. desember 2005
27. februar 2006
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Ordinært resultat før skattekostnad  5 184 28 007 
Ordinære avskrivninger  912 1 302 
Endringer i kundefordringer  38 560 -41 895 
Endringer i leverandørgjeld  35 632 942 
Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og 
inn-/ utbetalinger i pensjonsordninger  -5 560 -9 235 
Endringer i andre tidsavgrensninger  8 472 -11 159 
Konvertering av gjeld til aksjekapital   4 332 
Føring av estimatavvik pensjon mot egenkapital   -3 775 
Avgitt konsernbidrag  -367 -1 522 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  83 200 -33 003 

Netto endring av kontanter  83 200 -33 003 
Kontanter ved periodens start   56 079 89 082 
Kontanter ved periodens slutt   139 279 56 079 
     
  

(Beløp i 1 000 kr)  Note  2005  2004

Årsrapport 2005
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Salgsinntekter 
Inntektsf øring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. 

Vurdering og klassifisering av balanseposter
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten.  Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.  
Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.  Omløpsmidler og kortsiktig 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 laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.

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.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balansef øres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid 
over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler 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 forventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere 
i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, 
men balanseført dersom det er sannsynlig 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.

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005
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Note 1 – Regnskapsprinsipper
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I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr 5.429.212,- pr. 31.12.2005.
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 2 – Bankinnskudd

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005

(Beløp i 1 000 kr)  2005  2004

Note 3 – Salgsinntekter

Pr. virksomhetsområde  
Trafikkinntekter   488 218 471 839
Andre inntekter  5 616 7 838
Sum  493 834 479 677 

Det ble inngått ny kjørekontrakt og årsavtale med Bestillerenheten i AS Oslo Sporveier 3. november 2005. 
Av kontrakten fremgår det at Oslo Sporvognsdrift AS har krav på et fast beløp på 229 mill. kroner. Anslåtte 
billettinntekter utgjør 207,2 mill. kroner. Hertil kommer også provisjon egne billettinntekter med om lag 
3 mill. kroner. I kjørekontrakter for 2005 utgjør avtalt fastbeløp 230,6 mill. kroner, andel billettinntekter 
221,3 mill. kroner og provisjon egne inntekter 3 mill. kroner.

Note 4 – Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
(Beløp i 1 000 kr)  2005  2004

Lønnskostnader
Lønninger   121 434 109 527
Folketrygdavgift  18 649 16 767
Pensjonskostnader  9 810 7 527
Andre ytelser  797 898
Sum  150 690 134 720

Gjennomsnitt antall ansatte  323 364

Godtgjørelser
Administrerende direktør  1 304 119
Styrehonorarer  545 

Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
Administrerende direktør har avtale om bonus i forhold til oppnådd årsresultat før skatt. Bonusen er avsatt 
med kr 180.000 for 2005. Administrerende direktør har rett til en årslønn dersom han/hun fratrer sin 
stilling. Kompensasjonen for de siste seks måneder skal avregnes mot lønn i en eventuell ny stilling eller 
andre lønnede/honorerte oppdrag. 

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2005 utgjør kr 375.400. Det er kostnadsført kr 180.400 i bistand 
knyttet til utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, samt annen bistand på kr 195.000. Alle beløp
er eksklusiv mva. 

 Lønn Andre 
   godtgjørelser
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Foretak i samme konsern 67 498   49 971
Konsernbidrag AS Oslo Sporveier 367   1 522
Sum 67 865   52 050

Foretak i samme konsern 43 977 81 745  13 683
Sum 43 977 81 745  13 683

Anskaffelseskost 01.01.2005 5 574 2 559 3 010 11 143
Tilgang kjøpte driftsmidler    0
Akk. avskr./nedskr. 01.01.2005 5 267 1 847 1 445 8 559
Akk. avskrivninger 31.12.2005 5 524 2 301 1 646 9 471
Bokf ørt verdi 31.12.2005 50 258 1 364 1 672
Årets avskrivninger 257 454 201 912

Årets opptjente pensjonsrettigheter   9 188 8 025
Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter  7 090 6 199
Avkastning på pensjonsmidler  -7 814 -7 097
Årets resultatføring av estimatavvik  846
Administrasjonskostnader  500 400
Netto pensjonskostnad  9 810 7 527

