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Enklere for kundene
Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all 
vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan 
vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det 
spørsmålet går vi inn i et nytt år. På samme måte 
som vi starter hver dag med det samme spørsmålet.

Oslotrikken har selv et reisemål. En visjon; 
“Vi gir byen til folket og folket til byen!”,
Vi har også gitt kundene våre et sett løfter om 
hvordan vi skal komme dit:
• Vi gjør det enkelt å reise
• Vi gir deg hyppige avganger der du er 
• Vi gir deg en trygg og god reiseopplevelse

Det er ikke den letteste reisen man kan legge ut på i 
et tett trafikk- og konkurransemiljø. Men vi er ikke i 
tvil, verken om hvor vi vil eller hvorvidt vi vil nå frem. 
Reisen har allerede startet. Det går hyppigere 
avganger enn før, miljøet bedres og byen blir bedre 
å bo i. 

Selvstendig operatør 
Oslo Sporvognsdrift AS er et 100% eid datterselskap 
av AS Oslo Sporveier. Selskapet er gitt betydelig 
ansvar gjennom egen tillatelse i forhold til Statens 
Jernbanetilsyn og eksternt styre. Dette har bidratt til 
et sterkt 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.

Godt økonomisk resultat
Selskapets økonomiske resultater er betydelig 
forbedret. Med et resultat på 24.422 mill. kr. i 2004  
har selskapet en resultatforbedring på hele 64 mill.
kr. fra 2003. Dette kommer av kostnads-
effektivisering samt økte inntekter, i all hovedsak 
som følge av redusert snik og bedre ramme-
betingelser. Effektiviseringen vil fortsette i 2005 for å 
sikre langsiktig lønnsomhet. Fokusområder er 
effektivitet i administrasjon, ruteplaner og 
vedlikehold.

Bedring av rutetilbudet
Det har skjedd forbedringer i rutetilbudet i 2004. 
Dette gjelder først og frem Kjelsåstrikken som ble 
gjenåpnet og pilot på “Rullende fortau” mellom Storo 

– Brugata (over Grünerløkka) og fra Stortorvet til 
Rikshospitalet. Tilbudene er godt mottatt av de 
reisende. På AS Oslo Sporveiers interne målinger 
har kundetilfredshet scoren i 2004 vært høy og 
stigende. Systemet for måling er imidlertid endret 
gjennom året, så tallene er ikke uten videre 
sammenlignbare med tidligere målinger. 

Attraktiv i fremtiden
Vi har satt ambisiøse mål for de nærmeste årene. 
Etter fall i trafikken i 2003 har endelig trafikken økt 
igjen. Fremkommelighetsproblemer hindrer et enda 
bedre tilbud og bedre punktlighet. Prioritering av 
skinnegående trafikk er nødvendig for å skape en 
attraktiv trikk i fremtiden. Det er derfor grunnlag for 
optimisme ved at Staten gjennom fremkommelighets-
arbeidet og Oslo kommune i sin vedtatte kollektiv-
melding ønsker en trikk som får prioritet, går ofte og 
utvikles til å bli et “rullende fortau”. 

Og i 2004 har styret vedtatt en ambisiøs strategisk 
plan der trikken i fremtiden vil gjøre en større jobb 
enn i dag. Det foreslås at man går over på 10 
minutters grunnruter, som igjen vil gi 5. minutters 
avganger på store deler av nettet innenfor ring 3.             
I planen foreslås også trikk over Bjørvika istedenfor 
dagens trasé i Schweigaardsgate. Styret ønsker en 
analyse av den økonomiske effekten av å utvikle en 
ny trikkelinje fra Sinsen til Bjerke og Tonsenhagen. 

Det skal vært trygt og sikkert å reise med trikken. Og 
den skal gå ofte, der det er marked. Konkurrenten er 
bilen. Med riktige rammebetingelser skal likevel 
trikken kunne være det beste fremkomstmiddelet i 
en storby. Det skal gå raskere enn å ta bilen og det 
skal være enklere. Målet vårt er at alle skal oppleve 
det slik.

Jeg vil takke alle våre reisende i 2004 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 
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Vi gir byen til folket og folket til byen!
Inngangen til 2004 var både snørik og kald og 
kollektivtrafikken ble satt på en stor prøve. Til tross 
for store snømengder kjørte trikken nærmere 100% 
av rutetilbudet.Kvaliteten på trikkeproduktet er viktig. 
Uten en god kvalitet på produktet er det ikke 
grunnlag for å jobbe med produktutvikling. Selskapet 
har sterk fokus på at alle avganger skal kjøres, og at 
de skal kjøres til de rutetider som er satt opp. 

