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1. juli 2003 overtok Oslo Sporvognsdrift AS driften
av trikken i Oslo. Sett fra ledelsens side har dette
vært en suksess og det la grunnlaget for en mer
offensiv trikkestrategi i Oslo. Allerede første drifts-
dag ble visjonsprosessen lansert. Her fikk dagens
kunder, potensielle kunder, egne ansatte og
samfunnet for øvrig beskrive sitt drømmeprodukt
med trikk i 2010. Over 1000 forslag til forbedringer
av trikketilbudet kom inn. Det viser at Oslo er glad i
trikken sin, og at befolkningen ønsker å utvikle den
til å være attraktiv også i fremtiden. Konseptet
Rullende fortau ble lansert; Enkelt for kunden, mer
markedsorientering, utvikling der kundegrunnlaget
er størst og flere og oftere avganger! 

Selvstendig operatør 
Oslo Sporvognsdrift AS er et 100% eid selskap av
AS Oslo Sporveier. Selskapet er gitt betydelig
ansvar gjennom egen driftstillatelse gitt av Statens
Jernbanetilsyn og eksternt styre. Dette har bidratt
til sterk fokus på sikker drift, markedsorientering og
kostnadseffektivisering. 

Selskapet er underlagt strenge lover og forskrifter
om sikkerhet, og sikkerheten vil alltid ha første-
prioritet på alle nivåer i organisasjonen.

Svakt økonomisk resultat
Selskapets økonomiske resultater er svake. 2. halvår
2003 ble gjort opp med et underskudd på nesten
11 mill.kr. Samtidig er det en gledelig resultat-
forbedring fra 1. halvår, da organisert som divisjon,
hvor tapet var på hele 25 mill. kr. For å bedre
resultatene er det igangsatt et eget effektiviserings-
prosjekt. På slutten av året så vi resultater av dette
arbeidet. Effektiviseringen vil fortsette i 2004 for
snarest mulig å skape lønnsomhet i selskapet. Færre
årsverk i administrasjonen, mer effektive ruteplaner
og kostnadseffektivisering av vedlikeholdet har
hovedfokus.

Bedre kundenstilfredshet med trikken
AS Oslo Sporveier måler månedlig kunde-
tilfredsheten hos brukerne av t-banen, bussen og

trikken. Trikken har høyest kundetilfredshet og den
har vært økende. Den endte på 74 poeng for 2003
mot 72 poeng i 2002.

Norsk Kundebarometer måler tilfredsheten i ulike
bransjer og per selskap. Trikken fikk i 2003 en
tilfredshet på 62 poeng, noe som gav en 6. plass av
10 målte transportselskaper. 

Selskapet har sterk fokus på å forbedre kunde-
tilfredsheten. Rullende fortau er det viktigste tiltaket
for å bli mer attraktiv. Samtidig arbeides det med
forbedringer av punktlighet og servicekulturen.

Attraktiv i fremtiden
Vi har satt ambisiøse mål for 2004 og de nærmeste
årene. Etter fall i trafikken i 2003 arbeides det hardt
med å få trafikken til å ta seg opp igjen.
Fremkommelighetsproblemer hindrer innføring av
økt frekvens og bedret punktlighet. Prioritering av
skinnegående trafikk i byen er nødvendig for å
skape et attraktivt trikketilbud i fremtiden. Flere
steder i Europa har man forstått dette og et godt
eksempel er trikketilbudet i Göteborg. Det er
derfor grunnlag for stor optimisme ved at Staten
gjennom fremkommelighetsarbeidet og Oslo
kommune i sin vedtatte kollektivmelding ønsker en
trikk som får prioritet, går ofte og utvikles til å bli et
rullende fortau.
Jeg vil takke alle våre reisende i 2003 for at de
valgte trikken. En spesiell takk til alle som har
engasjert seg i arbeidet med å skape et attraktivt
trikketilbud også i fremtiden. Det vil gi renere luft
og en bedre by å bo i.

Med vennlig hilsen

Leif Øverland
Administrerende direktør 

Rullende fortau – enkelt for kundene

Leif Øverland

Foto: Arne Danielsen og Mark Cabot
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Selskapet Oslo Sporvognsdrift AS overtok 1. juli
2003 driften av trikken i Oslo. Dette var tidligere en
divisjon i AS Oslo Sporveier. 

Ordinært resultat før skatt viser et underskudd på
kr. 10 936 920. Omsetningen endte på kr. 228 999
414. Resultatene gjelder et halvt års drift.

Det ble gjennomført en betydelig effektiviserings-
prosess i 2. halvår (”Pluss i 2004”). Dette arbeidet
har sterk fokus også i 2004.
Omstruktureringsarbeidets fokus er knyttet opp mot
å øke inntektene ved å gjennomføre forbedringer i
rutetilbudet, redusere administrasjonskostnadene,
effektivisere infrastruktur- og vognvedlikeholdet
samt gjennomgå logistikken i hele selskapet for å
øke produktiviteten samt utnyttelsen av vognparken.

