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tiDenes traFikkvekst FOr OslOtrikken
I Oslotrikkens strategiplan for 2006 – 2010 ble det satt et mål om at 
trikken skulle ha 45 millioner reisende innen utgangen av 2010. Dette var 
et ekstremt offensivt mål da antall reiser i 2006 var 36,5 millioner. 
Trikken hadde en trafikkvekst på nær 7,7% i 2009, dvs 43 millioner 
reisende. Dette innebærer at vi nærmer oss det meget ambisiøse målet. 
Dette er svært gledelig!

I likhet med 2008 har også 2009 vært preget av omfattende arbeider 
på infrastrukturen som har gitt trikkedriften betydelige utfordringer. 
Arbeidene på Jernbanetorget, i Grensen, på Carl Berner, på Briskeby, 
i Drammensveien og på Lilleakerbanen har alle vært krevende både 
for kunder og ansatte. Noen av strekningene har vært stengt i perioder 
nettopp for å få gjennomført arbeidene, i noen tilfeller ble det satt opp 
buss for sporvogn som alternativ. Det er imidlertid svært viktig at vi får 
fornyet infrastrukturen slik at trikketilbudet fortsatt skal være stabilt og 
attraktivt, det er viktig at disse prosjektene blir prioritert.  

9. juni 2009 skiftet selskapet navn fra Oslo Sporvognsdrift AS til 
Oslotrikken AS. Navne-endringen bidrar til å holde på tradisjoner 
samtidig som det blir enda tydeligere hva selskapet har som 
kjærnevirksomhet.

Oslotrikken har siden etableringen som AS i 2003 hatt styre med 
eieroppnevnte eksterne styremedlemmer og representanter fra 
de ansatte. Konsernet har tidligere ikke vært representert i styret. 
Etter generalforsamlingen i 2009 ble denne praksisen endret til at 
konsernsjefen i KTP gikk inn som styreleder, og finansdirektøren 
i KTP gikk inn som styremedlem. Fortsatt har styret 3 eksterne 
styremedlemmer samt ansatterepresentanter. 

Oslotrikken er en bedrift med over 400 ansatte, og de fleste er 
trikkeførere. Det vil si at vi har ansatte som sitter som ansvarlig 
èn og èn overfor tusenvis av kunder hver dag. I en slik bedrift blir 
«medarbeiderskap» minst like viktig som «lederskap». 
Det innebærer at det nå settes stadig mer fokus på at alle ansatte skal 
være med og bygge opp om en felles målsetting, bygget på kunnskap og 
holdninger, og evne til samhandling med hverandre.  
Årets medarbeiderundersøkelse gir gode resultater. Den gir godt 
grunnlag for videre satsing på godt medarbeiderskap.
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Trafikkøkningen er også en stor 
inspirasjon videre. Siden 2003 har 
antall reiser med trikk økt med 
13 millioner reiser, tilsvarende 
43%. Det er god motivasjon 
for videre utvikling. Trikken er 
en av hovedstadens viktigste 
miljøbedrifter, og vi ser at vi 
kan bety en forskjell. Det satser 
Oslotrikken på videre også!

Med vennlig hilsen

Torild Skogsholm
Administrerende direktør
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Oslotrikken kan igjen vise til sterk trafikkvekst og er med det en svært 
viktig brikke for miljøvennlig kollektivtrafikk i Oslo. 43 millioner reiser 
ble utført med trikken i 2009, det tilsvarer nærmere 140 000 reiser på en 
gjennomsnittsdag, en økning på 7,7% fra 2008. 