Fremkommeligheten for kollektivtrafikken i Oslo er i 
bedring, men det oppleves dessverre for ofte at 
trikken påføres forsinkelser grunnet feilparkeringer, 
tekniske feil med lyskryss eller forsinkelser grunnet 
generelt høy trafikk/ biltrafikk. Prioriteringen av 
kollektivtrafikken generelt må bli bedre. 

Opprettelsen av Oslotrikken som eget AS har satt 
fokus på å utvikle en kostnadseffektiv og kunde-
orientert organisasjon. 

Oslotrikken har utarbeidet kundeløfter som skal 
være bærende for den videre utvikling, løftene 
er:

–  Vi gjør det enkelt på reise
–  Vi gir deg hyppige avganger
–  Vi gir deg en trygg og god reiseopplevelse

Sikkerhet
Sikkerhet er og blir det viktigste området for 
Oslotrikken. Oslotrikken har det totale ansvaret for 
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sikkerheten knyttet til trikkedriften i Oslo og 
selskapet legger betydelige ressurser i å opprett-
holde og ytterligere forbedre et allerede godt 
sikkerhetsmessig nivå.

Statens Jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for 
Oslotrikken. Statens Jernbanetilsyn gjennomfører 
årlige møter med ledelsen i selskapet for å 
gjennomgå og revidere sikkerhetsarbeidet. Tilsynet 
var i 2004 spesielt opptatt av erfaringene med driften 
av ny organisasjon, med spesiell vekt på 
vedlikholdsleverandører som infrastrukturenhet og 
verkstedenhet, som ble skilt ut fra selskapet     
1. juli 2003. 

Statens Jernbanetilsyn uttaler at de er godt fornøyd 
med sikkerhetsarbeidet i Oslotrikken. Alle avvik etter 
revisjoner er lukket i et tempo som Tilsynet er 
fornøyd med og Tilsynet er tilfreds med virksom-
hetens oppfølging, revisjonsarbeidet nevnes 
spesielt. 

Veien blir til...
En ny strategisk ruteplan for Oslotrikken blir vedtatt
2. mars 2004 vedtok styret i Oslotrikken en ny 
strategisk ruteplan for Oslotrikken. Visjonen om 
”Rullende fortau” hadde vært i støpeskjeèn i en 

periode og endelig vedtak ble tatt i den nye 
strategiske ruteplanen. 

Hovedelementene i planen er:
–   Innføre ”Rullende fortau” i Oslo innenfor Ring 3 

(trikkeavganger hver 5. min.)
–   Redusere antall trikkelinjer fra 8 til 6.
–   Øke frekvensen fra 15 min grunnrute til 10 min 

grunnrute.
–   Ny trase for Briskebytrikken via Skovveien til Solli 

Plass.
–   Sikre gjennomføring av en rekke frem-

kommelighetstiltak.

Kollektivmeldingen for Oslo ble vedtatt av Oslo 
bystyre 14. april 2004. Der skrives det at ”Rullende 
fortau” skal danne basis for den videre utvikling av 
trikketilbudet i Oslo, og at skinnegående kollektiv-
systemer (trikk og T-bane) skal danne stammen av 
kollektivtrafikken i Oslo sentrum. Bystyret ber 
byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel utarbeide 
en plan for innføring av ”Rullende fortau” i Oslo. En 
ny æra og fremtid ble dermed skapt for trikken i 
Oslo. 

20% raskere!
Ett av suksesskriteriene for å skape et godt 
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trikketilbud i Oslo er å ha en god fremkommelighet. 
Med en gjennomsnittshastighet på 18 km/t på hele 
trikkenettet og ca 10 km/t i Oslo sentrum må det 
forbedringer til.

Samferdselsminister Torhild Skogsholm presenterte 
10. juni sitt pilotprosjekt ”Frem 2005” for pressen på 
en trikketur i Oslo. Pilotprosjektet har som formål å 
gjennomføre endringer som fører til at trikk og buss 
skal kunne kjøre 20% raskere innen utgangen av 
2005. Statens Vegvesen er ansvarlig for gjennom-
føringen av prosjektet i samarbeid med Samferdsels-
etaten i Oslo og AS Oslo Sporveier.