En kundedrevet endringsprosess – kalt visjons-
prosessen – for å få innspill til forbedringer av
produktet ble lansert samtidig med at selskapet
overtok trikkedriften. Om lag 1000 forslag er
behandlet og dannet basis for utviklingen av ny
strategisk ruteplan kalt Rullende fortau. Rullende
fortau vil gi byens befolkning flere avganger og
kortere reisetider med trikken. Oslo Bystyre har i sin
kollektivmelding vedtatt at basis for videre utvikling
av trikken er gjennom økt frekvens, bedre frem-
kommelighet og høy dekningsgrad som bl.a.
innebærer to strenger gjennom Oslo sentrum.

Systematisk arbeid for å bedre sikkerheten, kunde-
fokus, medarbeiderinvolvering og lønnsomhet har
vært hovedfokus områder i 2003.
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Trikk utskilt som egne datterselskaper
1. juli ble Oslo Sporvognsdrift AS (på folkemunne
bare kalt Oslotrikken) etablert som et 100% eiet
datterselskap av AS Oslo Sporveier. Leif Øverland
tiltrådte som administrerende direktør i det nye
selskapet. Et eget eksternt styre, ledet av Gry
Mølleskog ble oppnevnt for det nye driftsselskapet.
På samme tidspunkt ble T-banen skilt ut i eget
datterselskap som i likhet med Oslo Sporvognsdrift
AS er heleid av AS Oslo Sporveier. Modellen for
etablering av de to nye datterselskapene er i all
hovedsak hentet fra omgjøringen av
Sporveisbussene fra divisjon til heleid datter. 

Turbulent debatt
Høsten 2002 utløste et styrevedtak i AS Oslo
Sporveier en større debatt om trikkens rolle i
hovedstaden. Sporveisstyrets vedtak gikk blant
annet inn for å erstatte trikkelinjene 15 og 19 med
buss. Mange osloborgere deltok i diskusjonen i
aviser og på nettsider. Noen var positive til
vedtaket, men flertallet var sterkt kritiske og trakk
særlig fram trikkens miljøgevinst samt at det faktisk
var trikk og bybane andre europeiske storbyer
satset på. Bedriftsforsamlingen satte til slutt foten
ned og overprøvde vedtaket.

Kjelsåstrikken mellom Kjelsås og Storo ble til tross
for stor motstand likevel lagt ned. Kundene ble
henvist til buss og skinnegangen delvis asfaltert.
Trikkevennene var bekymret for at nedleggelsen var
et symbolsk første skritt i en total avvikling av
trikken som driftsart. Typiske avisoverskrifter i
sakens anledning var: Vil droppe trikken for å få
Sporveiene på skinner eller Sparer 300 millioner på
å gå fra trikk til buss.

Avgjørende å være offensiv
Oslotrikken ble etablert i kjølvannet av denne så
skjebnesvangre debatten om trikkens framtid. Det
var derfor helt avgjørende for det nystartede
selskapet å sette seg i førersetet for raskt å komme
på offensiven og ta ansvaret for at utviklingen
havnet på rett spor. Debatten hadde skapt en folke-
bevegelse for trikken, og det var om å gjøre og
utnytte dette engasjementet positivt. Hvis man ikke
straks handlet, kunne konsekvensene være at
trikken ville bli lagt ned i løpet av få år.

Allerede i mai 2003 startet derfor ledelsen i
Oslotrikken prosessen med å utvikle det framtidige
tilbudet. Det var mye å lære av andre europeiske
trikkebyer, dessuten var det viktig å være ydmyk og
lytte til kundene og diskutere med ansatte,
politikere og byens befolkning om hva slags
sporvognstilbud man egentlig ønsket i Oslo. Hva er
bra i dag? Hva kan bli bedre? 

Målet var at debatten skulle munne ut i en ny visjon
for trikkedriften i hovedstaden, et drømmeprodukt
som hele organisasjonen kunne strekke seg etter,
og det ble allerede snakket om at man i år 2010
burde være blant de beste trikkebyene i Europa.

Visjonsprosessen
Arbeidet med å utvikle trikkevisjonen pågikk så for
fullt gjennom hele sommeren og høsten. Prosessen
inkluderte fire målgrupper: Kunder, ansatte, eiere
og andre samfunnsgrupperinger som er opptatt av
kollektivtrafikk og miljø.

Kundenes røst kom til orde gjennom innpå 1000
konkrete forslag til forbedringer. Konklusjonene var
entydige: Økt frekvens, økt service og mer
punktlige og rene trikker. 

Dialogen internt ble ført i et utall fora: Gjennom
lunsjer med direktøren, forslagskasse, frokost- og
kveldsmøter og innspill via Intra- og Internett, noe
som til sammen førte til nærmere 400 innspill fra de
ansatte. Kronen på verket var et faglig og sosialt
visjonsseminar 10. og 11. september, der over 220
ansatte var til stede. 