At flere velger å reise kollektivt er et felles mål for hele Oslo! Byen 
tjener på det og befolkningen tjener på det. Det som imidlertid også 
er viktig er å velge kollektive løsninger som er miljøvennlige og 
energieffektive. Skinnegående transport er det mest energieffektive 
innen kollektivtrafikken og Oslo by har alt å tjene på at veksten i 
transportarbeidet skjer innen skinnegående kollektivtrafikk.

viDere utvikling
Det er mange spennende tanker om videre utvikling av trikketilbudet i 
Oslo. Bjørvika er i ferd med å formes og biltrafikken som går igjennom 
er snart borte. Trikken vil få en sentral plass og det legges til rette for 
et effektivt og godt kollektivtilbud med trikk. Fjordtrikkplanene går 
fremover og Oslo bystyre har i sine planer for Fjordbyen valgt å gå videre 
med planene for Fjordrikken, som tenkes som en trikkelinje som skal 
binde sammen områdene i fra Skøyen over Aker brygge og til Bjørvika. 
Ett alternativ er å legge den nye traseen på utsiden av Akershus festning 
– et veldig spennende alternativ som ville knyttet byen tettere til sjøen. 
Turister og daglige kunder ville kunne oppleve en fantastisk trikkelinje. 
Videre er det spennende planer om å bygge en ny trikkelinje til 
Tonsenhagen.  Det er et veldig interessant prosjekt som vil knytte en helt 
ny bydel til trikkenettet og som vil gi bydelen en miljøvennlig og effektiv 
kollektivtrafikk. 

nye trikker
Ruter har bedt Oslo Vognselskap om å arbeide med et forprosjekt med 
utvikling av kravspesifikasjon for nye trikker i Oslo. Det er svært viktig 
at det arbeidet prioriteres og at det holdes høyt tempo i arbeidet. De 
eldste trikkene er snart 30 år gamle og nærmer seg pensjonsalder 
med stormskritt. For at vi skal kunne levere et effektivt og forutsigbart 
trikketilbud er kjøp av nye trikker en svært viktig faktor. 

– Vi gir byen til folket og folket til byen!

oslotrikken
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sikkerhet Og samarbeiD
Til tross for sterk passasjervekst er antall 
sammenstøt med personer redusert med 20% 
fra 2008. Det er sterk fokus på sikkerhet internt 
i Oslotrikken og det jobbes aktivt eksternt for å 
legge forholdene bedre til rette for sikkerhet og 
fremkommelighet for trikken. Det er spesielt viktig 
å ha et godt samarbeid med Samferdselsetaten og 
Oslo vei i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten for 
trikken. 
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selskapets
Årsberetning 2009

traFikkutvikling
Oslotrikken hadde en kraftig trafikkvekst også i 2009.  
Antall reisende økte fra 40 millioner reiser i 2008 til 43 millioner reiser 
i 2009, tilsvarende 7,7%. Trafikkveksten har kommet uten økning i 
produksjonen og til tross for betydelige anleggsarbeider på trikkenettet. 
Selskapet har gjennom hele året opprettholdt trikkedriften, kun avbrutt 
av noen korte perioder hvor det har vært nødvendig å erstatte trikk med 
buss. 

Effekten av innføringen av Rullende fortau synes fortsatt også å ha 
virkning. Siden 2003 har antall reiser med trikk økt med 13 millioner 
reiser, tilsvarende 43%. Rullende fortau ble innført i 2004/2005. 
Forbedret frekvens, forenkling av linjenett og tydelig kommunikasjon 
(5. min og Rullende fortau) og kundeorientering er basisen i 
produktutviklingen. 

virksOmheten
Oslotrikkens hovedvirksomhet er persontransport med sporvogner, 
herunder trafikkstyring, serviceoppgaver og kontrolloppgaver. 
Virksomheten har driftstillatelsen fra Statens jernbanetilsyn.  
Trikkene stilles kostnadsfritt til disposisjon av Ruter AS, og infrastruktur 
leies fra Kollektivtransportproduksjon AS (KTP). Oslotrikken kjøper 
vedlikehold fra henholdsvis verkstedsenheten og infrastrukturenheten  
i KTP. Virksomheten drives fra Grefsen i Oslo. Oslo Sporvognsdrift AS 
ble etablert som eget selskap 1. juli 2003.

traFikksikkerhet
Selskapet prioriterer arbeidet med trafikksikkerhet svært høyt. 
Målsettingen med dette arbeidet er at ingen skal bli alvorlig skadd eller 
miste livet som følge av trikkedriften i Oslo. 

