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1. Ny organisasjon 

Ruter etablert som felles administrasjonsselskap 
Ruter As ble etablert som felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus fra 1.1.2008. Selskapet overtok samtidig funksjonene til AS Oslo Sporveier 
(Sporveien) og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (SL). 
 
Hensikten med sammenslåingen var å få en bedre samordnet og mer attraktiv 
kollektivtransport i Oslo og Akershus, større markedsandeler i forhold til biltrafikk og 
mer fornøyde kunder. Slik vil hovedstadsområdet være funksjonsdyktig, og miljøet vil 
bli bedre ivaretatt.  Et viktig resultat vil være mer kollektivtransport for pengene.  
 
Det har lenge vært ønsket at ett selskap skal betjene hele Oslo og Akershus-regionen, 
og mange forsøk på å få det til er gjort de seneste 40 årene. For eksempel la 
Nærtrafikkomiteen i 1971 fram et forslag som ledet fram til etableringen av Stor-Oslo 
Lokaltrafikk a.s i 1975. Intensjonen ved etableringen var at styringen skulle være felles 
for all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, inklusiv NSBs lokaltog. Det viste seg å bli 
vanskelig å etablere styringssystemer som tilfredsstilte de kryssende interessene om 
selskapets handlekraft og eiernes styringsrett. 
 
I 2006 ble AS Oslo Sporveier omorganisert, og nye AS Oslo Sporveier (Sporveien) ble 
opprettet som et rent administrasjonsselskap for utvikling, planlegging, bestilling og 
markedsføring av kollektivtrafikktjenester i Oslo. Dermed var det bedre tilrettelagt for 
en sammenslåing med Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (SL). Selskapets navn ble Ruter As, 
som ble operativt fra 1.1.2008.  Oslo kommune eier 60 % og Akershus fylkeskommune 
eier 40 % av selskapet.  
 
En bedre samordnet og mer slagkraftig kollektivtrafikk i Oslo og Akershus er avhengig 
av felles idégrunnlag, verdier, visjoner og strategiske mål. Ruter arbeider foreløpig ut 
fra følgende hensikt eller idégrunnlag for virksomheten, med mobilitet som et sentralt 
utgangspunkt: 

Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skaper et 
pulserende hovedstadsområde. 

Ruters visjon er å være det klart foretrukne alternativet i stadig flere 
reisesammenhenger – kundene velger oss fordi vi er best, og tenker 
kollektivtransport først. Sett med kundens øyne er visjonen formulert slik: 

Jeg reiser helst med Ruter. 

Ruters organisasjon skal bygges opp ut fra et verdigrunnlag som igjen er 
utgangspunkt for spilleregler mv. Grunnverdiene er: 
Pålitelig 
Åpen 
Modig 
Miljøbevisst 
Suksessområdene for regionens kollektivtrafikk – områder Ruter prioriterer å måle 
resultatene på, og som vi ønsker å bli målt på, er:  

• Kunder 
• Samfunn 
• Økonomi 
• Medarbeidere 
• Operatører 



2. Kollektivtrafikkens utvikling 
 
Marked i sterk vekst 
Nærmere 60 % av landets kollektivreiser skjer i Oslo og Akershus. Trafikkveksten de 
senere årene fortsatte i 2007. Etter en gjennomsnittlig vekst på vel 3 % ble antall 
foretatte reiser hele 228 millioner. 175 millioner reiser var i Oslo og 52,5 millioner 
reiser til, fra og i Akershus. Alt er regnet som påstigninger.  
 
Oslo og Akershus hadde ved utgangen av 2007 1 080 000 innbyggere og anslagsvis 
600 000 arbeidsplasser. Befolkningsveksten i 2007 var på 2 %, sterkest i Ullensaker og 
svakest i Hurdal. Det ble foretatt ca 1 050 millioner helreiser, hvorav ca 300 millioner til 
fots eller med sykkel. For de gjenstående 770 millioner motoriserte reisene valgte 
befolkningen å reise kollektivt ca 190 millioner ganger. Inkludert omstigninger ga dette 
de 227 millioner påstigningene i Ruters trafikkområde. 
 
Kollektivtrafikkens marked og rolle er svært varierende i regionen. Til og fra Oslo 
sentrum i rushtidene er kollektivtrafikken dominerende med en markedsandel på 
nærmere 80 %, og dermed helt avgjørende for funksjonsdyktighet og miljø. I indre by i 
Oslo er det bare drøyt halvparten av husstandene som disponerer bil, og 
kollektivandelen er tilsvarende høy. Gjennomsnittlig over hele døgnet og for alle 
reiseformål står kollektivtrafikken for ca 35 % av de motoriserte reisene i Oslo. 
Andelen avtar med avstand fra sentrum, og er naturlig nok lavest i utkantbygder i 
Akershus, hvor det heller ikke er naturlig å prioritere et høyfrekvent og flatedekkende 
kollektivtilbud. Gjennomsnittlig kollektivandel i Akershus er ca 14 %. For Ruters 
trafikkområde samlet skjer ca 27 % av de motoriserte reisene med kollektive 
transportmidler. 

 
Figur 1. Kollektivandeler av motorisert transport i Ruters trafikkområde i Oslo og 
Akershus. 
 
Veksten i kollektivtrafikken er høyere enn befolkningsveksten. Men det er bare i Oslo at 
kollektivtrafikken tok markedsandeler i 2007. Økningen i biltrafikken i de ytre delene av 
regionen er høy, slik at kollektivtrafikken der ikke har tatt markedsandeler samlet sett. 
Unntak gjelder der det har vært satset sterkt på tilbudsforbedring. Gjennomsnittlig, 
målt ved Statens vegvesens veitrafikkindeks, økte biltrafikken med 1,5 % i Oslo og 
3,7 % i Akershus i 2007. 
 
I Oslo har kollektivtrafikken vokst mer enn biltrafikken for tredje år på rad, og dermed 
mer enn vunnet tilbake posisjonen i 2000. Dette fremgår for øvrig av figur 2. 
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åde i Oslo og i Akershus er det en tydelig sammenheng mellom tilbudsøkning og 
er 

 er 

g for befolkningsutvikling, kollektivtrafikk, bilhold og biltrafikk i 

 

arkedsposisjon i fremgang 

B
trafikkvekst. En grunnleggende vekst kommer fra økt befolkning, men trafikken øk
naturlig nok særlig der det er satset på tilbudsforbedringer. Skal kollektivtrafikken 
lykkes i å gi et best mulig bidrag til forbedret funksjonsdyktighet og miljø i regionen,
det vesentlig at satsingen på forbedret tilbud kan konsentreres om områder og 
relasjoner hvor forutsetningene for omfattende kollektivtrafikk er til stede. 

 
 
Figur 2.  Relativ utviklin
Oslo. 