På seminaret presenterte ledelsen strategien for
rullende fortau. Tanken var at om trikken kommer
så hyppig at det alltid er en trikk i gata, trengs
ingen rutetabell. Mer konkret innebar forslaget at
trikken bør ha fem minutters frekvens innenfor Ring
3, og at definerte strekninger i tillegg utbygges til
bybanestandard for å utfylle T-banen.

Det samfunnsmessige perspektivet ble ivaretatt
gjennom Oslotrikkens fagkonferanse 2003 i
september. Her presenterte forskningsleder Bård
Norheim fra Transportøkonomisk Institutt en fersk
rapport som viste at den europeiske suksess-
oppskriften er å kombinere investeringer i et godt

Rullende fortau – fra idé til vedtak
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skinnegående kollektivtilbud med begrensninger i
biltrafikken. Hovedutfordringen i Oslo i forhold til
byer av tilsvarende størrelse med suksess med trikk
i Europa er å bedre fremkommeligheten, øke
frekvensen og innføre attraktive prisprodukter.
Rapporten beregnet også at passasjertallet vil øke
med 35 prosent hvis Oslotrikken får gå hvert femte
minutt i stedet for hvert kvarter.

Til stede på fagkonferansen var samferdselsminister
Torild Skogsholm og Hilde Barstad, byråd for Miljø-
og samferdsel i Oslo. Begge ga uttrykk for
frustrasjon over at ikke framkommeligheten for
trikken var bedre, og ministeren lovte at hun ville
iverksette tiltak som bedret gjennomsnitts-
hastigheten med 20% innen 2005.
Samferdselsministeren ga utvetydige signaler om
økt satsing på kollektivtrafikk, og la vekt på at
politikerne måtte ta ansvar og vedta konkrete tiltak
som bedrer rammevilkårene for trikken. Byråd
Barstad uttrykte på sin side begeistring for at
datterselskapet Oslo Sporvognsdrift AS viser
kundeorientering og er offensive med sin nye
strategi rullende fortau. Hun var tydelig på at der
det er kundegrunnlag må trikken gå oftere. 

Visjonsprosessen hadde dermed gitt et entydig svar
fra både kunder, ansatte, politikere, fagmiljø og
media. Med ønske om å utvikle en suksessfull
bytrikk vil Oslotrikken tilby Rullende fortau – det vil
si en garanti for at det kommer en trikk innen fem
minutter fra klokka syv til syv!

Omstilling
Parallelt med utviklingen av nye visjoner var

Oslotrikken nødt til å gjøre noe med den kritiske
økonomiske situasjonen. Uten omfattende tiltak
ville selskapet ende med et negativt driftsresultat
på minus femti millioner kroner i 2003 (helår), noe
som i prinsippet ville være å nedlegge seg selv.
Derfor var det avgjørende å både holde
kostnadene nede og øke inntektene.

For å ta et fast grep om økonomien ble prosjektet
PLUSS 2004 etablert, med det enkle men
utfordrene målet å skaffe pluss på bunnlinja i år
2004. Pluss 2004 ble delt opp i fire underprosjekter:
Inntektsøkende tiltak, effektivisering av
administrasjonen, verksted- og infrastruktur
tjenestene og en gjennomgang av logistikken. De
tillitsvalgte ble involvert fra første stund, og stilte
seg positive til å ta fatt på de økonomiske
utfordringene.

For administrasjonen ble omstillingen vesentlig,
antall stillinger ble redusert fra 46 til 32. Den
tidligere produktorganiseringen ble lagt ned, den
var god på nærhetsledelse, men ga ikke et tydelig
nok resultatansvar. Drifts- og salgsavdelingen ble
videre delt i to, en ren driftsenhet og en vogn-
førerenhet. Bemanningsreduksjonen ville føre til at
leiebehovet for kontorer ble mindre, og hele
administrasjonen kunne samles på Grefsen
(tidligere Holtet og Grefsen). 

En ny ledergruppe ble etablert, der administrerende
direktør Leif Øverland fikk med seg sikkerhetssjef
Kristine Eiken, personalsjef Gro Øyen,
kommunikasjonssjef Cato Asperud og teknisk sjef
Eivind Hoel. Driftsavdelingen skulle ledes av
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Espen Pettersen, mens Ellen Frøne fikk ansvaret for
vognførerenheten.

Årsregnskapet for 2003 (2. halvår) viste et
underskudd på snaue 11 millioner kroner før skatte-
kostnad (første halvår ble minus 25 mill. kr.), noe
som viser at effektiviseringstiltakene virket, men at
det også er viktig å fortsette omstillingsarbeidet.

Sikkerhetsarbeid
Statens Jernbanetilsyn ga den 24. juni 2003
tillatelse til at Oslotrikken kunne drive jernbane-

virksomhet. Selskapet fikk dermed et selvstendig
ansvar for trafikksikkerhet i henhold til jernbane-
loven. Tidligere var det AS Oslo Sporveier som satt
med dette ansvaret.