Sammenstøt med personer er redusert med 20% fra forrige år, fra  
15 sammenstøt i 2008 til 12 sammenstøt i 2009. Ingen har mistet livet og 
2 har blitt alvorlig skadd. Trikken har vært involvert i flere kollisjoner i 
2009 enn 2008. Dette skyldes dels store snømengder i februar måned og 
mangelfulle parkeringsforhold for biler. En stor andel av kollisjonene er 
derfor svært små sammenstøt, hvor berøring av speil ved passering av 
feilparkerte biler utgjør et betydelig antall.

Selskapet skal fortsette sin sterke prioritering av arbeidet med 
trafikksikkerhet. Det kreves stor innsats fra selskapet selv, men også 
betydelig innsats og samarbeid med reguleringsmyndigheter, politiet og 
politiske myndigheter. 
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meDarbeiDer Og arbeiDsmiljø 
Pr 31.12.2009 var det 414 medarbeidere og 360 
årsverk i selskapet. Selv om tilgangen på søkere til 
vogn førerstillinger i 2009 har vært noe større enn 
tidligere opplever selskapet at kvaliteten på søkere 
er på samme nivå som tidligere. Det er i løpet av 
året rekruttert og lært opp 28 nye vognførere, og 
bemanningssituasjonen synes å være under god 
kontroll. Selskapet opprettholder strenge krav til 
søkere, det er av stor betydning at vognførerne 
oppfyller alle krav til helsemessig godkjenning, 
stressmestring, service og kommunikasjon. 

For 6. år på rad ble det gjennomført en 
medarbeidertilfredshetsundersøkelse blant alle 
ansatte i selskapet. Det er fremgang innen alle 
områder, størst er fremgangen innen områdene 
«samarbeid og fellesskap» og «relasjon leder 
– medarbeider».

Undersøkelsen brukes aktivt av styret og 
administrasjonen til å gjennomføre forbedringsarbeid 
i selskapet. Undersøkelsen blir presentert og 
gjennomgått i selskapets arbeidsmiljøutvalg og det 
utarbeides planer og aktiviteter i alle avdelinger 
for å styrke arbeidsmiljøet samt avklare eventuelle 
svakheter. 

Oslotrikken er en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA) 
og det er et tett samarbeid med NAV om å sette inn 
tiltak mot fravær.

Sykefraværet i 2009 var på 10,4% som er 1,5% 
høyere enn 2008. Det har ikke vært noen spesielle 
interne hendelser som har påvirket sykefraværet, av 
eksterne hendelser nevnes A(H1N1) – svineinfluensa 
som mulig årsak. 

Det jobbes aktivt med sykefraværet, og det er nedsatt 
en egen friskverngruppe bestående av ledere, 
verneombud, tillitsvalgte samt representanter fra 
attføringsutvalget og arbeidstreningssenteret. I 
tillegg leder hver seksjonsleder i serviceavdelingen 
hver sin HMS gruppe som har månedlige møter. 

Arbeidsmiljøutvalget i Oslotrikken har et 
ansvar for å følge HMS-arbeidet og skal påse 
gjennomføringen av et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. 
Ledelse, medarbeidere, vernetjeneste og 
bedriftshelsetjenesten er representert i AMU.  
AMU har hatt regelmessige møter i 2009. 

Det settes spesiell fokus på kosthold og trening. 
Selskapet har tilrettelagt en stor treningssal 
på arbeidsplassen med spesielt tilpassede 
treningsapparat. Treningssalen er tilgjengelig 
24 timer i døgnet hele året. Det blir hvert år 
utarbeidet en HMS plan med diverse aktiviteter som 
gjennomføres.

Det er registrert 12 yrkesskader i 2009 som er 
identisk med 2008. Det er registrert 22 tilfeller av 
arbeidsmiljørelatert sykefravær mot 12 tilfeller i 
2008.

Skadene er av ytterst forskjellig karakter, ingen 
spesielle områder skiller seg ut.

