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FrEMtIdEn Er pÅ sKInnEr!

Biltrafikken i Oslo vokser. Dermed øker også miljøutfordringene i byen. Klimautfordringene  
er satt på dagsorden verden rundt.  Politikerne i hovedstaden vår har vedtatt ambisiøs satsing 
for miljø og kollektivtrafikk i årene fremover. Dette har Oslotrikken tatt på alvor.

Styret har derfor vedtatt en strategi for 
selskapet fremover som søker å løse 
disse utfordringene best mulig. 

Oslotrikkens viktigste mål er å ta 
markedsandeler fra biltrafikken. Dette 
er selskapets absolutt viktigste bidrag  
i kampen for et bedre miljø. For å lykkes 
med dette er det nødvendig med ambi-
siøse mål for antallet passasjerer. Vi har 
som mål at trikken i 2010 skal transpor-
tere minst 45 millioner kunder. Vi legger 
opp til at frem til 2010 må satsingen skje 
på det nettet som allerede ligger der.  
For å kunne ta flere reisende etter 2010 
er det en forutsetning at nettet er 
utvidet. På den måten kan Oslotrikken, 
sammen med resten av kollektiv- 
transporten i Oslo, bidra til at lufta i Oslo 
blir renere og at transportsektoren i 
hovedstaden bidrar med mindre klima-
gassutslipp.

Miljø og sikkerhet
I 2006 har bedriften viet mye oppmerk-
somhet til miljø og sikkerhet. Dette er 
nært knyttet til to av våre verdier – 
offensiv og ansvarlig. Vi har et ansvar  
for å vise at vi kan bidra til en miljø-
forbedring i byen. Byen trenger en 
offensiv bedrift med ansvar for trikke-
driften, dersom vi så raskt som mulig 
skal komme frem til miljøløsningene. 

Oslotrikken representerer en av byens 
viktigste miljøbedrifter! Derfor har mye 
av 2006 vært preget av arbeidet med  
å bli miljøsertifisert. Dette arbeidet vil 
fortsette inn i 2007.  

Vi har startet en sikkerhetskampanje  
i samarbeid med bl.a. Trygg Trafikk. 
Kampanjen er rettet inn mot intern 
sikkerhetssatsing i vår egen operative 
virksomhet, og utad for å minne  
publikum på det felles ansvar vi har  
for trafikksikkerhet. Statistikken viser  

at det er svært trygt å reise med 
kollektivtransport (inkludert trikken). 
Trikken går i blandet trafikk i bybildet, og 
vi trenger derfor å minne hverandre på 
hva vi kan gjøre for at alle skal ferdes 
trygt – både de som ferdes i og utenfor 
trikken.

Effektiv og kundeorientert bedrift
Selskapets økonomiske resultat er godt, 
og viser at de senere års effektivisering 
har gitt effekt. Enhetskostnadene pr. km 
er betydelig redusert etter innføring  
av Rullende fortau. Inntektene har økt 
som resultat av at vi har fått flere 
kunder.  Undersøkelser viser at folk er 
mer tilfreds med trikken nå etter at 
Rullende fortau ble introdusert. 36,5 
millioner reisende i 2006, og 130.000 
reisende hver dag er tall vi er stolte av. 
Nå vil jobben være å få enda flere til å 
velge trikken fremfor bilen. Og det er en 
viktig jobb!

Foto: Vera S. Graasten Holt og CF-Wesenberg/Kolonihagen.no4 5

En stor takk til alle som velger å reise 
med trikken! Vi i Oslotrikken ønsker  
å legge forholdene enda mer til rette  
for at Oslo skal bli en enda triveligere  
og sunnere by å være i!

Vi gir byen til folket og folket til byen!

Med vennlig hilsen

Torild Skogsholm
Administrerende direktør



2006 – Et FantastIsK År!

2006 var det første hele driftsår med Rullende fortau og både trafikkutviklingen og 
tilbakemeldinger fra kundene er svært positive. Siden oppstarten av pilotprosjektet Rullende 
fortau i november 2004 og senere full implementering fra oktober 2005 har Trikken hatt en 
passasjervekst på 27% til 36,5 millioner reiser i 2006.