Oslotrikken ser svært positivt på pilotprosjektet og 
visjonen om en raskere kollektivtrafi kk. Ved siden av 
konkrete tiltak ved å rydde opp i parkeringsforhold 
og gi trikk og buss grønt lys, mener Oslotrikken det 
er nødvendig å fordele kollektivtrafi kk og annen 
trafi kk i ulike gater i større grad enn det som er i 
dag. Flere egne kollektivtraseer er nødvendig for å 
skape forutsigbarhet og for å kunne utvikle et mer 
kundeorientert og effektivt trikketilbud. Erfaring fra 
Europa viser at Oslo har svært få kollektivgater 
sammenliknet med øvrige trikkebyer i Europa. I 
Gøteborg er 70% av trikkelinjene på egen trasé, 
mens det i Oslo bare er 42% på egen trasé. 

En ettåring med visjoner
1. juli feiret selskapet sin ett års dag. Flere hundre 
personer; ansatte, politikere, samarbeidspartnere og 
øvrige inviterte, var benket til langbord og frokost i 
Grefsen vognhall ved selskapets hovedkontor. Det 
var en dag som vil bli husket som en fi n bursdag for 
en aktiv bedrift – og som dagen da anleggs-
maskinene startet arbeidet med å oppgradere 
skinnegangen før Kjelsåstrikken kunne gjenåpnes. 

I løpet av ett år har selskapet oppnådd resultater 
som det er grunn til å være stolte av, og det er lagt 
langsiktige planer som har fått tverrpolitisk støtte.

Faksimile av Aftenpostens 
leder 2. juli 2004



Det “Rullende fortau” begynner å rulle
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Etter en omfattende visjonsprosess, med over 1000 
innspill fra bl.a kunder, Oslos befolkning og 
politikere, var konklusjon klar – frekvensen måtte 
forbedres. Konseptet ”Rullende fortau” betyr 
avganger hvert 5. minutt mellom klokken 7 og 19 på 
hverdager og 10 - 17 på lørdager. Målet er så 
hyppige avganger at rutetabellen blir overflødig, 
– vi vil gjøre det enklere for kundene!

Pilotprosjektet på ”Rullende fortau” startet                  
22. november 2004. Det gir 5 min frekvens på 
trikketraseène mellom Storo – Grünerløkka –  
Brugata og Stortorvet – Rikshospitalet. Det er 
utarbeidet et eget designprogram for produktet og 

alle holdeplasser som ligger på pilot-strekningene er 
merket med disse. I forbindelse med innføringen av 
pilotprosjektet ble det gjennomført en markedskam-
panje som rettet fokus inn på ”trikk hvert 5. minutt”, 
og at ”du slipper å løpe etter trikken”. Kampanjen fikk 

gull og sølv i ”Gullfisken” (reklamebransjens egen 
konkurranse) og gull og sølv i HSMAI`s kåring av 
beste reklame for reiselivsmarkedet. 
Kostnaden ved den økte satsingen som pilot-
prosjektet innebærer, er finansiert av selskapet selv. 
Med et godt samarbeid med tillitsvalgte og ansatte 
for øvrig, er det effektivisert i tjenesteplaner og i 
administrasjon. Erfaringene så langt sier at pilot-
prosjektet har vært en suksess. Spesielt kommer 
dette til syne med sterk trafikkøkning over 
Grünerløkka. Etter første hele driftsmåned økte 
trafikken over Grünerløkka med hele 17%.

Etter to ukers drift ble det gjennomført en bruker-
undersøkelse av pilotprosjektet ”Rullende fortau”. 
93% av trikkebrukerne hadde fått med seg innføring 
av konseptet ”trikk hvert 5. minutt” og 50% av 
brukerne sa de vil benytte trikken oftere. 
Nå får Oslos befolkning en smakebit på hvor bra 
trikketilbudet kan være. Med lanseringen av 
”Rullende fortau” er vi på vei til å gjøre Oslo til en av 
Europas ledende trikkebyer. 
 
Kjelsåstrikken tilbake på skinnene
Etter nærmere to års fravær var Kjelsåstrikken 
tilbake på skinnene, 22. november gjenåpnet 
Kjelsåstrikken til byens store applaus. 
Høsten 2002 ble Kjelsåstrikken lagt ned grunnet 
knappet på investeringsmidler. Det var nødvendig å 
skifte ut deler av skinnegangen for å kunne opprett-
holde trikkedriften, men pengene var ikke tilgjengelig 
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og trikken ble erstattet med buss. Dette falt mange 
tungt for hjerte og diskusjonen om gjenåpning kom 
raskt i gang. Bystyret valgte å lytte til kundene og 
bevilget de nødvendige midlene for å kunne 
oppgradere resterende deler av skinnegangen slik at 
Kjelsåstrikken kunne gjenåpnes. 