 
 
 
M

  
Figur 3. Kollektiv reisefrekvens i noen europeiske byområder. (Benchmarking BEST 
2007) 



Befolkningen i Oslo- og Akershusregionen reiser kollektivt omtrent like hyppig som i 
Stockholms län, Wienregionen, Berlin eller Genève, men sjeldnere enn i Helsingfors og 
Praha og oftere enn i hovedstadsområdet i og rundt København. Helsingfors kan i 
mange sammenhenger stå som et mål for hva vi kan få til. Kundetilfredsheten er 
gjennomgående høy, driften oppfattes som pålitelig, og ikke minst er de fysiske og 
økonomiske planrammene langsiktige og forutsigbare. 
 
Innbyggernes oppfatninger om kollektivtrafikkens kvalitet skårer gjennomgående 
lavere i Osloområdet enn i de fleste andre byområdene i BEST-samarbeidet. Men som 
figur 4 (venstre del) viser, har Osloområdet en positiv utviklingstrend, og særlig i 
forhold til København. I København og Danmark har for øvrig kollektivtrafikkens 
rammebetingelser vært nokså ustabile. 
 
De områdene hvor Oslo og Akershus kommer best ut, er på områder som sikkerhet og 
trygghet, flatedekning og tro på kollektivtrafikkens samfunnsmessige betydning. 
Svakest står vårt område relativt sett på områder som komfort, pris og frekvens.  

 
Figur 4. Utvikling i innbyggernes tilfredshet med kollektivtrafikktilbudet i noen 
europeiske byområder til venstre. (Benchmarking BEST 2007) og utvikling i 
kundetilfredshet i Oslo og Akershus 2004-2007 til høyre (MIS Sporveien hhv SL) 
 
 
BEST-undersøkelsene er basert på hjemmeintervjuer av et representativt utvalg av 
hele befolkninger. Når vi intervjuer passasjerer ute i trafikken, som i Sporveiens og SLs 
markedsundersøkelser (MIS), er tilfredsheten gjennomgående høyere. Figur 4 (høyre 
del) viser utviklingen de senere årene. 
 
De klart største utfordringene er knyttet til T-banedriften, men samtidig ser vi en klar 
fremgang og at det nytter med nye tiltak. Da MX-togene var nye, så vi at kunder som 
reiste med MX-tog, gjennomgående var merkbart mer fornøyd, også med forhold som 
saklig sett var upåvirket, som stasjonsrenholdet. Trikken har kommet på et også i 
internasjonal sammenheng høyt nivå, ikke minst tatt i betraktning at 
fremkommelighetsproblemene til dels er betydelige. 
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Busspassasjerenes tilfredshet viser en klart positiv trend. Dette gjelder både i Oslo og i 
Akershus, og sees i sammenheng med frekvensøkning, en bedre busspark og 
bonus/malusordninger som ledd i anbudsutsettingen i Oslo. Kollektivtrafikkens 
generelle omdømme hos akershustrafikantene er sterkt avhengig av kvaliteten i 
togtilbudet, der Ruters påvirkning er begrenset. 
 
Sporveiens omdømme har hatt forbedrende tendens de senere årene, med 81 % med 
godt inntrykk i 2007. Målinger av det generelle inntrykket av SL viste i 2006 at 71 % var 
fornøyd, noe svakere enn i 2006. Både Sporveiens og SLs omdømme er til dels 
betydelig bedre enn tilfredsheten med kollektivtrafikken generelt. 
 
 
1,7 – 2,0 % prisøkning 
Billettinntektene økte med om lag 7 % i begge selskaper i 2007, til nesten 2,4 milliarder 
kroner.  Dette kommer av økte takster og økt salg. SL økte takstene med 2,0 % fra 1. 
januar 2007 og Sporveien økte sine takster med ca. 1,7 % fra 1. mars.  
 
Størst var inntektsøkningen på månedskortene – som i begge selskaper økte med ca 13 %. 
I Sporveien var det spesielt salget av A-kort som økte kraftig (med nesten 50 %) –  
noe som kan ha sammenheng med at tre måneders kortet ble tatt ut av sortimentet fra 
1. mars 2006. I Akershus økte salget av ungdomsbilletter 38 % fra 2006 til 2007. 
 
I Sporveien økte også inntektene på Flexikort og Dagskort markant (+ 7 til 8 %), mens 
salget av forhåndskjøpte enkeltbilletter gikk noe ned (-12 % i reiser og -5 % i 
inntekter), som følge av prisøkning denne billettypen. Salget av førersolgt enkeltbillett 
gikk noe opp (+6 %). I SL gikk salget av enkeltbilletter noe opp, mens salget av 
Kupongkort og Ukekort gikk noe ned.    
 

Sum Sporveien og 
SL 

Sporveien SL Inntektsfordeling 
per billettslag 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Enkeltbilletter 29 % 30 % 24 % 25 % 36 % 36 % 
Flexikort/ 
kupongkort og 
lokalkort 

24 % 25 % 31 % 31 % 14 % 16 % 

Dagskort 2 % 2 % 3 % 3 % 0 % 0 % 
Ukekort 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 
Månedskort (alle 
typer) 39 % 37 % 35 % 33 % 45 % 43 % 

Andre billettslag / 
refusjoner / 
provisjoner 

0 % 0 % 1 % 1 % -2 % -2 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Alle driftsarter øker 
 

Sum Sporveien og 
SL 

Sporveien SL Trafikkutvikling 
(millioner reiser per 
år) 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Buss 95,5 92,7 65,8 62,8 29,7 29,9 
T-bane 66,5 64,5 66,5 64,5   
Trikk 37,0 36,5 37,0 36,5   
Tog 25,0 24,0 5,0 5,0 20,0 19,0 
Båt 3,8 3,6 1,0 1,0 2,8 2,6 
Sum 228 221 175 170 52,5 51,5 

 
Alle driftsartene hadde trafikkvekst fra 2006 til 2007. Trafikktallene, målt som 
påstigninger, i tabellen ovenfor kan avvike noe fra data i rapportene fra Sporveien og 
SL. Dette skyldes at trafikk som Sporveien hadde i Akershus og SL internt i Oslo er 
rapport dobbelt med i alt vel 8 millioner reiser. Denne dobbeltregningen er eliminert 
her. 
 
Båttrafikken økte relativt sett mest 
Båtene hadde 3,8 millioner reiser i 2007, hvorav 1 million i Oslo. For Nesoddbåtene var 
det en trafikkvekst på ca 7,5 %, og dette ga en vekst på 5,5 % i sum. 
 
Bussen har i sum flest passasjerer -  i alt 95,5 millioner reiser, hvorav 65,8 millioner i 
Oslo. Økningen i Oslo var 4,6 %. I den daværende SL-trafikken var trafikken praktisk 
talt uendret. 
 
T-banen er nest største driftsart, med 66,5 millioner reiser i 2007. Dette er en økning 
på 2 millioner (3 %) fra 2006.  
 
Trikken hadde 37,0 millioner reiser, som er 0,5 millioner (+1,4 %) mer enn året før. 
 