Isolert sett i 2006 viser COWI-tellingene 
en trafikkvekst på 12,3%. Det overgår 
alle forventninger og det beviser at 
satsingen på trikk med høy frekvens, 
enkel linjeføring og god fremkom- 
melighet er nøkkelfakorer for å få 
etablert et markedsorientert trikketilbud! 
Omdømmet har i samme periode økt fra 
48 poeng i 2004 til 63 poeng i 2006, 
kundetilfredsheten har økt fra 53 poeng 
til 92 poeng. Trikken har dermed 
befestet sin posisjon som et svært viktig  
kollektivmiddel i Oslo og Oslos best likte 
kollektivselskap! 

Trikketilbudet i Oslo kan bli enda bedre. 
Det gjenstår enda noen traseer hvor det 
ikke er innført Rullende fortau. Det 
tenkes spesielt på Trondheimsveien 
og traseene over Aker brygge, i Frogner-
veien og til Skøyen. Det vil derfor være 
naturlig at selskapet ser på muligheter 
for tilbudsforbedringer på nevnte 
strekninger.

Miljø
Den utstrakte bilbruken i Oslo gir store 
lokale miljøutfordringer. At Oslos 
innbyggere skal utsettes for over-
skridelser av nasjonale mål for sveve-
støv er ikke akseptabelt. Fremtidig vekst 
i motorisert transportarbeide i Oslo er 
på 35 millioner personkilometer pr. år 
og bilbruk står for 89% av de totale 
miljøkostnadene. I dette perspektivet er 
det viktig å legge til rette for en god og 

effektiv kollektivtransport og fremtidig 
vekst i transportarbeidet i Oslo må skje 
på kollektive transportmidler. Trikken er 
svært miljøvennlig og kan således bidra 
sterkt til at Oslo kan nå sine miljømål 
innen transportsektoren. 

trafikksikkerhet
God trafikksikkerhet er en nøkkelfaktor 
for trikkedriften. Antall personpåkjørsler 
med trikk i forhold til kjørte kilometer er 
redusert i 2006. Det var ingen døds-
ulykker som følge av trikketrafikken i 
2006. For å styrke arbeidet med trafikk-
sikkerhet ytterligere ble det høsten 2006 
etablert et samarbeid med Trygg Trafikk. 
Målet er å bedre forståelse og kunnskap 
om trikkens trafikkregler samt kommu-
nisere direkte inn mot kjøreopplæring, 
skoler, trafikanter, barnehager og så 
videre med målrettet informasjon om 
trafikkforholdene. Dette samarbeidet 
skal fortsette i 2007 og forventningen er 
at antall ulykker med trikk involvert skal 
bli redusert. 

omorganisering av kollektiv- 
trafikken i oslo
Organiseringen av kollektivtrafikken i Oslo 
har vært i stor endring de senere år.  
Oslo Sporvognsdrift AS ble etablert som 
eget aksjeselskap 1. juli 2003 og er nå et 
heleid datterselskap av Oslo Kollektiv-
transportproduksjon AS, som også eier 
Oslo T-banedrift AS og som har verksted 
og infrastrukturvedlikehold som egne 

divisjoner. AS Oslo Sporveier er etablert 
som et nytt administrasjonsselskap for 
kollektivtrafikken i Oslo og er skilt ut  
av ”gamle AS Oslo Sporveier”. Oslo 
Sporvognsdrift AS er godkjent av Statens 
Jernbanetilsyn som jernbaneforetak. 

Oslo Sporvognsdrift AS har siden 
etableringen i 2003 gjennomført en 
betydelig effektivisering av drift og 
administrasjon, samt utviklet og 
forsterket trikketilbudet betydelig. 
Administrasjonen er redusert med 30%, 
driftsplanene er mer effektive og 
fremkommeligheten er forbedret. Dette 
har vært gjort i et godt samarbeid med 
fagforeninger og øvrige ansatte. 

Selskapet er av den oppfatning at denne 
suksessen skyldes et godt samarbeid 
internt i selskapet og mellom admini-
strasjon og styret. For fremtidig suksess 
er det viktig at selskapet beholder sin 
selvstendighet til å kunne utvikle trikke-
produktet ytterligere, samt kunne 
kommunisere med markedet/kunder  
på en offensiv måte. 

Videre vekst
Selskapet ser store muligheter for å 
forsterke trikketilbudet i Oslo ytterligere, 
både ved å utnytte dagens kapasitet 
bedre og ved å etablere nye trikketraseer.