Nærmere 1000 mennesker var møtt frem til 
åpningen 21. november, dagen etter startet den 
ordinære trafikken. 

Fremtidig utvikling
Stadig flere byer i Europa velger trikk som kollektiv-
middel, basert på dens fortrinn både når det gjelder 
kapasitet, miljø og sikkerhet. Selskapet mener 
Oslotrikken vil ha en betydelig rolle i det fremtidige 
kollektivsystemet og byutviklingen i Oslo. 

En ny trikkelinje over Bjørvika som kobler seg på 
Ekebergbanen er et hovedprioritert prosjekt i 
selskapet. Videre er det under vurdering en 
fortsettelse av trikkelinjene fra Sinsen forbi Aker 
Sykehus til Bjerke og Tonsenhagen. Trikkens fortrinn 
som svært miljøvennlig og samtidig svært attraktivt 
hos kundene setter den i en særstilling. Oslotrikken 
gir i dag et betydelig bidrag til å gjøre Oslo til en by 
som det er godt å bo og leve i. Med en utvidelse av 
trikketilbudet og innføring av ”Rullende fortau” 
innenfor ring 3 vil Oslo bli en enda bedre by å bo og 
leve i!

Visjonsprosessen for Oslotrikken samlet inn 
kundenes ønsker:

Kundene ønsker
–   Enklere rutestruktur
–   Flere avganger
–   Enklere å få kjøpt billett
–   Bybane inn til sentrum - en effektiv tilbringer-

tjeneste
–   Nye traseer - Fornebu, Kolsås, Holmenkollen, 
–   Bedre fremkommelighet
–   Bedre tilgjengelighet for alle
–   Mer kundeorientering
–   Stillere trikker

Dette er viktige elementer som selskapet bringer 
med seg i det videre utviklingsarbeidet. Trikken er 
populær og sterkt ønsket i Oslo. En sterkt kunde-
orientering og kostnadseffektiv drift skal danne basis 
for den fremtidige Oslotrikken. 

Åpningen på Kjelsås av Justisminister Odd Einar 
Dørum og Adm.dir. Leif Øverland.  
 Foto: Hans-Petter Lyshaug
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Styrets beretning
Virksomheten
Oslo Sporvognsdrift  AS fikk i 2004 et overskudd på 
28 millioner kroner før skattekostnad, mot et 
underskudd i 2. halvår 2003  på 11 millioner kroner. 
Styret er tilfreds med at selskapet kan vise til en 
betydelig resultatforbedring i 2004.

Oslo Sporvognsdrift AS er ansvarlig for all trikkedrift 
i Oslo. Selskapet ble etablert 1. juli 2003 og eies 
100% av AS Oslo Sporveier. Det opererer 7 trikke-
linjer, herav 6 heltidslinjer og en deltidslinje. 
Oslotrikken har nærmere 100.000 passasjerer hver 
dag og er med dette en betydelig aktør i markedet 
for kollektivtrafikk i Oslo. 

Bystyret i Oslo kommune vedtok våren 2004 
kollektivmeldingen for Oslo. Den slår fast at trikken 
skal ha en betydelig rolle i utviklingen av kollektiv-
tilbudet i Oslo og den definerer Oslo som en 
”skinneby” med sterk fokus på trikk i Oslo sentrum. 
Dette er i samsvar med strategien for selskapet 
vedtatt av styret. Kjelsåstrikken ble gjenåpnet          
22. november 2004. Dette var et svært viktig signal 
om at det skal satses på trikken i Oslo. 

Effektivisering
Oslo Sporvognsdrift AS har hatt sterk fokus på å 
redusere kostnader og øke inntektene. 1. desember 
2003 ble selskapet omorganisert samtidig som 
administrasjonen ble redusert med nesten 30%. I 
løpet av 2004 er driften ytterligere effektivisert 
spesielt innenfor administrasjon og tjenesteplaner.
  
Snikprosent er redusert fra 10,8 % ved utgangen av 
2003 til 7,4% ved utgangen av 2004. Det er viktig for 
selskapet å fortsette denne positive utviklingen og 
redusere snik ytterligere. 