NSBs togtrafikk benytter etter avtale Ruters billetter og priser i Oslo og Akershus – i 
2007 SLs og Sporveiens. I Ruters trafikkområde var det ca 25 millioner togreiser i 2007, 
en økning på 1 million eller 4 %. De fleste togreisene – 20 millioner - skjer til, fra og i 
Akershus. Togtrafikken med Ruters priser og billetter tilsvarer for øvrig 45 % av alle 
togreiser i Norge, inkludert Flytoget. 
 
Betydelig tilbudsøkning på buss 
I Oslo er busstilbudet økt markert de senere årene, særlig ved økt frekvens på linjer 
med godt trafikkgrunnlag og potensial for vekst. Samtidig er linjer lagt om eller 
forlenget for å møte en dynamisk byutvikling. I Groruddalen er tilbudet forsterket som 
ledd i samordnet satsing i samarbeid mellom stat og kommune. Blant annet er det 
opprettet en ny tverrgående busslinje mellom Tonsenhagen og Tveita. I sum økte 
tilbudte plasskilometer med 10 % i 2007, til i alt 1269 millioner. Antall avganger økte 
med 11 % til 1 638 000. Trasélengden økte med 18 km (6,5 %). 
 
Det økte tilbudet er en vesentlig del av forklaringen på at busslinjene i Oslo fikk 4,6 % 
flere passasjerer i 2007. Fordi det tar tid å innarbeide nye tilbud, må det regnes med at 
positive virkninger av tilbudsøkningene i 2006 og 2007 vil kunne høstes også i 2008, 
sammen med gevinster fra nytt materiell og noe økt frekvens på linjene i indre by fra 
30. mars.  
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I Akershus har busstilbudet målt i samlet produksjon vært nokså stabilt inntil 2007, da 
antall vognkilometer økte med hele 5 %. Finansiert ved bevilgninger fra 
Samferdselsdepartementets belønningsordning og tenkt videreført ved midler fra 
Oslopakke 3 fra 2008. De viktigste satsingsområdene har som i Oslo vært økt frekvens 
på linjer med godt trafikkgrunnlag, samtidig som tilbudet er gjort mer oversiktlig og 
stabilt. Linjene mellom Oslo og hhv Åsenhagen og Drøbak har vært sentrale i satsingen 
og har fått god passasjervekst. Mot Drøbak etterfulgte frekvensøkning et tidligere 
forsøk med lavere priser. Ekstra tjenestekjøp brukt på frekvensøkning hadde tre 
ganger større effekt i form av flere passasjerer. 4 mill kr til frekvensøkning ga en 
trafikkvekst på ca 12 %. 
 
Prøveprosjektet ”hjem for en 50-lapp” ble igangsatt på Jessheim og fra Lillestrøm mot 
Bjørkelangen. Fra 2. mars kunne ungdommer reise trygt hjem fra Jessheim og 
Lillestrøm på nattestid til en pris av 50 kroner. Oppsatte drosjer i faste linjer kjørte de 
yngste hjem etter at utestedene stengte.  
 
På Romerike er hovedlinjene mellom Oslo og Lillestrømsområdet (401 og 411) i løpet 
av året forsterket med flere avganger. Buss hvert 15. minutt er innført i store deler av 
driftsdøgnet. Det er dessuten ”ryddet opp” slik at antall linjevarianter er redusert. 
Større busser med bedre kapasitet er satt inn på hovedlinjene mellom Lillestrøm og 
Oslo. Et enklere linjemønster med flere avganger er innført fra Nannestad og Gjerdrum 
mot Lillestrøm og Oslo. 
 
I Follo er frekvensen økt på de lokale linjene. Det er dessuten satt opp flere 
bussavganger til togene i Vestby og ved Sonsveien. Korrespondansen med tog i Ås er 
bedret. Mellom Drøbak og Oslo er frekvensen økt slik at deler av Drøbak nå har 
ekspressbuss 8 ganger i timen til Oslo i rushtiden. Tilbudet i Drøbak sentrum er 
redusert, mens de tunge boligområdene rundt Seiersten og Skorkeberg har fått et 
betydelig bedret tilbud. 
 
I vestområdet er frekvensen på lokale linjer inn mot Asker sentrum og Sandvika 
forbedret og i flere tilfeller fordoblet. Tilbudet langs Slemmestadveien fra 
fylkesgrensen mot Buskerud og inn til Oslo og Sandvika er forbedret med flere 
avganger og et ryddigere rutemønster. Rushtidstilbudet på flere av de viktigste linjene 
er forbedret, spesielt for arbeidsreiser ut fra Oslo. 
Tilbudet for dem som savner Kolsåsbanen, er forbedret med en ny matebuss til  
T-banen på Østerås stasjon. 
 
Avvikssituasjoner: Ombyggingen av Jernbanetorget berørte det meste av trikke- og 
busslinjer i Oslo sentrum større deler av året. De negative konsekvensene var til dels 
betydelige i form av økte forsinkelser, samt at kundene måtte forholde seg til stadig 
endrede stoppmønstre. Det ble arbeidet aktivt sammen med Statens vegvesen og 
Samferdselsetaten for å finne avhjelpende tiltak for å sikre best mulig 
fremkommelighet i anleggsperioden. Spesielt for busstrafikken økte forsinkelsene 
under anleggsperioden, noe som med stor sannsynlighet har vært med på å dempe 
trafikkveksten på de berørte busslinjene.  
 
Byggingen av ny Lysaker stasjon har medført trafikkomlegginger som har påvirket 
trafikkavviklingen. I tillegg er det gjennomført flere mindre omkjøringer på både buss- 
og trikkenettet på grunn av andre vei- og anleggsarbeider.   
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Nye og lengre tog på T-banen 
Levering av nye T-banetog – MX3000 – fortsatte i 2007, og ved årets utgang var 72 av 
189 bestilte vogner levert. Leveransen skal være fullført i september 2009. Oslo bystyre 
har vedtatt å utnytte en opsjon på kjøp av ytterligere 45 vogner, med sikte på videreført 
leveranse uten opphold. 
 
Gamle vogner skal utrangeres etter hvert som nye leveres. Likevel har en forbedret 
vognsituasjon gjort det mulig å øke toglengden ved flere vogner på en del avganger. 
Første hele driftsår på T-baneringen er hovedårsaken til at antall togkilometer har økt 
med 3,5 %. Lengre tog har imidlertid gitt hele 7 % flere plasskilometer. 
Trafikkøkningen på 3 % har klar sammenheng med et bedre tilbud. Som nevnt også for 
busstilbudet må det regnes med at en viss effekt også tas ut i 2008.  
 
Konsolidering for trikken 
Trikketilbudet ble økt betydelig – i størrelsesorden en tredel – i 2005 og 2006 ved 
innføring av høyere frekvens, markedsført som ”rullende fortau”. Dette ga betydelig 
markedssuksess med en trafikkvekst på 20 % i løpet av de samme to årene. 2007 har 
vært et konsolideringsår, men jartrikken ble forlenget til Bekkestua fra august, 
finansiert ved ekstra tjenestekjøp fra Akershus fylkeskommune. Trasélengden økte 
med 2 km og produksjonen med ca 2,5 %. 
 