God fremkommelighet er et nøkkelord 
for å få en mer effektiv trikkedrift. 
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Det er innført Sanntidsinformasjon  
i mange lyskryss – det skal gi trikken 
raskere passering. Enda gjenstår mye 
for å få systemet til å virke optimalt.  
Det oppleves dessverre at trikken hver 
dag forsinkes av biltrafikk, feil- 
parkeringer osv. Det er svært viktig at 
myndighetene spiller på lag med trikken 
og at de følger opp med beslutninger  
og reguleringer som gir tidsgevinster for 
kollektivtrafikken. Vi ønsker mer egen 

trase for trikken og bedre regulering av 
parkeringsforhold langs mange trikke-
linjer. De nye trikkelinjene er neste steg  
i arbeidet med å skape vekst for trikken.
Mange steder omkring Oslo er svært 
godt egnet for å bli betjent med trikk/
bybane. Forlengelse av trikkelinjen  
fra Sinsen til Tonsenhagen er et svært 
aktuelt prosjekt. Bjørvika, Fornebu  
og Fjordbanen er andre spennende 
prosjekter som det jobbes med. 

Selskapet jobber ut i fra to strategier  
for å utvikle trikketilbudet ytterligere. 
Kapasitetsstrategien skal sikre vekst  
på eksisterende trikkenett ved å forbedre 
fremkommeligheten og utnytte kapa-
siteten maksimalt med dagens vogn-
park. Utbyggingsstrategien skal sikre  
at trikkenettet utvides ved bygging av nye 
trikketraseer og innkjøp av flere trikker.

7



ÅrsbErEtnIng oslo  
sporVognsdrIFt as  
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Virksomheten
Organisering av kollektivtrafikken i Oslo 
er betydelig endret i 2006. Bestiller-
funksjonen i det gamle AS Oslo Spor-
veier er skilt ut i et eget administrasjons-
selskap som har fått navnet AS Oslo 
Sporveier. Resterende deler av det gamle 
konsernet AS Oslo Sporveier har endret 
navn til Kollektivtransportproduksjon AS. 
Oslo Sporvognsdrift AS er et heleid 
datterselskap av Kollektivtransport-
produksjon AS.

trafikkutvikling
Styret ser tilbake på 2006 som et år med 
solid vekst, hvor antall reiser med 
trikken økte med 12,3%. Etter innføring 
av Rullende fortau (trikk hvert 5. minutt)
i november 2004 har antall reiser med 
trikken i Oslo økt med hele 27%.  
Selskapets satsing på høy frekvens, god 
tilgjengelighet og bedre fremkommelig-
het er nøkkelfaktorer for å få etablert et 
godt markedsorientert trikketilbud. 

trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet er en nøkkelfaktor for 
trikkedriften. Antall personpåkjørsler 
med trikk er redusert med 12% i 2006 
sammenlignet med 2005, det var ingen 
dødsulykker med trikk i 2006. For å 
styrke arbeidet med trafikksikkerhet 
ytterligere ble det høsten 2006 etablert 
et samarbeid med Trygg Trafikk hvor 
målet er å bedre folks forståelse og 
kunnskap om trikkens trafikkregler.  

Det kommuniseres direkte mot kjøre-
opplæring, skoler, trafikanter og 
barnehager med målrettet informasjon 
om hvordan man skal forholde seg til 
trikken i trafikken. Dette samarbeidet 
skal fortsette i 2007 og forventningen er 
at antall ulykker skal reduseres. 

Medarbeider og arbeidsmiljø
Det var 384 ansatte i Oslo Sporvognsdrift 
pr 31.12 2006, mot 364 ansatte i 2005. 
Økningen av antall ansatte er opp- 
bemanning av trikkeførere grunnet økt 
produksjon.

Internundersøkelsen som gjennomføres 
hvert år viser at det er et godt arbeids-
miljø i selskapet. Ansatte har en sterk 
firmafølelse og det kommer frem at 
ansatte er stolte av jobben sin. Intern-
undersøkelsen danner grunnlag for et 
videre internt forbedringsarbeid. Styret 
legger stor vekt på at det jobbes aktivt 
for at det til enhver tid skal være et godt 
arbeidsmiljø i selskapet. Sykefraværet 
i 2006 var 10%, selskapet jobber aktivt for 
å redusere sykefraværet. Samarbeidet 
mellom ledelse og tillitsvalgte fungerer 
godt og har en strukturert form. 

likestilling
Oslo Sporvognsdrift AS ønsker å ha en 
jevn fordeling av menn og kvinner blant 
selskapets ansatte. Selskapet har en 
jevn fordeling mellom kvinner og menn 
i ledende stillinger. Administrerende 

direktør er kvinne. I styret er det jevn 
fordeling mellom kvinner og menn,  
og styrets leder er kvinne. 