Styret er av den oppfatning at sykefraværet er for 
høyt og selskapet vil fortsette å jobbe aktivt for å få 
redusert sykefraværet i 2010. 

likestilling/Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og rettigheter 
og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, 
religion og livssyn. Oslotrikken arbeider aktivt, 
målrettet og planmessig for å fremme lovens formål 
innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter 
blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse 
mot trakassering. 

Oslotrikken har som mål å være en arbeidsplass 
hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. 

Oslotrikken ønsker å ha en jevn fordeling mellom 
kvinner og menn i alle stillingskategorier. 
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I alle selskapets stillingsannonser blir kvinner og 
personer fra minoritetsgrupper spesielt oppfordret til 
å søke stillingene. 

Det er i dag ansatt 100 kvinner og 314 menn i 
selskapet. Styret og ledergruppen har en jevn 
fordeling mellom kvinner og menn. 

ytre miljø
Oslotrikken er miljøsertifisert mot NS-EN ISO 
14001:2004. Selskapet legger stor vekt på å ha 
kontroll på og forbedre alle miljøperspektiver i 
og omkring selskapet og produktet. Oslotrikkens 
viktigste fokusområde er å få flere til å velge å reise 
med trikk fremfor å benytte bilen. 

Det jobbes kontinuerlig med støydempende 
tiltak, visuelle tiltak (fjerning av tagging, renhold 
av holdeplasser etc.), samt tiltak for å redusere 
energibruken.

Trikken er svært miljøvennlig og gir et sterkt bidrag til 
en miljøvennlig kollektivtransport i Oslo. 

økOnOmisk resultat
Selskapet hadde en omsetning på 558,9 mill kroner 
i 2009. Årets resultat etter skatt og finans er 1,6 mill 
kroner. Følgende disponeringer har funnet sted i 
forbindelse med årsoppgjøret i 2009: (Tall i tusen NOK) 

Selskapet har ingen fri egenkapital pr. 31.12.2009.  

Den finansielle situasjonen er god. Likviditeten anses 
som tilfredsstillende pr. 31.12.2009.

Det er ubetydelig usikkerhet vedrørende selskapets 
regnskapsførte resultat i 2009.

Oslotrikken har ikke hatt større finansielle 
transaksjoner i 2009.

Oslotrikken er med i KTP konsernets 
konsernkontoordning, og likviditeten er 
tilfredsstillende.

Kontantstrømmen fra driften er positiv, noe 
som hovedsakelig skyldes at innbetalinger til 
pensjonsordningen er lavere enn resultatført 
pensjonskostnad. 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at 
forutsetningen for videre drift er tilstede. 

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. 

avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt 3 342

Mottatt konsernbidrag uten skattemessig effekt -300

Årets resultat 1 579

sum overføringer og disponeringer -1 463
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Finansiell risikO
Selskapet har ingen ekstern lånefinansiering og således er det kun 
renterisiko knyttet til finansielle plasseringer, d.v.s. bankrente og utlån 
til morselskapet. Likviditetsrisikoen er liten. 

Oslotrikken har pr. i dag liten valutarisiko og har ikke gitt økonomiske 
garantier eller tilsvarende forpliktelser.

FremtiDsutsikter
Den svært sterke økningen av reiser med trikk i 2009 bekrefter at 
trikken er populær og at den har potensial til å ta en betydelig større 
andel av transportarbeidet i Oslo enn det som er i dag. Det være seg 
både på eksisterende traseer og det kan være seg i nye markeder. 
Det er spennende planer for utvikling av trikketilbudet i Ruters plan 
K2010, og styret ser frem til realisering av trikkelinje i Bjørvika og 
Fjordbanen samt mulig nye trikkelinjer til Fornebu og Tonsenhagen. 
I desember 2010 åpner den nye trikketraseen til Jar og i 2011 til 
Bekkestua.

Også i 2010 skal det foregå betydelige forbedring av Trikkens 
infrastruktur. Oppgraderinger av Lilleakerbanen fortsetter og det er satt 
av ekstra midler til forbedring av sporkryss. 