Fremtidig utvikling
Oslo Sporvognsdrift AS har utarbeidet en strategisk 
plan for fremtidig utvikling av trikketilbudet i Oslo, 
som har fått navnet ”Rullende fortau”. Markedet 
etterspør kortere reisetider og økt frekvens. For å 
lykkes med trikkedriften i Oslo må frem-
kommeligheten for trikken forbedres. Det gjøres et 
meget godt arbeid i regi av Statens Vegvesen der 
målet er 20% økt hastighet for trikk og buss i løpet 
av 2005. Ett av de viktigste tiltakene er etablering av 

et nytt prioriteringssystem for kollektivtrafikken i Oslo 
(SIS). 

22. november ble pilotprosjektet ”Rullende fortau” 
etablert på strekningen over Grünerløkka                
(Storo – Brugata) og på strekningen fra Stortorvet til 
Rikshospitalet. Her tilbys 5 minutters frekvens 
mellom kl 7 og 19 på hverdager og mellom kl 11 og 
17 på lørdager. Erfaringer etter to måneders drift er 
positive, spesielt kommer dette til uttrykk på 
strekningen over Grünerløkka.

En forbedret fremkommelighet vil gi kortere reisetid, 
forbedret punktlighet og bedret driftsøkonomi for 
selskapet. Suksessfulle trikkebyer i Europa har en 
vesentlig høyere andel av trikkenettet på egen trasè. 

Oslo Sporvognsdrift AS la våren 2004 frem 
strategisk ruteplan hvor selskapet ønsker å 
presentere en offensiv og sterkt kundeorientert 
strategi for utvikling av trikketilbud i Oslo. Ved siden 
av å generere flere kunder til kollektivtrafikken, vil en 
slik strategi bidra til å revitalisere Oslos bysentrum 
og gjøre det mer tilgjengelig. Selskapet ser et 
betydelig potensial ved å markedseffektivisere 
rutetilbudet for trikken. Det er med tilfredshet 
selskapet ser at de samme føringer er lagt i 
kollektivmeldingen som ble vedtatt i Oslo bystyre 
14.04.2004. 

Personale og arbeidsmiljø
Antall ansatte i Oslo Sporvognsdrift var ved 
årsskiftet 359, mot 377 ansatte ved utgangen av 
2003. 

Selskapet har gjennomført en medarbeider-
tilfredshetsundersøkelse. Undersøkelsen gir 
indikasjoner på hvordan medarbeiderne trives, hva 
som motiverer, og hva som kan eller må forbedres. 
Ut fra denne analysen legges det planer og det 
gjennomføres tiltak i hver avdeling i selskapet. 
Undersøkelsen skal gjennomføres årlig. 

Samarbeidet med de ansatte og deres fag-
organisasjoner har vært godt. Det har vært avholdt 
regelmessige møter i Arbeidsmiljøutvalg (AMU). 
Styret anser det interne arbeidsmiljøet til å være 
godt.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et prioritert 
område for selskapet. Det blir løpende gjennomført 
HMS-kurs for ledere og verneombud. Selskapet er 
en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Sykefraværet 
var på 10,9 prosent i 2004. Tilsvarende tall i 2003 
var 12,2 prosent. Forbedringen skyldes de interne 
prosesser som har vært gjennomført, samt positiv 
utvikling for selskapet generelt. 

Likestilling
Oslo Sporvognsdrift AS ønsker å ha en jevn 
fordeling mellom kvinner og menn, og det er 
avgjørende for selskapets utvikling at kvinner sikres 
like gode utviklingsmuligheter som menn. Dette 
gjenspeiles også i bedriftens lederutviklingsprogram 
som har en stor andel kvinner. Av antall ansatte så 
er xx % kvinner.  Det er nærmere 50% kvinner i 
ledende stillinger og 50% av styrets representanter 
er kvinner. Styret ledes av en kvinne. 

Miljørapportering
Trikkene kjører på strøm og forurenser således ikke 
det ytre miljøet med utslippsgasser. I 2004 har alle 
de nye trikkene (SL95) fått innmontert nye og mer 
støysvake motorer. Arbeidet med å øke antall 
reisende slik målsetningen er i strategiplanen for 
selskapet vil gi Oslo et bedre bymiljø og renere luft. 