Oslotrikken har arbeidet tett med Jernbanetilsynet
for å bedre rutiner og systematisk gjennomgå alle
sikkerhetsmessige utfordringer. Selskapet er nå
godt i gang med å implementere et vel fungerende
sikkerhetsstyringssystem i organisasjonen. Dette
skjer bl.a. ved håndtering av uønskede hendelser.
Det foretas risikoanalyser og forbedringer
gjennomføres. Uønskede hendelser har spesiell
fokus gjennom Synergi utvalget.

Som et resultat av den målrettede innsatsen er
antallet uønskede hendelser som følge av trikkedrift
redusert med om lag 20 prosent i 2003 i forhold til
2002.

Epilog:
2. mars 2004 vedtok styret i Oslotrikken enstemmig
den strategiske ruteplanen for Oslotrikken –
”Rullende fortau”. Planen går ut på å:
• Redusere antall linjer fra åtte til seks
• Sikre gjennomføring av fremkommelighetstiltak

for trikken som gjør at gjennomsnittshastigheten
øker med 20%.

• Øke frekvensen på linjene fra femten minutter til
ti minutters rute som igjen gir fem minutters
frekvens mellom klokka 07.00 og 19.00 på de
viktigste traseene.

• Legge Briskebytrikken via Skovveien til Solli plass
og videre ned til Aker brygge

• Fjerne holdeplasser med lavt antall av- og
påstigende og korte ned kjøretiden på
strekningen Skillebekk – Thune (Drammensveien)

• Generell optimalisering av linjenett og
holdeplasstruktur

Og Bystyret fulgte opp, den 14. april 2004 ble
kollektivmeldingen for Oslo behandlet, og vedtok
at visjonen om Rullende fortau skal danne basis for
videreutvikling av trikketilbudet. I tillegg ble det
slått fast at skinnegående trafikk skal ha en klar
første prioritering, at Kjelsåstrikken skal gjenåpnes i
løpet av 2004, at trikken ikke skal konkurranse-
eksponeres og at det skal utarbeides en
opptrappingsplan for tilskuddet til kollektivtrafikken. 



Årsrapport 2003 7

Virksomhetens art
Oslo Sporvognsdrift AS ble etablert i 2002 som et
heleid datterselskap av AS Oslo Sporveier. 24. juni
2003 ble selskapet godkjent som selvstendig
jernbaneforetak av Statens jernbanetilsyn og over-
tok driften av trikken i Oslo fra 1. juli samme år.

Styret og selskapets administrasjon har i sitt første
halvår som selvstendig selskap arbeidet aktivt for å
få etablere en god virksomhetsstyring i selskapet.
Fokus har i spesiell grad vært rettet mot kunde-
orientering og kostnadseffektivitet. For å sikre en
langsiktig levedyktighet er det også blitt brukt
betydelige ressurser på å få til et avtaleverk innad i
konsernet som ivaretar de forretningsmessige
utfordringer selskapet er inne i.

Selskapet opererer 8 trikkelinjer, herav 6 heltid- og 2
deltidslinjer i Oslo. Oslotrikken har nærmere
100.000 passasjerer hver dag, og er således en
betydelig operatør innenfor kollektivtrafikken i Oslo. 

Bedriften er inne i en endringsprosess og det er
igangsatt betydelige prosesser for å redusere
kostnadene og øke inntektene. I 2003 ble det
gjennomført en grundig prosess for å redusere de
administrative kostnadene. Administrasjonen i
selskapet ble pr 01.11.2003 redusert med 25%.
Arbeidet med å effektivisere driften vil fortsette i 2004. 

Selskapet leier materiell og kjøper verksted- og
infrastrukturvedlikehold av enheter i morselskapet. 

Fremtidig utvikling
Selskapet gjennomførte i siste halvår 2003 en
visjonsprosess som involverte ansatte, kunder,
myndigheter og eier. Hensikten har vært å få
konkrete forslag til forbedring av trikketilbudet,
samt en sterkere forankring av strategien for å
utvikle trikkedriften i Oslo. Prosessen resulterte i
over 1000 forbedringsforslag.

Selskapet arbeider aktivt for å kundeorientere
tilbudet. De største markedsmulighetene vurderes
til å være i Oslo sentrum, definert innefor ring 3.
Selskapet ønsker å videreutvikle trikkens rolle som
et synlig, tilgjengelig og fullstendig kollektivtilbud i
sentrum og indre by. Selskapet har derfor lansert
begrepet ”Rullende fortau” som et strategisk

sentralt begrep. Høy frekvens, forenkling av
rutetilbudet og større satsning der det er vekst i
markedet er bærende i utviklingen av ”Nye
Oslotrikken”.

Selskapets visjon er; ”Oslotrikken skal være et
ledende trikkeselskap i Europa”. Markedet for
kollektivtrafikk er i betydelige endringer.
Transportøkonomisk institutt slår i sin rapport
685a/2003 ”Markedsstrategi for offensiv satsing på
trikk og T-bane i Oslo?” fast at ved å gjennomføre
nødvendige fremkommelighetstiltak vil man med
”Rullende fortau” konseptet få til betydelig vekst i
antall reisende. Rapporten viser til at antall nye
kollektiv reiser vil øke med minimum 12% første
året og etter 2 til 4 år 23%. 