Oslotrikken har inngått en løpende rammeavtale med Ruter AS. 
Omfanget av leveransen forhandles i en årlig driftsavtale. For 2010 er 
over 90% av selskapets inntekter avtalt som et fast beløp. De øvrige 
inntektene er i hovedsak knyttet til leveransekvalitet, snikgebyrer og 
reklame. Det er budsjettert med et overskudd på 1,2 mill kr i 2010. 

Risiko og usikkerhet er for 2010 hovedsakelig knyttet til 
leveransekvaliteten. Det legges til grunn høyere nivå på kvalitet for å 
oppnå kostnadsdekning i 2010 enn hva som var tilfellet for 2009. 
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styret i oslotrikken

torild skogsholm
administrerende direktør 

bjørn Colban
styremedlem

Olav abel lindberg 
styremedlem

marie helene Olinjyk 
styremedlem

tore berg
styremedlem

Cato hellesjø
styreleder 

gry mølleskog 
styrets nestleder 

marit ursin 
styremedlem

Ola Floberg 
styremedlem
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operasjonelle

nøkkeltall 2009

2009 2008 2007 2006 2005

reiser (mill) 43 39,7 37 36,50 32,50
reiselengde (gjennomsnitt antall km) 3,2 3,2 3,20 3,20 3,30
personkm (mill) 137,6 127,0 118,40 116,80 107,30
Vognkm (mill) 3,9 4,06 4,06 3,90 3,40
plasskm (mill) 719 737 729 717 616
setekm (mill) 308 317 315 309 265
beleggsprosent (plass) 19,1% 17,2 16,20 16,30 17,40
beleggsprosent (sete) 44,7% 40,1 37,60 37,80 40,50
avganger i 1000 370 357 389 352 312
Vogntimer i 1000 291 295 295 287 253
reisehastighet km/t 18 18 18 17,90 17,90

energiforbruk pr personkm 0,15 0,21 0,23 0,23  0,23 
boliger langs egen infrastr m/
innendørs støynivå >35db(a)

66 66 66 66 66

linjer 6 6 6 6 6
linjer (andre) 0 0 0 0 0
trasèlengde i km (måles kun en vei) 40 40 40 40 40

ansatte 418 397 398 384 364
antall helårsstillinger 364 337 333 326 323
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økonoMiske

nøkkeltall 2009

2009 2008 2007 2006 2005

trafikkinntekter (billettintekter) 339 299 292 248 215
salgsprovisjon (førersalg) 2,8 3,6 4 3,90 3,40
bonus/Malus 8,4 2,7 12,30 5,10 7,10

snik 9,2 9,3 7,60 11,30 9,90
Sum trafikkinntekter 359 315 316 268 235

reklame 5,5 4,9 3,20 3,30 4
andre ekst innt 22,7 7,5 3,90 5,60 3

sum trafikkinntekter 359 315 316 268 235
salg av tjenester oslo/akershus 
(fastbeløp)

252

Kostnader 577 553 565 512 489

intern eFFektivitet
kostnad/avgang 1 559 1 549  1 452  1 453  1 566 
kostnad/plasskm 0,80 0,75  0,78  0,71  0,79 

ekstern eFFektivitet
trafikkinntekt/reise 8,36 7,92  8,54  7,35  7,24 
trafikkinntekt/personkm 2,61 2,48  2,67  2,30  2,19 
trafikkinntekt/plasskm 0,50 0,43  0,43  0,37  0,38 
kostnad/reise 13,42 13,93  15,27  14,01  15,03 
kostnad/personkm 4,19 4,35  4,77  4,38  4,56 
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resultatregnskap

(beløp i 1 000 kr.) note 2008 2009

DriFtsinntekter Og DriFtskOstnaDer
Driftsinntekter
Driftsinntekt 558 861 556 625 
Sum driftsinntekter 558 861 556 625 

Driftskostnader
Varekostnad 226 255 299 688 
lønnskostnad 1,2 205 539 197 294 
avskrivning på varige driftsmidler 3 201 201 
annen driftskostnad 4 132 479 63 363 
sum driftskostnader 564 474 560 546 
DRIFTSRESULTAT (5 613) (3 921)