Trafikksikkerhet
Oslo Sporvognsdrift AS har et selvstendig ansvar for 
trafikksikkerhet, gitt gjennom tillatelse til å drive 
jernbanevirksomhet fra Statens Jernbanetilsyn. Som 
følge av dette har selskapet fulgt opp under-

leverandører av verkstedtjenester og infrastruktur-
tjenester gjennom kontraktsoppfølging og revisjoner. 
Statens Jernbanetilsyn gjennomførte en egen 
revisjon av Oslo Sporvognsdrift i november og 
desember 2004. Resultatene viste at selskapet har 
forbedret sikkerhetsarbeidet siden forrige revisjon.

Selskapet har en egen beredskapsplan for å takle 
ulykker og uønskede hendelser. Deler av denne 
beredskapsplanen ble iverksatt etter den tragiske 
knivepisoden på en trikk på Bislet 3. august 2004.

Det har ikke vært dødsulykker som følge av 
trikkedriften i 2004.  

Økonomisk resultat i 2004
Selskapets aksjonær har i løpet av 2004 skutt inn       
kr 3.437.000,- i ny aksjekapital og kr 895.035,-              
i overkurs.  

Årets resultat er på kr 24.422.198,-. Av årets resultat 
foreslås kr 1.522.000,- avsatt til konsernbidrag, 
mens resterende del av årets resultat overføres 
annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital 
utgjør kr 19.551.022,-.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det 
at forutsetningene om fortsatt 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.
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Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill) 30,4 29,9 33,6
Personkm (mill) 74,8 73,9 82,7
Vognkm (mill) 2,9 3,1 3,5
Plasskm (mill) 533 572 584
Beleggsprosent (plass) 14,0 % 12,8 % 14,2 %
Avganger i 1000 282 315 311
Vogntimer i 1000 230 253 277
Reisehastighet km/t 17,4 16,8 16,9
Trasèlengde km 40 38 38
   
Energiforbruk pr personkm 0,28 0,27 0,21
Boliger langs egen infrastr m/innendørs støynivå >35dB(A) 66 66 66
   
Ansatte 2) 359 374 499
Antall helårsstillinger 2) 314 316 430
   
Økonomiske nøkkeltall   
   
Trafikkinntekter (mill) 1) 230 214,5 236,8
Salg av tjenester i Oslo og Akershus (mill) 1) 225 214,9 226,7
Kostnader mill 1) 454 492,6 533,6
   
Intern effektivitet 1)   
Kostrnad/avgang 1612 1564 1716
Kostnad/plasskm 0,85 0,86 0,91
   
Ekstern effektivitet 1):   
Trafikkinntekt/reise 7,57 7,18 7,05
Trafikkinntekt/personkm 3,08 2,92 2,86
Trafikkinntekt/plasskm 0,43 0,37 0,41
Kostnad/reise 14,93 16,48 15,88
Kostnad/personkm 6,07 6,70 6,46

1) Tallene er justert etter konsumprisindeksen

2) Fra 2003 er kun ansatte i Oslo Sporvognsdrift AS medregnet (ekskl. verksted og infrastruktur)

Nøkkeltall
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Resultatregnskap
 
Driftsinntekter
Salgsinntekt 3 479 677 140 228 999 414 

Driftskostnader 
Varekostnad  271 958 346 145 801 870 
Lønnskostnad 4,5 134 719 627 75 932 227 
Avskrivning 6 1 301 956 991 423 
Annen driftskostnad  44 635 819 17 123 925 
Sum driftskostnader  452 615 748 239 849 445 

Driftsresultat  27 061 392  -10 850 031 

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt  990 615 488 666 
Annen rentekostnad  44 623 575 555 
Netto finansposter   945 992  -86 889 

Ordinært resultat før skattekostnad  28 007 384  10 936 920 

Skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat 8 3 585 186 0 
Skatter 8  0  
 0 
Årets resultat  24 422 198  -10 936 920 
Overføringer: 
Avgitt konsernbidrag  1 095 840 0 
Overført til annen egenkapital  23 326 357 0 
Overført fra annen egenkapital  0  -10 936 920 
Sum overføringer  24 422 197  -10 936 920 
 

Resultatregnskap
2004 2003Note

Årsrapport 2004 15

Re
su

lta
tr

eg
ns

ka
p



Årsrapport 200416

Balanse
Balanse pr. 31. desember 
 

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner, inventar ol 6 2 583 273 3 885 229 
Finansielle eiendeler
Overfinansiert pensjonsforpliktelse 5 11 568 681 2 333 150 
Sum anleggsmidler  14 151 954 6 218 379 

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 7 83 322 296 41 427 622 
Andre fordringer 7 14 330 775 2 139 170
Sum fordringer  97 653 071 43 566 792 