For å lykkes med selskapets visjon og for å møte
fremtidige utfordringer vil selskapet legge stor vekt
på å utnytte den styrken som ligger i at Oslotrikken
er en sterk merkevare, med stor kundelojalitet og
innarbeidede reisemønstre. 

Selskapet har etablert en virksomhetsplan fram mot
år 2007 som skal sikre grunnlag for vekst og positiv
resultatutvikling. 

Arbeidsmiljø og personale
Det er per 31. desember 2003 totalt 377 ansatte i
selskapet. Av dette er 326 ansatte trikkeførere, 10
personer er trafikkpersonale og det er 41 ansatte i
administrasjonen. 

Sykefraværet i selskapet var i 2003 på 12,2%.
Selskapet har samarbeidet med NIMI (Norsk
Idrettsmedisinsk Institutt) om utredning, behandling
og trening for ansatte med ulike skadeforhold.
Selskapet vil arbeide videre med å redusere antall
sykedager, og har bl.a. satt i gang tiltak i form av
treningstilbud og tilbud om fysioterapi i egen gymsal.

Selskapet er IA bedrift (inkluderende arbeidsliv).
Dette innebærer at bedriften og de ansatte
forplikter seg til å samarbeide systematisk for å nå
målene om et mer inkluderende arbeidsliv. Med
dette håper bedriften at arbeidstakere med
redusert funksjonsevne/arbeidsevne lettere skal
kunne komme tilbake i ordinært arbeide. Bedriften
ønsker også å legge til rette for å rekruttere

Styrets beretning
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og/eller beholde eldre arbeidstakere. Sykmeldte
skal få god oppfølging og det skal legges stor vekt
på hva den enkelte kan utføre av arbeidsoppgaver.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert
alvorlige arbeidsuhell eller arbeidsulykker i løpet av
året, som har resultert i store materielle skader eller
personskader.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det
iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Våren
2004 skal det gjennomføres en klimaundersøkelse i
selskapet. 

Selskapets arbeidsmiljøutvalg har regelmessig
avholdt møter i 2003. En rekke saker er blitt
behandlet i utvalget og løsninger er vurdert og
forelagt de berørte avdelinger.

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har
vært konstruktivt og bidratt positivt til utvikling av
selskapet. 

Likestilling
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der
det råder full likestilling mellom kvinner og menn.
Selskapet har i sin policy innarbeidet forholdet
rundt likestilling som tar sikte på at det ikke
forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i
saker som for eksempel lønn, avansement og
rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra
miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt
representert. 

Nærmere 50% av ledende stillinger er besatt av
kvinner og 50% av representantene i styret er
kvinner. Selskapets styreleder er kvinne. 

Miljørapportering
Utslipp fra produksjonen (trikker og verksted) er
innenfor de krav myndighetene stiller. Trikkene
påfører ikke miljøet forurensning og de kjører på
ren fornybar norsk fossekraft. 

Fokus i 2003 har vært å redusere støy fra trikkene
som selskapet opererer. I det vesentligste dreier
dette seg om støy fra trikker av type SL95.
Støykildene er definert og det er forhandlet med
leverandøren av trikkene om ansvar. Leverandør har
erkjent ansvar og det er produsert nye motorer som
er i ferd med å bli skiftet ut. I løpet av 2004 vil alle
trikker av type SL95 ha fått montert nye motorer. 

Trafikksikkerhet
Selskapet har tillatelse til å drive jernbane-

virksomhet fra Statens jernbanetilsyn. Dette
omfatter trafikkvirksomhet, drift av kjørevei og
trafikkstyring på sporvognsnettet i Oslo. Det betyr
at selskapet har et selvstendig ansvar for
trafikksikkerhet, og at det har overtatt den drift
som tidligere lå på AS Oslo Sporveier i henhold til
jernbaneloven. 

Selskapet har som følge av driftstillatelsen fra
Statens jernbanetilsyn fulgt opp leverandører av
verksted- og infrastrukturvedlikehold med
inspeksjoner, systemrevisjoner og kontrakts-
oppfølging. 

Antall uønskede hendelser som følge av trikkedrift
er redusert med ca 20% i 2003. 
Dette er et resultat av målrettet innsats og sterk
fokus på risikoreduserende tiltak. 

En person omkom som følge av ulykke med trikk i
2003. 

Infrastruktur
Det er utført betydelige forbedringer på deler av
skinnegangen til Oslotrikken i 2003. Kirkeveien på
Majorstuen er oppgradert fra Frogner plass til
Middelthunsgate, det er anlagt nytt holdeplass-
område og rundkjøring på Frogner plass og
stoppestedet Vigelandsparken er oppgradert. Det
legges videre stor vekt på design og estetikk ved
oppgraderingsarbeidene, dette kommer bl.a. til
uttrykk ved at holdeplasser tilpasses nære
omgivelser og at belysning blir diskret.