Finansinntekter Og FinanskOstnaDer
Finansinntekter
renteinnt. fra foretak i samme konsern 5 788 0 
annen renteinntekt 2 218 8 958 
Sum finansinntekter 8 005 8 958 

Finanskostnader
annen finanskostnad 197 40 
Sum finanskostnader 197 40 
NETTO FINANSPOSTER 7 808 8 918 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 2 195 4 997 

skattekostnad på ordinært resultat 5 616 1 406 

ORDINÆRT RESULTAT 1 579 3 591 

ÅRSRESULTAT 1 579 3 591 

OverFøringer Og DispOneringer
avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt 2 621 12 366
Mottatt konsernbidrag uten skattemessig effekt (300) 0
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pr 31.12.09

balanse

(beløp i 1 000 kr.) note 2008 2009
overføringer fra/til annen egenkapital 742 (8 795) 
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 1 579 3 591

eienDeler anleggsmiDler
Immaterielle eiendeler
utsatt skattefordel 5 9 639 9 236 
Sum immaterielle eiendeler 9 639 9 236 

Varige driftsmidler
tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 561 762 
Sum varige driftsmidler 561 762 
SUM ANLEGGSMIDLER 10 201 9 998 

OMLØPSMIDLER
Fordringer
kundefordringer 15 806 33 949 
andre fordringer 20 670 8 975 
fordringer på konsernselskap 6 183 111 144 106 
Sum fordringer 219 587 187 031 

bankinnskudd, kontanter o.l. 6 509 19 238 

SUM OMLØPSMIDLER 220 096 206 268 

SUM EIENDELER 230 297 216 266 

egenkapital Og gjelD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
selskapskapital 7,8 53 437 53 437 
overkursfond 7 2 959 2 959 
Sum innskutt egenkapital 56 396 56 396 

Opptjent egenkapital
annen egenkapital 7 10 693 11 436 

Sum opptjent egenkapital 10 693 11 436 
SUM EGENKAPITAL 67 089 67 832 
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(beløp i 1 000 kr.) note 2008 2009

gjelD
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
pensjonsforpliktelser 2 33 853 25 827 
sum avsetning for forpliktelser 33 853 25 827 
SUM LANGSIKTIG GJELD 33 853 25 827 

KORTSIKTIG GJELD
leverandørgjeld 8 143 6 030 
skyldig offentlige avgifter 12 776 13 016 
kortsiktig gjeld til konsernselskap 61 856 46 632 
Mottatte, ikke benyttede prosjektmidler 0 6 400 
annen kortsiktig gjeld 46 580 50 530 
SUM KORTSIKTIG GJELD 129 355 122 608 

SUM GJELD 163 208 148 434 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 230 297 216 266

torild skogsholm
administrerende direktør 

bjørn Colban
styremedlem

Olav abel lindberg 
styremedlem

marie helene Olinjyk 
styremedlem

tore berg
styremedlem

Cato hellesjø
styreleder 

gry mølleskog 
styrets nestleder 

marit ursin 
styremedlem

Ola Floberg 
styremedlem

Oslo 09.03.10
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regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser 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 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 balanseføres 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.
 

va l u ta
Valuta blir ført etter kurs på balansetidspunktet. 

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.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
ihht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon, og det er 
etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene. 
Se note 2.

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.

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.
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fra operasjonelle aktiViteter

kontantstrøMoppstilling

(beløp i hele tusen) 2009 2008

kOntantstrømmer Fra OperasjOnelle aktiviteter
resultat før skattekostnad 2 195 4 997 
+ ordinære avskrivninger 201 201 
+/- endring i kundefordringer 18 143 (12 724)
+/- endring i leverandørgjeld 2 103 (99 012) 
forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet 
i pensjonsordning (+/-)

20 726 14 176 

+/- endring i andre tidsavgrensningsposter (20 121) 29 845
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 23 247 (62 517)

kOntantstrømmer Fra Finansieringsaktiviteter
+ innbetalinger av konsernbidrag fra morselskap 417 0
- ut betalinger av konsernbidrag fra morselskap (3 640) 0
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (3 223) 0 