Bankinnskudd 2 56 078 931 89 082 785 
Sum omløpsmidler  153 732 002 132 649 577 
Sum eiendeler  167 883 956 138 867 956 
 

2004 2003Note
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Balanse
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seGry Mølleskog
 Styrets leder 
 
  
 Kari Lorentz Larssen 

Styremedlem

Marie Helene Olijnyk
Styremedlem

 Karen Margrethe Helle 
Styremedlem

Geir Aarseth
Styremedlem

Sveinar Bones
Styremedlem

 Einar Langseth 
 Styremedlem 
  
  

Bjørn Colban
 Styremedlem 
  
 
 Leif Johan Øverland 

Administrerende direktør

Balanse pr. 31. desember 
 
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 9,10 53 437 000 50 000 000 
Overkursfond 9 2 958 630 2 063 595 
Sum innskutt egenkapital  56 395 630 52 063 595 

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 19 551 022 0 

Sum egenkapital  75 946 652 52 063 595 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 8 3 159 026 0 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 7 41 604 327 40 662 809 
Skyldige offentlige avgifter  8 590 902 9 736 018 
Annen kortsiktig gjeld 7 38 583 048 36 405 533 
Sum kortsiktig gjeld  88 778 277 86 804 360 

Sum gjeld  91 937 303 86 804 360 

Sum egenkapital og gjeld  167 883 956  138 867 955 
 

 31. desember 2004
 14. februar 2005

Note 2004 2003
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Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
lovens 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 forbi-
gående.  Langsiktig gjeld balanseføres til opptaks-
kost.  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 sluttlønn. 
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 4 644 897 per 31.12.2004.
Selskapet inngår i AS Oslo Sporveiers konsernkonto-
ordning. Dette innebærer at datterselskapenes 
kontantbeholdning formelt sett er fordringer på 
morselskapet, og alle konsernselskaper er solidarisk 
ansvarlige for de trekk konsernet har gjort.

Noter 2004
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Note 3 – Salgsinntekter
 
Pr. Virksomhetsområde  

Trafikkinntekter 471 838 842 223 814 005 
Andre inntekter 7 838 298 5 185 409 
Sum 479 677 140 228 999 414 
Pr inntektstype 
 
Det ble inngått en kjørekontrakt med Bestillerenheten i AS Oslo Sporveier 28. januar 2003. Av kontrakten 
fremgår det at Oslo Sporvognsdrift AS har krav på et fast beløp på 209 mill. kroner. Anslåtte billettinntekter 
utgjør 221 mill. kroner. Hertil kommer også provisjon egne billettinntekter med om lag 3 mill.kroner. 
I kjørekontrakter for 2004 utgjør avtalt fastbeløp 229 mill. kroner, andel billettinntekter 221 mill. kroner og 
provisjon egne inntekter 3 mill.kroner. 

Note 4   Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader 

Lønninger 109 527 312 62 164 488 
Folketrygdavgift 16 767 032 9 204 579 
Pensjonskostnader 7 527 00 13 781 400 
Andre ytelser 898 283 781 759 

Sum 134 719 629 75 932 226 

Gjennomsnittlig antall ansatte  364 377 

Godtgjørelser

Administrerende direktør 1 001 322 286 004 

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 253 575 for 2004. Administrerende direktør har rett til en årslønn dersom han fratrer sin stilling. 
Kompensasjon for de siste seks måneder skal avregnes mot lønn i en eventuell ny stilling eller andre 
lønnede/honnorerte oppdrag. 

Det er kostnadsført godtgjørelser til styret med kr 495 000 for 2004.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2004 utgjør kr 129 480. I tillegg kommer andre tjenester med kr 69 500. 
Alle beløp er eksklusiv mva.    

20032004

20032004

lønn
Pensjoner og 

andre 
godtgjørelser
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Note 5 – Pensjonskostnader og forpliktelser
Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjons-
ytelsene 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 aktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.2004 med basis i data pr. 01.01.2004. 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  8 024 800 3 880 000 
Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 6 199 400 2 757 000 
Avkastning på pensjonsmidler   -7 097 400  -2 930 600 
Administrasjonskostnader  400 000 75 000 
Netto pensjonskostnad  7 526 800 3 781 400 
  
 
Beregnede pensjonsforpliktelser    109 346 200 
Pensjonsmidler (til markedsverdi)    120 495 340 
Arbeidsgiveravgift    419 540 
Ikke resultatført virkning av estimatavvik    0 
Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforplikt.)   11 568 680 