Beregnede pensjonsforpliktelser   135 793
Pensjonsmidler (til markedsverdi)   134 514
Ikke resultatført virkning av estimatavvik   18 408
Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsplikt)   17 129

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente   5,5%
Forventet lønnsregulering   3,0%
Forventet pensjonsregulering   3,0%
Forventet G – regulering   3,0%
Forventet avkastning på fondsmidler   6,5%

Estimatavvik amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid.
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Note 5 – Pensjonskostnader og forpliktelser

(Beløp i 1 000 kr)   2005  2004

Note 6 – Varige driftsmidler
(Beløp i 1 000 kr) Maskiner og  Inventar Forretningsbygg Totalt 
 anlegg
 

Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige ytelser. 
Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom en felles pensjonskasse med AS Oslo Sporveier 
og Oslo T-banedrift AS.

De aktuarmessige beregningene er utf ørt pr. 31.12.2005 med basis i data pr. 01.01.2005. 
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% for ansatte som ikke har rett til å gå av før 
fylte 67 år etter pensjonskassens vedtekter. For andre ansatte er uttakstilbøyeligheten satt til 0% da disse 
er dekket av egen ordning i pensjonskassen.
  

Leieavtaler
Kontrakter med verksted  og infrastrukturenhetene i AS Oslo Sporveier er inngått for 2006. 
Godtgjørelse for leie og vedlikehold av infrastruktur og vognmateriell avtales for hvert år. 
For 2005 utgjorde avtalen med infrastruktur 87,5 mill. kroner og avtalen med verkstedet utgjorde 
i 2005 166,9 mill. kroner. Oslo Sporvognsdrift AS leier lokaler av AS Oslo Sporveier og husleie for 
2005 utgjør 3,5 mill. kroner. Det er 6 måneders oppsigelse for de inngåtte leiekontraktene. 
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Note 7 – Mellomværende med selskap i samme konsern mv.
Midler  > forpliktelser

2005 2004

Kundefordringer

2005 2004

Andre fordringer

2005 2004

Leverandørgjeld

2005 2004

Kortsiktig gjeld

Økonomisk levetid 3 – 5 år 3 – 5 år 15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær
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Note 8 – Skatt
(Beløp i 1 000 kr)  2005  2004

Årets skattekostnad fremkommer slik 
Betalbar skatt på årets resultat 103 426
Endring i utsatt skatt 1 431 3 159
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 1 534 3 585

Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt

Årets totale skattekostnad 1 534
28% av resultat før skatt 1 451
Differanse på grunn av permanente forskjeller 83

 
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik

Ordinært resultat før skattekostnad 5 184 28 007
Permanente forskjeller 293 31
Endring i midlertidige forskjeller -5 110 -9 198
Prinsippendring pensjon  -4 332
Underskudd til fremføring  -12 987
Grunnlag betalbar skatt 367 1 522
Skatt, 28% som utgjør sum 
Betalbar skatt på årets resultat 103 426

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

Betalbar skatt på årets resultat 103 426
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag -103 -426
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Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forskjeller som utligner
Anleggsmidler -736 -286
Gjeld  0
Overfinansiert pensjonsforpliktelse 17 129 11 569
Sum 16 393 11 283
Utsatt skattefordel 4 590 3 159
 

 2005  2004
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(Beløp i 1 000 kr)  Aksje- Overkurs- Annen  Sum
 kapital fond egenkapital

Aksjekapitalen i Oslo Sporvognsdrift AS pr. 31.12.2005 består av f ølgene aksjeklasse:

Egenkapital 01.01.2005 53 437 2 959 19 551 75 947

Årets endring av egenkapital    0
Avgitt konsernbidrag   -264 -264
Årets resultat   3 650 3 650
Egenkapital 31.12.2005 53 437 2 959 22 937 79 333

(Beløp i 1 000 kr.) Antall Pålydende Balansef ørt 

Aksjer 53 437 1 000 53 437 

Note 9 – Egenkapital

Note 10 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Morselskapet, AS Oslo Sporveier, har forretningskontor i Oslo og utarbeider et konsernregnskap 
hvor Oslo Sporvognsdrift AS inngår. Kopi av konsernregnskapet kan innhentes på selskapets kontor 
i Økernveien 9 i Oslo.
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