Sterk kostnadsvekst i busstrafikken 
Anbudsutsetting for buss ga innledningsvis en betydelig kostnadseffektivisering, men 
de senere årene har enhetskostnadene vært stabile eller svakt økende. Spesielt for 
2007 har vært en markert økning i tilskuddet til bussdriften i Akershus, som omtalt 
ovenfor. Dette har medført at kostnadene per reise har økt med 35 %, og tilskuddet per 
reise er mer enn fordoblet. Etter hvert som tilbudet er bedre innarbeidet og antall 
kunder har økt tilsvarende, vil utslagene bli mindre. 
 
Ny bransjeavtale for bussnæringen vil etter alt å dømme medføre betydelig økt 
kostnadsnivå i kommende anbudsrunder. For Ruters samlede bussproduksjon kan 
denne kostnadsøkningen bli i størrelsesorden 100-200 mill kr. Bransjeavtalen 
oppfattes også av Ruter som nødvendig for at bussnæringen skal være 
konkurransedyktig i et svært stramt arbeidsmarked. For øvrig medfører også økte krav 
til komfort (eksempelvis luftkondisjonering) og strengere miljøkrav at kostnadsnivået 
stiger. 
 
For trikk og særlig T-bane har det reelle kostnadsnivået i lang tid vært undertrykt, 
særlig ved at kapitalslitet bare delvis har fremkommet i regnskapene. Offentlig 
finansierte investeringer har vært overført driftsselskapet som gaver, med nullverdi i 
balansen. Dermed er avskrivningsgrunnlaget og avskrivningene for lavt, og det 
fremkommer heller ikke tilstrekkelig midler til reinvesteringer og fornyelser.  
For T-banen, som for store deler nå har nådd teknisk/økonomisk levealder, er dette en 
betydelig utfordring. Ruter regner med at nivået for årlig reinvestering i infrastrukturen 
for T-bane og trikk må heves med minst 170 mill kr, bare for å holde stand og unngå 
ytterligere forfall og problemer med driftspåliteligheten.  
 
Figurene nedenfor reflekterer de formelle regnskapene i Sporveien og SL. Vesentlige 
kapitalkostnader for trikk og særlig T-bane er dermed ikke inkludert. Ruter vil arbeide 
for å få frem mer fullstendige data de kommende årene, basert på oversikt over alle 
pengestrømmer for drifts- og investeringsformål. 
 



 
For å modernisere banetilbudene og fremstå mer konkurransedyktig med et tilbud i 
tråd med dagens markedskrav er det i tillegg nødvendig med moderniseringstiltak for 
flere milliarder kroner. Det er redegjort for problemstillingen i Ruters strategiplan 
K2009. Moderniseringsbehovet vil bli nærmere utredet som ledd i strategiplan K2010, 
som Ruter vil presentere våren 2009. 
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Figur 5. Utvikling i enhetskostnad per plasskilometer (sum sitte- og ståplasser kjørt én 
kilometer) for tre av driftsartene. 
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Figur 6. Utvikling i kostnad og inntekt per reise for tre av driftsartene. Buss med sum 
for hele regionen. 
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Figur 6. Utvikling i kostnad og inntekt per reise for buss i hhv Oslo, Akershus og for 
hele regionen. 
 
Det fremgår av tabeller og illustrasjoner i dette kapitlet at regnskapsmessig er 
kostnaden per plasskilometer for T-bane bare halvparten av tilsvarende for buss. Med 
fulle kapitalkostnader for infrastruktur og vogner ligger nivået nærmere trikken, og 
følgelig vesentlig høyere enn for buss. 
 
Men ikke minst fordi økt kostnadsnivå og dermed høyere enhetskostnader er 
nødvendig, er det behov for å undersøke og vurdere om effektiviteten er så høy som den 
kunne være. 
 
Korrigert for produksjonsøkning skulle innkjøp av nye MX-vogner og skroting av gamle 
vogner medføre en årlig kostnadsreduksjon i verkstedene på 71 mill kr. Videre har det 
vært lagt til grunn at av dette skulle 20 mill kr kunne hentes ut i 2008. Ruter har i 
kontraktsforhandlingene for 2008 i stedet møtt krav om dekning av betydelige 
kostnadsøkninger i verksteddriften. 
 
Uten konkurranseutsetting er det utfordrende å etablere tilstrekkelige incitamenter til 
en sunn effektivisering i T-bane- og trikkedriften. Det er dessuten slik at det er de 
relativt faste systemkostnadene som øker mest. Kutt i trafikktilbudet ville ha 
tilsvarende begrenset virkning. 
 
Kostnadene per plasskilometer er likevel noe redusert for trikken de senere årene. 
Dette skyldes mer effektiv bruk av ressursene gjennom ”rullende fortau” og at en har 
fått flere plasskilometer å fordele de faste kostnadene på. 
 
Busskostnadene per plasskilometer er praktisk talt sammenfallende i Oslo og 
Akershus. Sett i forhold til situasjonen i Oslo skulle høyere reisehastighet tilsi lavere 
kilometerkostnader i Akershus. I motsatt retning trekker imidlertid dårligere utnyttelse 
av materiellet, ved vesentlige spissere rushtopper. 
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Nøkkeltall 
For 2006 og tidligere år vises det til årsrapportene for hhv. Sporveien og SL for samlet 
oversikt over trafikk, produksjon og økonomi. Harmonisering av data for å sikre 
sammenlignbare nøkkeltall og eliminere dobbelttellinger mv er begrenset til 2007 og 
vist nedenfor: 
 
Nøkkeltall
RUTERS TRAFIKKOMRÅDE SL+Sporveien SL Sporveien

2007 2007 2007
OPERASJONELLE NØKKELTALL 

Reiser (mill) 228 52,5 175,3
Personkilometer (mill) 1249 416 833
Vognkilometer (mill) 69,9 25,4 44,6
Plasskm (mill) 5601 1142 4460
Avganger i 1000 3821 1540 2281
Beleggsprosent (plass) 22,3 % 36,4 % 18,7 %
Trasélengde  km (sum T-bane, trikk og buss) 3331 2922 409

Ansatte i AS Oslo Sporveier/ Stor-Oslo Lokaltrafikk as 90 43 47
Helårstillinger i AS Oslo Sporveier/ Stor-Oslo Lokaltrafikk as 83 39 44

ØKONOMISKE NØKKELTALL

Trafikkinntekter (mill) 2657 1118 1539
Salg av tjenester til Oslo og Akershus (mill) 1414 484 930
Kostnader (mill) 4056 1661 2395

Driftsresultat (mill) -16,6 -11,8
Resultat etter ekstraordinære poster (mill) -16,6 -11,8

Gjeldsgrad 99 % 80 %
Soliditet (EK-andel) 1 % 20 %
Likviditetsgrad I 0,72 1,01

Trafikkinntekt/reise 11,66 21,29 8,78
Trafikkinntekt/personkm 2,13 2,69 1,85

Trafikkdata gjelder alle reiser. Produksjonsdata gjelder T-bane, trikk og buss.  
 