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 6 – Varige driftsmidler

 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Ansk.kost 01.01.og 31.12.2004    4 876 652 
Akk. avskr./nedskr. 01.01.2004    991 423 
Akk. avskrivninger 31.12.2004    2 293 379 
Bokført verdi 31.12.2004    2 583 273 
Årets avskrivninger    1 301 956 
Økonomisk levetid    3 – 5 år 
Avskrivningsplan    Lineær 

20032004

Midler>forpliktelser

Driftsløsøre, inventar, verktøy, 
kontormaskiner o.l.
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Leieavtaler
Kontrakter med verksted  og intrastrukturenheten i AS Oslo Sporveier ble inngått 5. mars 2003. 
Avtaleperioden er 4 år. Godtgjørelse for leie og vedlikehold for  infrastruktur og vognmateriell avtales for hvert 
år. For 2004 utgjorde vedlikehold av infrastruktur 55,2 mill. kroner og leie av infrastruktur 33,1 mill. kroner. 
Avtalen med verksted utgjorde i 2004 161,1 mill. kroner hvorav 59,9 mill. kroner for leie av sporvogner og 
101,2 mill. kroner for vedlikehold av vognene. 

For 2005 er årsavtalen for leie og vedlikehold av vognmateriell og infrastruktur signert. For vognmateriell er 
samlet ramme for leie, drift og vedlikehold satt til 167,5 mill. kroner basert på en økning i produksjon på 10% 
(antall vogn km) i forhold til 2004. For infrastruktur er samlet ramme avtalt til 87,9 mill. kroner for 2005. 

Note 7 – Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.
 
 

Foretak i samme konsern 81 745 000 40 214 534 13 682 979 1 878 678 
Sum 81 745 000 40 214 534 13 682 979 1 878 678 

              
 
 
Foretak i samme konsern   49 970 854 55 657 605
Konsernbidrag AS Oslo Sporveier   1 522 000 0
Sum   52 049 754 55 657 605 

Andre fordringerKundefordringer

20032004 20032004

Kortsitkig gjeld
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Note 8 – Skatt
Årets skattekostnad fremkommer slik:    
Betalbar skatt på årets resultat 426 160  -3 062 338
Endring i utsatt skatt 3 159 026 0 
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 3 585 186  -3 062 338 

Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt:
   
  
Årets totale skattekostnad 3 585 186 
28% av resultat før skatt 7 842 067 
Differanse på grunn av permanente forskjeller   -4 256 881  

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:  
   
Ordinært resultat før skattekostnad   
 28 007 383 -10 936 920
Permanente forskjeller 31 176 54 402
Endring i midlertidige forskjeller  -9 197 618  -2 084 618
Prinsippendring pensjon  -4 332 035 0
Underskudd til fremføring  -12 986 620 0
Grunnlag betalbar skatt 1 522 286 -12 967 136
Skatt, 28%, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat 426 240 0 

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:   
  
Betalbar skatt på årets resultat 426 240 0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag  -426 240 0 

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forskjeller som utlignes:    
Anleggsmidler  -286 444 151 468
Gjeld 0 -400 000
Underskudd til fremføring 0 -12 986 618
Sum -286 444 -13 235 150 

Utsatt skattefordel -80 204 -3 705 842 

Forskjeller som ikke utlignes:  
Overfinansiert pensjonsforpliktelse 11 568 680 2 333 150
Sum 11 568 680 2 333 150
Utsatt skatt 3 239 230 653 282 
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Note 9 – Egenkapital
   
Egenkapital 01.01.2004 50 000 000 2 063 595 0 52 063 595 

Årets endring av egenkapital

Kapitalutvidelse 3 437 000 895 035 0 4 332 035
Estimat endring pensjoner 0 0 -3 775 335  -3 775 335
Avgitt konsernbidrag  0 0 -1 095 840  -1 095 840
Årets resultat 0 0 24 422 197 24 422 197 

Egenkapital 31.12.2004 53 437 000 2 958 630 19 551 022 75 946 652 

Note 10 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen i Oslo Sporvognsdrift AS pr. 31.12.2004 består av følgende aksjeklasse:

 
Aksjer  53 437 1 000 53 437 000 

Eierstruktur
Den største aksjonæren i Oslo Sporvognsdrift AS pr. 31.12.2004 var:

 
AS Oslo Sporveier  53 437 100,0% 100,0%
Totalt antall aksjer  53 437 100,0% 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
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