Ytre miljø
Trikken er en av Oslos viktigste miljø-
bedrifter. Selskapet har i 2006 jobbet 
aktivt for å nå Oslo kommunes krav om 
miljøsertifisering av kommunens sel-
skaper. Systemer og rutiner er gjennom-
gått, sertifiseringen skal være ferdig i 
løpet av første halvår 2007. I forbindelse 
med vedlikeholdsprogrammet er det i 
løpet av året utført skinnesliping på deler 
av linjenettet. Dette bidrar til å redusere 
støynivået fra skinnegangen og det er et 
viktig bidrag for å få redusert den totale 
støybelastningen fra trikkedriften. 

Kunde og marked
Trikkeproduktet er betydelig forbedret de 
siste årene og antall reiser med trikken 
har økt som følge av dette. Styret er 
likevel av den oppfatning at trikke-
tilbudet i Oslo kan bli enda bedre. Det 
gjenstår enda noen strekninger hvor det 
ikke er innført Rullende fortau (trikk hvert 
5.min). Det vil derfor være naturlig at 
selskapet ser på muligheter for tilbuds-
forbedringer, det ligger et betydelig 
potensial for kundevekst ved å etablere 
Rullende fortau innenfor Ring 3. Dette vil 
kunne gjennomføres uten ytterligere 
investering i vognmateriell ved at frem-
kommeligheten for trikken forbedres 
ytterligere. 

Oslo Sporvognsdrift AS fikk et resultat før skatt på 18,3 mill kroner i 2006. Styret er tilfreds  
med at selskapet leverer et godt økonomisk resultat og at det viser en sunn økonomisk ut-
vikling. Oslo Sporvognsdrift AS er ansvarlig for all trikkedrift i Oslo og selskapet er godkjent 
som Jernbaneforetak av Statens Jernbanetilsyn. 
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Økonomisk resultat for 2006
Selskapet hadde i 2006 en omsetning 
på 530 mill kroner som er 7% høyere enn 
omsetningen for 2005.  Årets resultat på 
18,3 mill kroner før skatt er 13,1 mill 
kroner høyere enn resultatet i 2005. 
Årsoverskudd etter skatt er 13,1 mill 
kroner. Dette er disponert på følgende 
måte: (tall i NOK tusen)

Avgitt konsernbidrag: 18 569 
Overført fra annen egenkapital: - 5,432 
Sum disponeringer: 13 137 

Det er totalt gitt et konsernbidrag på 
25,8 mill kroner før skatt for 2006.

Fri egenkapital pr 31.12.2006 utgjør 
17,5 mill kroner. 

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

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

Finansiell risiko
I selskapets inngåtte kjøreavtale med  
AS Oslo Sporveier får Oslo Sporvognsdrift 
en prosentandel av Sporveiens totale 
billettinntekter. 

Selskapet har ingen ekstern låne-
finansiering og således er det ingen 
renterisiko. Selskapet har per i dag 
ingen valutarisiko. Selskapet har siden 
stiftelsen generert netto positive 
kontantstrømmer fra operasjonelle 
aktiviteter. 

Gry Mølleskog
styreleder

Geir Aarseth
styremedlem

Karen Margrethe Helle
styremedlem

 Kari Sandberg
styremedlem

Einar Langseth Dyrbye
styremedlem

Marie-Helene Olijnyk
styremedlem

Steinar Dyrbøe
styremedlem

Ola Floberg
styremedlem
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operasjonelle nøkkeltall 2006 2005 2004
Reiser (mill) 36,50 32,50 30,40
Reiselengde (gjennomsnitt antall km) 3,20 3,30 3,00
Personkm (mill)  116,80 107,30 91,20
Vognkm (mill) 3,90 3,40 2,90
Plasskm (mill) 717,00 616,00 533,00
Setekm (mill) 309,00 265,00 228,00
Beleggsprosent (plass) 16,3% 17,4% 17,1%
Beleggsprosent (sete) 37,8% 40,5% 39,9%
Avganger i 1000 352,00 312,00 282,00
Vogntimer i 1000 287,00 253,00 230,00
Reisehastighet km/t 17,90 17,90 17,40
   