Antall reiser i 2007 var 228 millioner, etter eliminering av tidligere overlappinger i data 
fra Sporveien og SL på i sum vel 8 millioner reiser. 
 
Samlet omsetning var nær 4 milliarder kroner. Offentlig tjenestekjøp dekket 34 % av 
kostnadene i sum. Nivået var høyere i Oslo (39 %) enn i Akershus (28 %). Her må det tas 
med i betraktningen at statlig kjøp av lokaltogtjenester fra NSB spiller en vesentlig 
større rolle i Akershus enn i Oslo. Inkluderes det statlige tjenestekjøpet, er 
tilskuddsandelen nærmere 50 %. 
 
Trafikkinntekten per reise, og dermed den billettprisen kundene betaler, var klart 
høyere i Akershus (kr 21,29) enn i Oslo (kr 8,78). Forskjellen er betydelig også regnet 
per personkilometer, hvor en i SLs takstområde lå 85 % høyere enn Oslos kr 1,85. 
Disse ulikhetene er en klar utfordring for Ruters arbeid med forenkling og 
harmonisering av prisingen. 
 
For driftsartene T-bane og trikk presenteres data etter tilsvarende opplegg som 
tidligere for Sporveien. Utviklingen er kommentert i tilknytning til grafiske 
presentasjoner ovenfor. Økonomiske data er inflasjonskorrigert til 2007-nivå. 
Økonomidata reflekterer bare de formelle regnskapene i Sporveien. Dette innebærer at 
betydelige kapitalkostnader for infrastrukturen ikke er inkludert. Særlig for T-banen er 
disse kostnadene betydelige. 
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T-BANE

2007 2006 2005 2004
OPERASJONELLE NØKKELTALL

Reiser (mill) 66,5 64,5 63,5 59,4
Personkm (mill) 399 387 406 362
Vognkm (mill) 20,7 19,8 20,2 18,4
Togkm (mill) 5,7 5,5 5,6 4,9
Plasskm (mill) 2610 2436 2502 2282
Beleggsprosent (plass) 15,3 % 15,9 % 16,2 % 15,9 %
Avganger (i 1000) 256 255 254 219
Togtimer (i 1000) 228 226 229 206
Reisehastighet km/t 31 31 31 31
Trasélengde km 74 74 83 83

Energiforbruk pr personkm 0,20 0,20 0,18 0,19

ØKONOMISKE NØKKELTALL

Trafikkinntekter (mill) 638 557 578 508
Salg av tjenester til Oslo og Akershus (mill) 194 222 137 175
Kostnader (mill) 797 751 739 711

Intern effektivitet: 
Kostnad/avgang 3119 2949 2910 3242
Kostnad/plasskm 0,31 0,31 0,30 0,31

Ekstern effektivitet: 
Trafikkinntekt/reise 9,59 8,63 9,10 8,55
Trafikkinntekt/personkm 1,60 1,44 1,42 1,40
Trafikkinntekt/plasskm 0,24 0,23 0,23 0,22
Kostnad/reise 11,99 11,65 11,65 11,97
Kostnad/personkm 2,00 1,94 1,82 1,96

Effektivitetsdata omfatter bare AS Oslo Sporveiers regnskapsførte kostnader. 
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur og vognpark i hovedsak utenfor.

Sporveien

 
 
TRIKK

2007 2006 2005 2004
OPERASJONELLE NØKKELTALL

Reiser (mill) 37,0 36,5 32,5 30,4
Personkm (mill) 118 117 107 91
Vognkm (mill) 4,0 3,9 3,4 2,9
Plasskm (mill) 581 560 492 425
Beleggsprosent (plass) 20,4 % 20,8 % 21,8 % 21,5 %
Avganger (i 1000) 388 349 312 282
Vogntimer (i 1000) 283 274 241 230
Reisehastighet km/t 18,0 17,9 17,9 17,5
Trasélengde km 42 40 40 40

Energiforbruk pr personkm 0,23 0,22 0,23 0,20

ØKONOMISKE NØKKELTALL

Trafikkinntekter (mill) 341 280 260 241
Salg av tjenester til Oslo og Akershus (mill) 263 272 236 236
Kostnader (mill) 586 537 505 485

Intern effektivitet: 
Kostnad/avgang 1512 1538 1618 1721
Kostnad/plasskm 1,01 0,96 1,03 1,14

Ekstern effektivitet: 
Trafikkinntekt/reise 9,23 7,68 7,99 7,92
Trafikkinntekt/personkm 2,88 2,40 2,42 2,64
Trafikkinntekt/plasskm 0,59 0,50 0,53 0,57
Kostnad/reise 15,84 14,72 15,54 15,94
Kostnad/personkm 4,95 4,60 4,71 5,31

Effektivitetsdata omfatter bare AS Oslo Sporveiers regnskapsførte kostnader. 
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.

Sporveien
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Bussdata er håndtert noe ulikt hos Sporveien og SL, og en har derfor valgt å presentere 
separate data for 2006 og tidligere år. Spesielt gjøres oppmerksom på at 
partikkelutslipp for SLs del ikke inneholder dekk- og veislitasje for årene 2004-2006. 
 
 
BUSS SUM SL Sporveien Sporveien SL

2007 2007 2007 2006 2005 2004 2006 2005 2004
OPERASJONELLE NØKKELTALL  

Reiser (mill) 95,5 29,7 65,8 62,8 60,8 62,9 29,9 29,6 28,8
Personkm (mill) 732 416 316 301 316 333 419 414 403
Vognkm (mill) 45,2 25,4 19,8 17,8 16,2 18,4 24,3 24,0 24,1
Plasskm (mill) 2411 1142 1269 1154 1051 1212 1094 1079 1087
Beleggsprosent (plass) 30 % 36 % 25 % 26 % 30 % 27 % 38 % 38 % 37 %
Avganger (i 1000) 3178 1540 1638 1472 1313 1185
Busstimer (i 1000) 2081 890 1191 1066 967 920
Reisehastighet km/t 30 33 25 25 25 26
Trasélengde km 6) 3215 2922 293 275 261 255

Energiforbruk pr personkm 0,37 0,35 0,41 0,37 0,29 0,31 0,31 0,29 0,30
Utslipp av CO2 kg/pr personkm 0,09 0,09 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,95 0,90 1,03 0,90 0,80 1,10 0,61 0,65 0,75
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,05 0,06 0,04 0,04 0,03 0,06 0,011 0,012 0,016

ØKONOMISKE NØKKELTALL

Trafikkinntekter (mill) 1015 519 496 550 481 466 548 529 539
Salg av tjenester til Oslo og Akershus (mill) 644 340 304 179 182 178 243 254 258
Kostnader (mill) 1524 750 774 698 664 685 666 640 649

Intern effektivitet: 
Kostnad/avgang 480 487 472 474 506 578
Kostnad/plasskm 0,63 0,66 0,61 0,60 0,63 0,57 0,60 0,57 0,57

Ekstern effektivitet: 
Trafikkinntekt/reise 10,63 17,47 7,54 8,76 7,91 7,40 18,34 17,86 18,72
Trafikkinntekt/personkm 1,39 1,25 1,57 1,83 1,52 1,40 1,31 1,28 1,34
Trafikkinntekt/plasskm 0,42 0,45 0,39 0,48 0,46 0,38 0,50 0,49 0,50
Kostnad/reise 15,95 25,25 11,76 11,11 10,92 10,90 22,27 21,61 22,55
Kostnad/personkm 2,08 1,80 2,45 2,31 2,10 2,06 1,59 1,54 1,61  
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3. Kvalitet 
 
Operatøroppfølging 
Grunnleggende kvalitetskrav er regulert i kontraktene med operatørene. Dette gjaldt 
alle sporveiskontraktene og de nyeste hos SL. Brudd på kontraktskravene medfører 
gebyr. Innføring av gebyrer har gitt klar reduksjon i avvik for de kontraktsfestede 
kvalitetsfaktorene. 
 