= Netto endring i kontanter mv 20 024 (62 517)
+ beholdning av kontanter 01.01. 160 587 223 104 
= Kontantbeholdning 31.12. (*) 180 611 223 104

*kontanter er inkludert innskudd på konsernkontoordning. Dette er klassifisert som fordringer på 
morselskapet i balansen.
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noter
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lønnskostnaD

note 1

lønn, gODtgjørelser, lån til ansatte mv.
Administrerende direktør har ingen avtale om bonus. Dersom 
selskapet og administrerende direktør blir enige om at administrerende 
direktør skal fratre stillingen, skal administrerende direktør ha en 
økonomisk kompensasjon tilsvarende seks pluss seks månedslønner. 
Kompensasjon for den siste seksmånedersperioden avregnes mot 
lønn i en eventuell ny stilling eller andre lønnede/honorerte oppdrag. 
Ovennevnte kompensasjonsregler gjelder under ingen omstendigheter 
dersom administrerende direktør blir avskjediget av Oslotrikken AS.

revisOr
Avtalt revisjonshonorar for 2009 utgjør kr 70 696. Kostnadsført annen 
revisjonsmessig bistand utgjør kr 46 400. Alle beløp er eksklusive mva. 

(beløp i hele tusen) 2009 2008

lønninger 160 292 150 883
folketrygdavgift 24 050 24 814
pensjonskostnader 20 645 20 725
andre ytelser 552 872
Sum 205 539 197 294

antall årsverk 360 338

gODtgjørelser lønn anDre gODtgjørelser

administrerende direktør 1 354 14
styrehonorar 697
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pensjonskostnaDer og forpliktelser

note 2

Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger 
som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Dette er 
en bruttoordning. Pensjonsytelsene er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved  
oppnådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er 
finansiert gjennom en forsikringsordning. De 
aktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.2009 
med basis i data pr. 31.10.2009. 

I beregningen inngår i tillegg avtalefestet pensjon 
(AFP) og forpliktelser knyttet til førtidspensjonering 
som dekkes over selskapets drift. 474 personer er 
omfattet av pensjonsordningen.
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 nærmere vilkår.

(beløp i hele tusen) 2009 2008

Årets opptjente pensjonsrettigheter 18 842 17 842 
rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 12 184 11 024 
avkastning på pensjonsmidler (10 618) (9 429)
Årets resultatføring av estimatavvik 2 051 1 976 
administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad, ytelsesplaner 22 459 21 413 

kostnadsført pensjonstilskudd tilskuddsplaner
Årets pensjonskostnad 22 459 21 413 

opptjente pensjonsrettigheter inkl. 
arbeidsgiveravgift

269 589 234 497 

pensjonsmidler 189 930 177 900 
arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført virkning av estimatavvik 45 806 30 770 
Netto pensjonsforpliktelse 33 853 25 827 

økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente 5,40% 5,30%
forventet avkastning på fondsmidler 5,70% 5,80%
forventet lønnsregulering 4,50% 4,25%
forventet pensjonsøkning 4,25% 3,75%
forventet g-regulering 4,25% 3,75%
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anleggsMiDler

annen DriftskostnaD

note 3

note 4

(beløp i hele tusen) maskiner og anlegg påkostning leide 
lokaler/inventar sum

anskaffelseskost pr. 1/1 5 574 5 569 11 143
- Avgang 996 357 1 353
anskaffelseskost pr. 31/12 4 578 5 212 9 790

akk. av/nedskr. pr 1/1 5 574 4 807 10 381
+ ordinære avskrivninger 0 201 201
- tilbakeført avskrivning 996 357 1 353
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 4 578 4 650 9 228
balanseført verdi pr 31/12 0 561 561

økonomisk levetid 3 - 5 år 3 - 15 år
avskrivningsplan lineær lineær

leieavtaler
Oslotrikken AS leier infrastruktur fra Kollektiv-
transportproduksjon AS og vognmateriell fra Oslo 
Vognselskap AS. Godtgjørelse for leie og vedlikehold 
av infrastruktur og vognmateriell avtales årlig.