Energiforbruk pr. personkm  0,23  0,23   0,28 
Boliger langs egen infrastr m/innendørs støynivå >35dB(A) 66,00 66,00 66,00
   
Linjer  6,00 6,00 7,00
Linjer (andre) 0,00 0,00 0,00
Trasèlengde i km (måles kun en vei) 40,00 40,00 40,00
   
Ansatte 384,00 364,00 359,00
Antall helårsstillinger 326,00 323,00 314,00
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Økonomiske nøkkeltall 2006 2005 2004
Trafikkinntekter (billettintekter) 248,00 215,00 216,00
Salgsprovisjon (førersalg) 3,90 3,40 3,00
Bonus/Malus 5,10 7,10 5,00
   
Snik  11,30 9,90 9,00
Sum trafikkinntekter 268,00 235,00 233,00
   
Reklame 3,30 4,00 4,00
Andre ekst innt 5,60 3,00 7,00
   
Sum trafikkinntekter 268,00 235,00 233,00
Salg av tjenester Oslo/Akershus (fastbeløp)  252,00 239,00
Kostnader 512,00 489,00 454,00
   
Intern effektivitet   
Kostnad/avgang  1 453,00   1 566,00   1 612,00 
Kostnad/plasskm  0,71   0,79   0,85 
   
Ekstern effektivitet   
Trafikkinntekt/reise  7,35   7,24   7,66 
Trafikkinntekt/personkm  2,30   2,19   2,55 
Trafikkinntekt/plasskm  0,37   0,38   0,44 
Kostnad/reise  14,01   15,03   14,93 
Kostnad/personkm  4,38   4,56   4,98 

nØKKEltall



rEsultatrEgnsKap

(Beløp i 1 000 kr) note 2006 2005
driftsinntekter    
Salgsinntekt 3 529 877 493 834
    

driftskostnader    
Varekostnad   307 109 290 044
Lønnskostnad  4,5 155 962 50 690
Avskrivning  6 458 912
Annen driftskostnad   50 878 48 704
Sum driftskostnader  514 407 490 350

Driftsresultat  15 470 3 484
    

Finansinntekter og finanskostnader    
Annen renteinntekt   2 883 1 721
Annen rentekostnad   49 21
Netto finansposter  2 834 1 700

Ordinært overskudd før skatt  18 304 5 184
    

skattekostnad   
Skattekostnad på ordinært resultat  8 5 167 1 534
Årets overskudd  13 137 3 650
    

overføringer   
Avgitt konsernbidrag  18 569 264
Overført til/fra annen egenkapital   -5 432 3 386

Sum disponert  13 137 3 650

12 13
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(Beløp i 1 000 kr) note 2006 2005
Egenkapital    
Innskutt egenkapital   
Aksjekapital  9,10 53 437 53 437
Overkursfond 9 2 959 2 959

Sum innskuttt egenkapital  56 396 56 396
   
opptjent egenkapital    
Annen egenkapital  9 17 504 22 937

Sum egenkapital  73 900 79 333
    

gjeld   
avsetning for forpliktelser   
Utsatt skatt 8 2 536 4 590
   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld  7 86 372 77 236
Skyldige offentlige avgifter   10 473 9 613
Annen kortsiktig gjeld  7 44 749 32 541
Sum kortsiktig gjeld  141 594 119 390

Sum gjeld  144 130 123 980
Sum egenkapital og gjeld  218 030 203 313

31. desember 2006
8. mars 2007

balansE pr. 31. dEsEMbEr

(Beløp i 1 000 kr)

(Beløp i 1 000 kr) note 2006 2005
anleggsmidler    
Varige driftsmidler    
Maskiner, inventar o.l. 6 1 214 1 672
    
Finansielle anleggsmidler    
Overfinansiert pensjonsforpliktelse  5 9 867 17 129

Sum anleggsmidler  11 081 18 801
    
omløpsmidler    
Fordringer    
Kundefordringer  7 22 929 44 762
Andre fordringer  7 176 038 137 215

Sum fordringer  198 967 181 977
    
Bankinnskudd, kontanter og lignende  2 7 982 2 535

Sum omløpsmidler  206 949 184 512

Sum eiendeler  218 030 203 313

Gry Mølleskog
Styrets leder

Kari Sandberg
Styremedlem

Marie Helene Olijnyk
Styremedlem

 Karen Margrethe Helle
Styremedlem

Geir Aarseth
Styremedlem

Steinar Dyrbye
Styremedlem

Einar Langseth
Styremedlem

Ola Floberg
Styremedlem

Torild Skogsholm
Administrerende direktør
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KontantstrØMsoppstIllIng