Det viktigste kvalitetskravet er at avtalte og kunngjorte avganger blir kjørt, målt som 
regularitet. 
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Fig. 7.  Andel kjørte avganger per driftsart i Oslo. 
 
 
Sporveien hadde insentivavtaler med alle operatørene i kollektivtrafikken i Oslo i 2007 – 
unntatt båttrafikk til øyene. Dette var et tiltak for å oppmuntre operatørene til å satse 
på økt kvalitet. I insentivavtalene er det innlagt en bonus/malus- mekanisme, som 
består av bonus/malus og gebyrer.  
 
Bonus/malus-avtalene utgjør om lag 5 % av kontraktsummen, og inneholder 
kvalitetselementer som: 
 

• Kundens tilfredshet med reisen 
• Regularitet og punktlighet 
• Strøkenhet 

 
For 2007 ble det utbetalt 34,3 mill kr i bonus. Dette utgjorde 53 % av maksimal bonus 
for året. 9 av 10 avtaler gav et positivt resultat som utløste bonusutbetaling.  
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Hærverk 
Tagging, hærverk og graffiti er fortsatt et økende problem som forslummer vogner, 
holdeplasser og stasjoner. I 2007 ble det lagt spesielt vekt på å holde de nye T-
banevognene fri for graffiti og hærverk. Vakthold, overflatebehandling av lakkerte flater 
samt rask sanering av riding, graffiti og tagging har holdt de nye T-banevognene 
strøkne. På stasjonene på Ringbanen er det i hovedsak gjennomført fjerning av graffiti 
innen 24 timer.    
 
Det er utarbeidet en samlet strategi for bekjempelse av graffiti og hærverk, blant annet 
for å sikre sammenfallende holdninger hos de involverte. Imidlertid er det erfart 
uheldige utslag av sprikende innfallsvinkler, hvor en operatør ikke følger fastsatt 
strategi. 
 
Stoppesteder for trikk og buss 
Ansvaret for stoppesteder på vei i Oslo ligger i dag hos veiholder - Statens vegvesen på 
riksvei og Samferdselsetaten på kommunal vei. Utstyret på stoppestedene bærer preg 
av varierende informasjonsinnhold og –standard, manglende vedlikehold, renhold og 
graffitisanering. Sporveien har ment, og Ruter mener, at stoppestedene er et vesentlig 
ledd i kollektivtrafikantenes reisekjede, og at ansvaret bør sammenfalle med 
kundeansvaret for kollektivtrafikken for øvrig. 
 
På kommunal vei i Oslo fortsatte utplasseringen av reklamefinansierte lehus. Ved 
årsskiftet var det i alt utplassert 277 reklamefinansierte lehus.  
 

 
 
Stoppestedene er en integrert del av kollektivtrafikken. 
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4. Miljø og sikkerhet 
 
Kollektivtrafikkens rolle 
Kollektivtrafikkens vesentligste bidrag til bedre miljø og færre ulykker er å øke 
kollektivandelen, og dermed redusere biltrafikken. For Oslo utgjør trafikkens 
miljøkostnader ca 7 milliarder kroner i året. Av dette står biltrafikken for 85 %.  
Gjennomsnittlig er det fire ganger mer forurensende å kjøre bil enn å reise kollektivt. 
Tilsvarende beregninger foreligger ennå ikke for Akershus. 
 
I 2007 har det skjedd store endringer når det gjelder vognparken for T-banen. Ved 
utgangen av 2007 var 72 nye vogner (24 trevognssett) satt i drift, mens 51 av de eldste 
vognene var faset ut. De nye vognene representerer forbedringer på en rekke områder, 
herunder miljø. De nye vognene har et lavere støynivå, og bremseenergien gjenvinnes.   
 
For trikk har det ikke skjedd endringer i vognparken. Når det gjelder buss, er det kun 
mindre endringer i 2007. Våren 2008 skjedde det imidlertid større endringer i 
bussparken ved at 100 nye Euro V busser (tilfredsstiller også EEV standarden) settes i 
drift i Oslo, hvorav 20 av disse kjører på bioetanol. 
 
 2007 
 Antall % 
Totalt antall sporvogner 72  
Sporvognssett som gjenvinner bremseenergi 72 100 
Sporvognssett med støy • 80 dBA (avstand 7,5 meter) 72 100 
Totalt antall T-banevogner 234  
T-banevogner som gjenvinner bremseenergi 90 38 
T-banevogner med støy • 80 dBA (avstand 10 meter) 90 38 
Totalt antall busser 1248  
Euro 0-busser 21 1,7 
Euro 1-busser 85 6,8 
Euro 2-busser 267 21,4 
Euro 3-busser 600 48,1 
Euro 4-busser 270 21,6 
Euro 5-busser 5 0,4 
Totalt antall båter 12  
 
Oversikt over miljøstandarden på kjøretøyparken ved utgangen av 2007. Oversikten 
omfatter selskaper som kjørte på kontrakt med Sporveien og SL.  
Over 80 % av bussparken i Oslo er utstyrt med partikkelfilter, mens dette bare gjelder 
rundt 8 % av bussene i Akershus. Det tas forbehold om at enkelte busser kan være 
solgt før årets utgang. 
 
Energi 
Energibruken til kollektivtrafikken er vist nedenfor. 
 

 T-bane Trikk 
 GWh M. pkm kWh/pkm kWh/vkm GWh M. pkm kWh/pkm kWh/vkm 
2007 81,2 399 0,20 3,79 27,1 118 0,23 6,57 
         
 Buss Båt 
 GWh M. pkm kWh/pkm kWh/vkm GWh M. pkm kWh/pkm kWh/vkm 
2007 27,4 732 0,37 4,45 22,5 26,7 0,84 81,16 

 
Energibruk for kontraktskjøring for Sporveien og SL. 
 (pkm = personkilometer, vkm = vognkilometer, M = millioner). 
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Energibruken til infrastruktur som blant annet omfatter lys, snøsmelteanlegg og 
oppvarming, er vist nedenfor. Det arbeides med å redusere energiforbruket til 
infrastruktur. 
 