Oslotrikken AS leier lokaler av 
Kollektivtransportproduksjon AS. Det er 6 måneders 
oppsigelse for de inngåtte leiekontraktene.

(beløp i hele tusen) 2009 2008

konsern interne kjøp 105 036 38 889
kjøp eksterne tjenester 2 873 4995
leiekostnader inkl vakthold 741 768
bygningsstrøm 1 477 598
forsikring 2 133 4 178
tap på fordringer 5 766 3 604
andre driftskostnader 16 453 10 331
Sum andre driftskostnader 132 479 63 363
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skattekostnaD pÅ orDinært resultat

note 5

(beløp i hele tusen) 2009 2008

årets skattekOstnaD FremkOmmer slik:
betalbar skatt på årets resultat 1 020 4 809
endring i utsatt skatt - 404 -3 403
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 616 1 406

avstemming skattekOstnaD mOt OrDinært resultat Før skatt:
Årets totale skattekostnad 616 1 406
28% av resultat før skatt 615 1 399
Differanse på grunn av permanente forskjeller 1 7

betalbar skatt i årets skattekOstnaD FremkOmmer slik:
ordinært resultat før skattekostnad 2 195 4 997
permanente forskjeller 5 24
endring i midlertidige forskjeller 1 441 12 153
prinsippendring pensjon
underskudd til fremføring
Grunnlag betalbar skatt 3 641 17 175
Skatt, 28%, som utgjør sum betalbar skatt på årets 
resultat

1020 4 809

betalbar skatt i balansen FremkOmmer slik:
betalbar skatt på årets resultat 1 020 4 809
betalbar skatt på avgitt konsernbidrag - 1 020 -4 809

spesiFikasjOn av grunnlag FOr utsatt skatt
Forskjeller som utlignes:
anleggsmidler -573 -638
grs avsetninger 0 -6 520
Forskjeller som ikke utlignes:
overfinansiert pensjonsforpliktelse - 33 853 -25 827
Netto forskjeller -34 426 -32 984
Utsatt skattefordel -9 639 -9 236
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bankinnskuDD, kontanter o.l.

note 6

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.

selskapskapital

aksjekapital og aksjonærinforMasjon

note 7

note 8

(beløp i 1 000 kr.) aksjekapital/
selskapskapital

Overkurs 
fond

annen 
egenkapital

sum 
egenkapital

Pr. 01.01. 53 437 2 959 11 436 67 832
+ fra årets resultat 1 579 1 579
+  Mottatt konsernbidrag uten 

skattemessig effekt
300 300

-  avgitt konernbidrag med 
skattemessig effekt

-2 621 -2 621

Pr. 31.12. 53 437 2 959 10 693 67 089

(beløp i 1 000 kr.) antall pålydende balanseført

aksjekapitalen i oslotrikken as pr. 31.12.09 består av følgende aksjeklasser.

Aksjer 53 437 1 000 53 437

Kollektivtransportproduksjon AS eier samtlige aksjer 
i Oslotrikken AS.

Morselskapet, Kollektivtransportproduksjon AS,  
har forretningskontor i Oslo og utarbeider et 
konsernregnskap hvor Oslotrikken AS inngår.  
Kopi av konsernregnskapet kan innhentes på 
selskapets kontor i Økernveien 9 i Oslo.
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Deler av inntekten fra oppdragsgiver Ruter AS er vaiabel inntekt basert 
på kvalitetsmålinger og antall reisende i kollektivtrafikken i Oslo.
Selskapet har ingen ekstern lånefinansiering og således er det ingen 
renterisiko.

Selskapet har per i dag ingen valutarisiko utover solidarisk ansvar 
for trekk på konsernkonto, ref note 6. Selskapet har siden stiftelsen 
generert netto positive kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter.

finansiell MarkeDsrisiko

note 9
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reVisorberetning
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