Det pågår videre et oppgraderingsarbeide for å
gjøre flere holdeplasser bedre tilgjengelig bl.a. for
rullestolbrukere, eldre og barnevogner. Det er viktig
for selskapet at dette arbeidet fortsetter slik at det
meste av trikkenettet etter hvert vil kunne være
tilgjengelig for alle kundegrupper. 

Resultat
Omsetningen i selskapet var kr 228 999 414 i 2003.
Årsresultatet før skattekostnad viser ett underskudd
på kr 10 936 920. 

Finansiering
Selskapets likviditetsbeholdning var kr 89 082 785
per 31.desember 2003 som tilsvarer selskapets
bankinnskudd i konsernkontoordning. I beløpet
inngår bundne bankinnskudd med kr 4 822 861. 

Selskapets kortsiktig gjeld utgjorde per 31. desember
2003 kr 86 804 360, noe som utgjør 100% av
samlet gjeld i selskapet. 
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Totalkapitalen var ved utgangen av året 
kr 138 867 955. Egenkapitalandelen per 31.
desember 2003 var 37 %. Selskapet har i 2003 blitt
tilført kapital ved kontantinnskudd på 62,9 mill
fordelt på aksjekapital med kr 49,9 mill og 13 mill
på overkursfond. Aksjeinnskuddet er i sin helhet
innbetalt fra selskapets eneaksjonær AS Oslo
Sporveier. 

Årets underskudd dekkes av overføring fra
overkursfond tilsvarende kr 10 936 920.

Selskapets hadde ingen fri egenkapital per
31. desember 2003.

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

Oslo, 2. mars 2004 

Gry Mølleskog
styreleder

Kari Lorentz Larssen
styremedlem

Bjørn Colban
styremedlem

Karen Margrethe Helle
styremedlem

Geir Aarseth
styremedlem

Marie-Helene Olijnyk
styremedlem

Einar Langseth
styremedlem

Sveinar Bones
styremedlem

Leif Johan Øverland
administrerende direktør

Bak til venstre: Leif Johan
Øverland, Sveinar Bones,
Geir Aarseth, Bjørn
Colban, Einar Langseth,
Kari Lorentz Larssen. 
Foran til venstre: Karen
Margrethe Helle, Gry
Mølleskog og Marie-
Helene Olijnyk 



Årsrapport 200310

Operasjonelle nøkkeltall 
Reiser (mill) 29,9 33,6 34,3 35 34,4
Personkm (mill)  73,6 82,7 84 86 84,6
Vognkm (mill) 3,1 3,5 3,5 3,5 3,6
Plasskm (mill) 572 584 544 486 488
Setekm (mill) 243 255 254 204 206
Beleggsprosent (plass) 12,80% 14,20% 15,40% 17,70% 17,30%
Beleggsprosent (sete) 30,20% 32,40% 33,10% 42,10% 41,00%
Avganger i 1000 315 311 297 311 317
Vogntimer i 1000 253 277 248 281 294
Reisehastighet km/t 16,8 16,9 17,1 17,7 17,7

Energiforbruk pr personkm  0,27 0,21 0,27 0,22
Boliger langs egen infrastr 
m/innendørs støynivå >35dB(A) 66 66 66 66

Linjer (ordinære) 8 8 8 8 8
Linjer (andre) 0 0 0 3 3
Linjelengde i km 145,5 145,5 145,5 152,5 152,5

Ansatte 2) 374 499 523 535 522
Antall helårsstillinger 2) 316 430 449 444 452

Økonomiske nøkkeltall 
Trafikkinntekter (mill) 1) 213,6 235,7 253,2 250,3 248,6
Salg av tjenester til Oslo og 
Akershus (mill) 1) 214 225,7 209,1 125,5 105,3
Kostnader (mill) 1) 490,5 531,2 513,8 472,3 415,8

Intern effektivitet 1)

Kostnad/avgang 1 558 1 708 1728 1516 1312
Kostnad/plasskm 0,86 0,91 0,94 0,97 0,85

Ekstern effektivitet 1)

Trafikkinntekt/reise 7,14 7,02 7,38 7,16 7,23
Trafikkinntekt/personkm 2,9 2,85 3,01 2,91 2,94
Kostnad/reise 16,4 15,81 14,98 13,51 12,09
Kostnad/personkm 6,67 6,43 6,11 5,49 4,91

1) Tallene er justert etter konsumprisindeksen     
2) Fra 2003 er kun ansatte i Oslo Sporvognsdrift AS medregnet (ekskl. veksted og infrastruktur)   

Måloppnåelse for trikk

Reiser (mill) 29,9 33,6 -3,7 33,6
Kundetilfredshet i prosent 77 70 7 70
Plasskilometer (mill) 572 566 6 584
Andel avganger kjørt (punktlighet) i prosent  99,8 99,7 0,1 99,8
Andel avganger presise (0-3 min forsinket) i prosent 71 75 -4 66,5
Materielle skader i trafikken 458 514 56 596
Sykefravær i prosent 12,2 10 -2,2 10,9

Nøkkeltall
20022003 2000 19992001

Resultat
2003

Avvik Resultat
2002

Mål  2003
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Driftsinntekter
Salgsinntekt 4 228 999 414 0