 T-bane Trikk 
2007 17,2 GWh 1,4 GWh 
 
Bruk av elektrisitet til drift av infrastruktur. 

Utslipp til luft 
I 2007 har det kun vært mindre endringer i bussparken, og derfor har også endringene i 
utslipp endret seg lite. Når det gjelder utslipp til luft forventes en nedgang i 2008, da 
100 nye busser med svært lave utslipp vil bli satt i drift. Det har ikke skjedd endringer i 
båtflåten som medfører utslippsendringer. 
 
2007 CO2 NOx PM10 inkl. veistøv 

 Tonn g/pkm g/vkm Tonn g/pkm g/vkm Tonn g/pkm g/vkm 
Buss 68571 94 1116 699 1,0 11,4 39,1 0,05 0,64 
Båt 5962 223 21484 105 3,9 376,9 3,1 0,12 11,10 
 
Utslipp fra kontraktskjørende buss og båt for Sporveien og SL.  
CO2 utslippene omfatter kun fossilt drivstoff. 
 
 
Sikkerhet Oslo 
 

Grønt Gult Rødt 
Mål for sikkerhet 0 alvorlig skadde eller 

døde 
1-10 alvorlig skadde Døde eller flere enn 10 

alvorlig skadde 
 
Resultat 2007 Resultat 2006 Resultat 2005 
2 død og 4 alvorlig skadd 1 død og 3 alvorlig 

skadd 
0 døde og 3 alvorlig 
skadd 

 
Resultat 2007 Døde  

2007 
Alvorlig 
skadde 

2007
Buss (Sporveien) 0 0
Trikk  2 2
T-bane  0 2

 
To mistet livet i trikkeulykker i Oslo i 2007. T-banen hadde to alvorlige skadde, mens 
det ikke var alvorlig skadde i busstrafikk på kontrakt med Sporveien. 
Sikkerhetsarbeidet følges tett opp av Oslo Sporvognsdrift AS og Oslo T-banedrift AS 
som operatører. 
 
SL har ikke ført systematisk ulykkesstatistikk.
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5. Organisasjon og planlegging 
 
Ny organisering og Oslopakke 3 gir rammer for fremtiden 
2007 har vært og 2008 er avgjørende år for rammene for kollektivtrafikkens fremtidige 
utvikling. 
 
Regionen har i Ruter fått ett samordnende administrasjonsselskap for 
kollektivtrafikken. Dette skal gi bedre planlegging, bedre samordning og prioritering av 
drifts- og investeringstiltak og ikke minst bedre samordning og markedsføring av den 
løpende tilbudsutviklingen for bane, buss og båt. For å lykkes med oppgavene er det 
vesentlig at en i 2008 får en bedre avklaring av de involverte partenes roller med 
hensyn til planlegging, investering, finansiering, kontroll, trafikantinformasjon og 
markedsføring. 
 
Ruter har som ambisjon at samordningen av planlegging og tjenestekjøp etter hvert 
også bør omfatte det lokale og i ordets egentlige betydning regionale togtilbudet. Toget 
har en vesentlig rolle i Ruters trafikkområde og står for om lag halvparten av trafikken 
til, fra og i Akershus. I deler av regionen er utbyggingsmønsteret jernbaneorientert, og 
denne utviklingen ønskes styrket. Organisasjonsmessig bedre tilrettelegging for bedre 
samspill mellom tog og buss er et viktig poeng. 
 
Sporveien som administrasjonsselskap la i juni 2007 frem strategiplanen K2008, som 
trekker opp visjoner og målbilder frem mot 2025 og foreslår et konkret 
handlingsprogram for fireårsperioden 2008-2011. Planen viser hvordan 
kollektivtrafikken kan bidra sterkt til å oppfylle politiske mål for miljø og byutvikling, 
dersom man satser konsekvent og målrettet. K2008 blir i 2008 fulgt opp av K2009, som 
er et første skritt mot en felles regional strategi for Ruter ansvarsområde. 
Plandokumentene finnes tilgjengelig på www.ruter.no. 
 
Oslopakke 3 representerer en avgjørende tverrpolitisk satsing fra Oslo og Akershus for 
å få økte og forutsigbare rammer for utvikling av bedre transportløsninger i regionen. 
Planen omfatter både biltrafikk og kollektivtrafikk. Blant de banebrytende elementene 
nevnes særlig at en har fått lovhjemmel for å bruke bompengeinntekter også til drift av 
kollektivtrafikk. Fase 1 av Oslopakke 3 innebærer blant annet at minst 540 mill kr eller 
25 % av de årlige bompengeinntektene skal kanaliseres til Ruter som bidrag til drift og 
småinvesteringer og reinvesteringer.  
 
Fase 2 av Oslopakke 3, rammene for de store og større investeringsprosjektene, vil bli 
behandlet av Stortinget sammen med Nasjonal transportplan i 2009. 
 
Sporveien og Ruter har påpekt at for å nå målene for miljøet og for kollektivtrafikkens 
rolle, er det avgjørende at det er en riktig balanse mellom bilvei- og 
kollektivtrafikktiltak, og at porteføljen av kollektivtrafikktiltak er slik sammensatt  
at en får de tilsiktede effektene.  
 
Samordnet areal- og transportplanlegging nøkkel til suksess 
Kommuneplan, fylkesplan, kommunedelplaner og fylkesdelplaner gir i likhet med 
større reguleringsplaner også avgjørende rammer for kollektivtrafikkens utvikling. 
Ruter legger vekt på å få til et gjensidig samspill, slik at kollektivtrafikkens 
forutsetninger dels kan være en viktig premiss, samtidig som ønsket arealutvikling kan 
underbygges ved god samordnet tilrettelegging av ny og bedre kollektivtransport. 
 

http://www.ruter.no/
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Knutepunkttenkingen i Oslos kommuneplan er et eksempel på utvikling som også skjer 
på kollektivtrafikkens premisser. I enkelte akershuskommuner har det vært tendenser 
til ut fra andre kriterier å velge utbyggingsmønstre som det er vanskelig og kostbart å 
betjene kollektivt på en attraktiv måte. Ruter har som ambisjon å komme bedre i 
inngrep på dette området. Tilsvarende ønsker vi å bidra konstruktivt til gode 
kollektivtrafikkløsninger i vekstkommuner som Ullensaker, hvor utviklingstempoet er 
særlig høyt, samtidig som potensialet for effektiv kollektivtrafikk er lovende. 
 
I sum avga Sporveien og SL skriftlige uttalelser til ca 500 plansaker etter plan- og 
bygningsloven i 2007. Ruter har håp om at protester på kollektivtrafikkens vegne av og 
til får noe større vekt. Om ikke denne formelle statusen kan bli på linje med innsigelser 
fra statlige veimyndigheter, burde en kunne vurdere modeller som for eksempel 
obligatorisk møte for nærmere drøfting av innvendingene. 
 