(Beløp i 1 000 kr) note 2006 2005
Ordinært resultat før skattekostnad  18 304 5 184
Ordinære avskrivninger  458 912
Endringer i kundefordringer  21 833 38 560
Endringer i leverandørgjeld  9 136 35 632
Endringer i andre tidsavgrensninger  -9 899 8 472
Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/ utbetalinger i pensjonsordninger  -5 560  
  
netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  39 832 83 200
   
Netto endring av kontanter  39 832 83 200
Kontanter ved periodens start   139 279 56 079
Kontanter ved periodens slutt   179 111 139 279
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notEr tIl rEgnsKapEt For 2006

notE 1  
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. 

pensjoner
Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan. Ved beregninger av pensjonskost-
naden benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Planend-
ringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder 
estimatavvik.
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Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht. Lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon, og det er etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene. Se note 5.

skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og 
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midler-
tidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige  
verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskaps-
året. 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
Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer.

Endring av sammenligningstall
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. 
Tidligere år har innestående i konsernkontoordningen vært klassifisert som 
bankinnskudd. I 2006 er dette klassifisert som andre fordringer. Sammenligningstall 
for 2005 er tilsvarende omarbeidet. 

notE 2 
banKInnsKudd

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr 5 491 016 per 
31.12.06. Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette inne-
bærer at datterselskapenes kontantbeholdning formelt sett er fordringer på mor-
selskapet, og alle konsernselskaper er solidarisk ansvarlige for de trekk konsernet 
har gjort.
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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 Oslo Sporvognsdrift AS.

revisor
Utbetalt revisjonshonorar for 2006 utgjør kr 133 500. Det er utbetalt kr 55 350  
i bistand knyttet til utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Alle beløp er 
eksklusiv mva. 
  

notE 3  
salgsInntEKtEr
(Beløp i 1 000 kr)
 2006 2005
pr. virksomhetsområde  
Trafikkinntekter 521 174 488 218
Andre inntekter 8 704 5 616
sum 529 878 493 834

Omfanget av driften i 2006 er regulert i årsavtale med Bestillerenheten i AS Oslo 
Sporveier datert 11. november 2005.  Kontrakten regulerer forholdet mellom offentlig 
kjøp og andel av Oslo Sporveiers totale billettinntekter.

notE 4 
lØnn, godtgjØrElsEr, lÅn tIl ansattE M.V.
(Beløp i 1 000 kr)
 2006 2005
lønnskostnader 
Lønninger 128 527 121 434 
Folketrygdavgift 19 625 18 649
Pensjonskostnader 7 012 9 810 
Andre ytelser 798 797 
sum 155 962 150 690 
 
 
Gjennomsnittlig antall ansatte 378 371 

godtgjørelser lønn andre  
  godtgjørelser
Administrerende direktør 1 301 4 
Styrehonorar 540 
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notE 5 
pEnsjonsKostnadEr og ForplIKtElsEr

Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte frem-
tidige ytelser. 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. 31.12.2006 med basis i data pr. 
01.01.2006. I beregningen inngår i tillegg avtalefestet pensjon (AFP) og forpliktelser 
knyttet til førtidspensjonering som dekkes over selskapets drift.
For AFP62 er det lagt til grunn en uttakstilbøyelighet på 40% for ansatte som ikke 
har rett til å gå av før fylte 67 år etter nærmere vilkår.

(Beløp i 1 000 kr) 
 2006 2005
  
Årets opptjente pensjonsrettigheter 8 348 9 188
Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 6 802 7 090
Avkastning på pensjonsmidler -8 578 -7 814
Årets resultatføring av estimatavvik 440 846
Administrasjonskostnader  500
Netto pensjonskostnad 7 012 9 810

   
Midler > forpliktelser 
Beregnede pensjonsforpliktelser  -143 244
Pensjonsmidler (til markedsverdi)  150 298
Ikke resultatført virkning av estimatavvik  2 813
Forskuddsbetalt pensjon (overfinansiering pensjonsforpl.)  9 867

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

Estimatavvik amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid.