Driftskostnader
Varekostnad 145 801 870 0
Lønnskostnad 5,6 75 932 227 0
Avskrivning 7 991 423 0
Annen driftskostnad 17 123 925 0
Sum driftskostnader 239 849 445 0

Driftsunderskudd 10 850 031 0

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 488 666 515
Rentekostnad til foretak i samme konsern 564 898 0
Annen rentekostnad 10 657 0
Netto finansposter -86 889 515

Ordinært resultat før skattekostnad -10 936 920 515

Skattekostnad
Skatter 9 0 0

Årets resultat -10 936 920 515

Overføringer: 
Overført til annen egenkapital 0 515
Overført fra overkursfond -10 936 920 0
Sum overføringer -10 936 920 515

Resultatregnskap

note 2003 2002
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Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner, inventar ol 7 3 885 229 0

Finansielle eiendeler
Overfinansiert pensjonsforpliktelse 6 2 333 150 0

Sum anleggsmidler 6 218 379 0

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 8 41 427 622 0
Andre fordringer 8 2 139 170 0
Sum fordringer 43 566 792 0

Bankinnskudd 2 89 082 785 120 515

Sum omløpsmidler 132 649 577 120 515

Sum eiendeler 138 867 956 120 515

Balanse pr. 31. desember

note 2003 2002
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Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 10,11 50 000 000 100 000
Overkursfond 10 2 063 595 0
Sum innskutt egenkapital 52 063 595 100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 0 515

Sum egenkapital 52 063 595 100 515

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 8 40 662 809 0
Skyldige offentlige avgifter 9 736 018 0
Annen kortsiktig gjeld 8 36 405 533 20 000
Sum kortsiktig gjeld 86 804 360 20 000

Sum egenkapital og gjeld 138 867 955 120 515

31. desember 2003
2. mars 2004

Balanse pr. 31. desember

Gry Mølleskog
styreleder

Kari Lorentz Larssen

Bjørn Colban

Karen Margrethe Helle

Geir Aarseth

Marie-Helene Olijnyk

Einar Langseth

Sveinar Bones

Leif Johan Øverland
administrerende direktør

note 2003 2002
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapslovens 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.

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. 

Pensjoner
Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan. Ved
beregninger av pensjonskostnaden benyttes en
lineær opptjeningsprofil basert på forventet slutt-
lønn. Planendringer amortiseres over forventet

gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder
estimatavvik i den grad de akkumulert overstiger
10% av den største av pensjonsforpliktelsene og
pensjonsmidlene (korridor).

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. 

Note 2 - Bankinnskudd
I posten inngår bundne bankinnskudd på skatte-
trekkskontoen med kr 4 822 861 per 31.12.2003.
Konsernets likviditet er organisert i en konsern-
kontoordning. Dette innebærer at datterselskapenes
kontantbeholdning formelt sett er fordringer på
morselskapet, og alle konsernselskaper er solidarisk
ansvarlige for de trekk konsernet har gjort.

Note 3 - Enkelttransaksjoner
Selskapet har f.o.m. 1. juli 2003 overtatt driften av
Oslotrikken fra morselskapet AS Oslo Sporveier.
Selskapet overtok da også de ansatte knyttet til
sporvognsdrift i AS Oslo Sporvier samt de drifts- og
omløpsmidler knyttet til denne driften. Selskapet
inngikk samtidig avtaler med AS Oslo Sporveier om
kjørekontrakt som regulerer selskapets inntekter.
Det ble videre inngått avtaler om leie og
vedlikehold av infrastruktur og vognmateriell.

Noter 2003
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Note 4 - Salgsinntekter
Pr inntektstype

Trafikkinntekter 223 814 005
Andre driftsinntekter 5 235 409
Sum 229 049 414

Det ble inngått en kjørekontrakt med Bestillerenheten i AS Oslo Sporveier 31. mars 2003. Av kontrakten
fremgår det at Oslo Sporvognsdrift AS har krav på et fast beløp på 203,4 mill. kroner. Anslåtte billett-
inntekter utgjør 231 mill. kroner. Hertil kommer også provisjon egne billettinntekter med om lag 4 mill.
kroner. I kjørekontrakter for 2004 utgjør avtalt fastbeløp 224,8 mill. kroner, andel billettinntekter 221,1 mill.
kroner og provisjon egne inntekter 3,4 mill. kroner.

Note 5 - Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader

Lønninger 62 164 488 0
Folketrygdavgift 9 204 579 0
Pensjonskostnader 3 781 400 0
Andre ytelser 781 759 0

Sum 75 932 227 0

Gjennomsnittlig antall ansatte 377 0

Godtgjørelser

Administrerende direktør fra 01.07.03 til 31.12.03 371 175 133 383

Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Administrerende direktør har avtale om bonus i forhold til oppnådd årsresultat før skatt. Bonusen er avsatt
med kr 163 334 for 2003. Administrerende direktør har rett til en årslønn dersom han fratrer sin stilling.
Kompensasjonen for de siste seks måneder skal avregnes mot lønn i en eventuell ny stilling eller andre
lønnede/honorerte oppdrag.

Det er kostnadsført godtgjørelser til styret med kr 290 000 for 2003. Pr. 31.12.03 er det ikke gitt lån til
ansatte.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 utgjør kr 15 000. I tillegg kommer andre tjenester med kr 8 000.
Alle beløp er eksklusiv mva.  

2003

2003 2002

lønn
Pensjoner og

andre 
godtgjørelser



Note 6 - Pensjonskostnader og forpliktelser
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, Oslo T-banedrift AS
og Sporveisbussene AS. 

De faktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.2003 med basis i data pr. 01.01.2003. 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 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.

Årets opptjente pensjonsrettigheter 3 880 000
Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 2 757 000
Avkastning på pensjonsmidler -2 930 600
Administrasjonskostnader 75 000
Netto pensjonskostnad 3 781 400

Beregnede pensjonsforpliktelser 91 183 700
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 89 491 200
Arbeidsgiveravgift 228 950
Ikke resultatført virkning av estimatavvik 3 796 700
Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforplikt.) 2 333 150

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 6,0%
Forventet lønnsregulering 3,0%
Forventet pensjonsregulering 3,0%
Forventet G-regulering 2,5%
Forventet avkastning på fondsmidler 7,0%

Note 7 - Varige driftsmidler

Tilgang kjøpte driftsmidler 4 876 652
Anskaffelseskost 31.12.2003 4 876 652
Akk. avskrivninger 31.12.2003 991 423
Bokført verdi 31.12.2003 3 885 229

Årets avskrivninger 991 423
Økonomisk levetid 3 - 5 år
Avskrivningsplan Lineær
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Midler > forpliktelser

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner o.l.
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Leieavtaler
Kontrakter med verksted- og infrasturkturenheten i AS Oslo Sporveier ble inngått 31. mars 2003.
Avtaleperioden er 4 år. Godtgjørelse fro leie og vedlikehold er infrastuktur og vognmateriell avtales for hvert
år. For 2003 utgjorde vedlikehold 61,25 mill. kroner og leie av infrastruktur 35,3 mill. kroner. Avtalen med
verksted utgjorde i 2003 191 mill. kroner hvorav 78,6 mill. kroner for leie av sporvogner og 107,4 mill kroner
for vedlikehold av vognene. I tillegg kom kostnader i forbindelse med større kollisjonsskader og opp-
graderinger på til sammen 4,9 mill. kroner. For 2004 er årsavtalen for leie og vedlikehold av vognmateriell
og infrastruktur signert. For vognmateriell er samlet ramme for leie, drift og vedlikehold satt til 169,7 mill
basert på samme produksjonsvolum som i 2003. For infrastruktur er samlet ramme avtalt til 86,83 mill. kroner.

Oslo Sporvognsdrift AS leier lokaler av AS Oslo Sporveier og husleie for 2003 utgjør 2,3 mill. kroner. 
Det er 6 måneders oppsigelse for de inngåtte leiekontraktene. Leiekontrakten er under reforhandling. 

Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Foretak i samme konsern 40 214 534 0 1 878 678 0
Sum 40 214 534 0 1 878 678 0

Foretak i samme konsern 55 657 605 0
Sum 55 657 605 0

Note 9 - Skatt
Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt:

28% av resultat før skatt -3 062 338
Differanse på grunn av permanente forskjeller 3 062 338

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad -10 936 920
Permanente forskjeller 54 402
Endring i midlertidige forskjeller -2 084 618
Grunnlag betalbar skatt -12 967 136
Skatt, 28%, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat 0
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

20022003
Kundefordringer Andre fordringer

2002

2002

2003

Kortsiktig gjeld
2003

Kroner

2003



Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler 151 468
Gjeld -400 000
Underskudd til fremføring -12 986 618

Sum -13 235 150
Utsatt skattefordel -3 705 842

Forskjeller som ikke utlignes:
Overfinansiert pensjonsforpliktelse 2 333 150
Sum 2 333 150
Utsatt skatt 653 282

Skatt
Netto utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen da konsernet ikke antas å komme i skatteposisjon.

Note 10 - Egenkapital

Egenkapital 31.12.2002 100 000 0 515 100 515

Årets endring av egenkapital

Kapitalutvidelse 49 900 000 13 000 000 0 62 900 000
Årets resultat 0 -10 936 405 -515 -10 936 920
Egenkapital 31.12.2003 50 000 000 2 063 595 0 52 063 595

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen i Oslo Sporvognsdrift AS pr. 31.12.2003 består av følgende aksjeklasse:

Aksjer 50 000 1 000 50 000 000

Eierstruktur

Den største aksjonæren i Oslo Sporvognsdrift AS pr. 31.12.2003 var:

AS Oslo Sporveier 50 000 100,0% 100,0%
Totalt antall aksjer 50 000 100,0% 100,0%

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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OverkursfondAksjekapital SumAnnen egenkapital

Antall BalanseførtPålydende

Aksjer Stemme andelEierandel

2003
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