notE 6 
VarIgE drIFtsMIdlEr
(Beløp i 1 000 kr)   

leieavtaler
Oslo Sporvognsdrift AS leier vognmateriell og infrastruktur fra Kollektivtransport-
produksjon AS. Godtgjørelse for leie og vedlikehold av infrastruktur og vognmateriell 
avtales årlig. Oslo Sporvognsdrift AS leier lokaler av Kollektivtransportproduksjon AS. 
Det er 6 måneders oppsigelse for de inngåtte leiekontraktene.
  
notE 7 
MElloMVÆrEndE MEd sElsKap I saMME KonsErn M.V.
(Beløp i 1 000 kr)
 Kundefordringer  andre fordringer  
 2006 2005 2006 2005
Foretak i samme konsern 777 43 977 620 
Øvrig eksternt mellomværende 22 152 785 175 418 137 215
Sum eksterne og interne  22 929 44 762 176 038 137 215
      
 
 leverandørgjeld   Kortsiktig gjeld  
 2006 2005 2006 2005
Foretak i samme konsern 46 301 67 498 8 398
Øvrig eksternt mellomværende 40 071 9 738 8 672 30 652
Skyldig konsernbidrag    27 679 1 889
sum ekstern og intern 86 372 77 236 44 749 32 541

  Maskiner og anlegg Inventar Forretningsbygg totalt
 
Anskaffelseskost 01.01.2006  5 574 2 559 3 010 11 143
Tilgang kjøpte driftsmidler     0
Akk. avskr./nedskr. 01.01.2006  5 524 2 301 1 646 9 471
Akk. avskrivninger 31.12.2006  5 563 2 519 1 847 9 929
Bokført verdi 31.12.2006  11 40 1 163 1 214
Årets avskrivninger  39 218 201 458
      
Økonomisk levetid  3 - 5 år  3 - 5 år 15 år  
Avskrivningsplan  Lineær  Lineær Lineær
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notE 8 
sKatt
(Beløp i 1 000 kr)   

Årets skattekostnad fremkommer slik  
 2006 2005
Betalbar skatt på årets resultat 7 221 103
Endring i utsatt skatt -2 054 1 431
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 5 167 1 534
  
avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt  
Årets totale skattekostnad 5 167 1 534
28% av resultat før skatt 5 125 1 451
Differanse på grunn av permanente forskjeller 42 83
   

betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik
Ordinært resultat før skattekostnad 18 304 5 184
Permanente forskjeller 151 293
Endring i midlertidige forskjeller 7 335 -5 110
Prinsippendring pensjon   

Underskudd til fremføring  
Grunnlag betalbar skatt 25 790 367
Skatt, 28%, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat 7 221 103
  

betalbar skatt i balansen fremkommer slik  
Betalbar skatt på årets resultat 7 221 103
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag -7 221 -103
  
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt   

Forskjeller som utlignes
Anleggsmidler -810 -736
Gjeld 0 0
Overfinansiert pensjonsforpliktelse 9 867 17 129
sum 9 057 16 393
utsatt skatt 2 536 4 590

notE 9 
EgEnKapItal
(Beløp i 1 000 kr)

notE 10 
aKsjEKapItal og aKsjonÆrInForMasjon
(Beløp i 1 000 kr)

aksjekapitalen i oslo sporvognsdrift as pr. 31.12.2006 består av følgende aksjeklasse
 antall pålydende balanseført
Aksjer 53 437 1 000 53 437

AS Oslo Sporveier eier samtlige aksjer i Oslo Sporvognsdrift AS.

Morselskapet, Kollektivtransportproduksjon AS, 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.

notE 11 
FInansIEll MarKEdsrIsIKo

I selskapets inngåtte kjøreavtaler med AS Oslo Sporveier får Oslo Sporvognsdrift en prosentandel av totale billettinntekter. 
Selskapet har ingen ekstern lånefinansiering og således er det ingen renterisiko. Selskapet har per i dag ingen valutarisiko. 
Selskapet har siden stiftelsen generert netto positive kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter. Selskapet har opparbeidet 
seg en solid likviditetsbeholdning. Se note 2.

 aksjekapital overkursfond annen egenkapital sum 
Egenkapital 01.01.2006 53 437 2 959 22 937 79 333
 
Årets endring av egenkapital    0
Avgitt konsernbidrag   -18 569 -18 569
Årets resultat   13 137 13 137
Egenkapital 31.12.2006 53 437 2 959 17 505 73 901
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