Ruter har positive forventninger til det igangsatte arbeidet med en fylkesdelplan for 
areal og transport for Akershus. Her deltar for øvrig også Oslo kommune i styringen av 
arbeidet. 
 
Fjordbyplanleggingen i Oslo trekker opp rammene for aktiviteter og arealbruk i et stort 
og sentralt område. Målene for kollektivtrafikkens rolle er positive, slik de trekkes opp 
på politisk hold, men Sporveien og Ruter må stadig kjempe for at de tradisjonelt 
sentrale aktørene på oppfølgings- og gjennomføringssiden skal ta de nødvendige 
konsekvensene. Ruter bør inn i prosesstyringen, det bør tas fysiske og økonomiske 
konsekvenser av ønskene om høye kollektivandeler, og ikke minst bør 
Fjordbyutviklingen også legge til rette for bedre løsninger for kollektivtrafikken 
generelt, for eksempel når det gjelder kapasiteten øst-vest gjennom sentrum for trikk 
og buss. 
 
For buss- og trikketrafikken er gatebruken i Oslo sentrum, med kapasitet og 
prioriteringsgrad der, avgjørende for hvilket tilbud det er mulig å gi. Sporveien har 
gjennom K2008, fulgt opp av Ruter i K2009, blant annet foreslått at den 
sentrumsplanen som ble utarbeidet under ledelse av Samferdselsetaten, blir tatt opp 
til realitetsbehandling. Dette vil gi mer forutsigbare rammer å arbeide ut fra. 
Kapasiteten og avviklingsstandarden mellom Oslo sentrum, inkludert bussterminalen, 
og det overordnede veinettet vil være sterkt avhengig av utformingen av Dronning 
Eufemias gate i Bjørvika.  
 
For region- og fjernbusser er manglende kapasitet på Vaterland bussterminal også en 
vesentlig begrensning for videre utvikling av tilbudet. I 2007 tok Sporveien initiativ for å 
utrede terminalspørsmålet generelt, samtidig som en så på de konkrete mulighetene 
som eventuelt kan åpne seg ved ny bruk av Postens brevterminal, som skal fraflyttes. 
Ruters videreføring av utredningene er samordnet med initiativ i ØstlandsSamarbeidet 
og oppdrag gitt av Oslo kommune. Grunnlag for beslutninger om videre 
utviklingsretning skal foreligge i 2008. 
 
I 2007 ble det også igangsatt utredning av en strategi for innfartsparkering, parallelt 
med utvikling av planer for bedre utnyttelse av innfartsparkeringsplassen ved 
Rosenholm stasjon på grensen mellom Oslo og Oppegård. Arbeidet samordnes med 
utredninger i regi av Jernbaneverket og Oslopakke 2-sekretariatet. Forslag ventes å 
foreligge høsten 2008.  
 



 
 
Eksempler på andre viktige planoppgaver i 2007, videreført i 2008, er Fornebubanen, 
Kolsåsbanen, Lørensvingen, Sørkorridoren, Groruddalen, bane til Ahus, bussnett i 
Asker, forbedring av Nationaltheatret stasjon, Majorstuen knutepunkt og T-banestasjon 
og Solheim terminal. 
 
Fremkommelighet og tilgjengelighet 
For fremkommelighetsarbeidet utgis det en egen årsrapport, som finnes på 
www.ruter.no.  
 
Ruter har som mål å øke reisehastighet for trikk og viktige busslinjer med 20 %. Målet 
er støttet opp om av Samferdselsedepartementet gjennom mål satt for Statens 
vegvesen. 
 
Reisehastighetsutviklingen for trikk har gått i riktig retning siden 2003, men 
fremkommelighetsdata for 2007 sammenlignet med data for 2006 viser en liten 
reduksjon i reisehastighen for noen linjer. Mye skyldes ombygningene på 
Jernbanetorget.  
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Figur 8. Prosentvis endring i reisetid på fem trikkelinjer. 
 
Reisehastigheten for buss i den tette byen har hatt negativ utvikling siden 2003, med 
unntak for linje 20 langs ring 2. Her fikk vi imidlertid et lite tilbakeslag i 2007. Dette 
illustrerer at det stadig er nødvendig å følge opp virkningen av gjennomførte tiltak og 
iverksette nye etter hvert som situasjonen tilsier det. Linje 23 langs ring 3 er mest 
problematisk. Her er det nødvendig med mer omfattende grep for å oppnå resultater. 
Ruter har i 2008 lagt frem forslag om en egen ”bussbane”, helt adskilt fra vanlig 
veitrafikk og nærmere de markedene, inkludert knutepunktene, som bussen skal 
betjene. 

 
Linjene i Akershus har nesten alle hatt en økning i reisehastighet. 
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Figur 9. Prosentvis endring i reisetid på utvalgte busslinjer. 
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Fig. 10.  Andel avganger i rute over Jernbanetorget i rushtiden. 
 
Punkligheten i regionens kollektivtrafikk er for lav. Dårlig og ikke minst ustabil 
fremkommelighet er en viktig årsak for trikk og buss. For T-banen antas at 
årsakssammenhengene er komplekse, men det er åpenbart at nedslitt infrastruktur og 
fortsatt et betydelig innslag av gamle vogner under utskifting er vesentlige  
 
forklaringer. Det vil i fremtiden bli lagt større vekt på punktlighetsaspektet i 
fremkommelighetsarbeidet.  
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Punktligheten for de ulike driftsartene er om lag på samme nivå i 2007 som i 2006. 
Punktlighetsmålingene blir foretatt på trafikk over Jernbanetorget i rush, og viser 
andel avganger i rute, hvilket vil si avganger som ikke er mer en 15 sekunder for tidlig 
eller 3 minutter forsinket. 

 

Erfaringene bekrefter at det hjelper å gjennomføre fremkommelighetstiltak, men at en 
i fremtiden må intensivere arbeidet for å få bybuss opp på samme nivå som trikk og 
klare å holde den gode utviklingen. Det bør fortsatt være realistisk å nå målet om 20 % 
høyre reisehastighet i Oslo og Akershus. Oslo har for øvrig hatt en mer positiv utvikling 
enn de øvrige norske storbyområdene. 

 
Det viktigste enkelttiltaket gjennomført i 2007 i tillegg til aktivsignalprioritering er 
utbedring av krysset mellom Tøyenbekken og Schweigaards gate, som gjør det mulig 
for bussene som kommer fra Tøyenbekken å bruke kollektivtraseen frem til krysset på 
Jernbanetorget. 

 
I årene fremover vil antall gjennomførte tiltak gå ned, men hvert tiltak vil bli mer 
omfattende fordi en nå har gjennomført alle de enkle små fremkommelighetstiltakene.  

 

Sporveien gjennomførte i 2007 en kartlegging av tilgjengeligheten til og i 
kollektivtrafikken i Oslo. Ruter vil i 2008 utføre et tilsvarende arbeid i Akershus. 
Oslostudiene indikerer et investeringsbehov på ca 750 mill kr og et årlig økt vedlikehold 
på nærmere 40 mill kr. Økte stoppestedslengder og -arealer er også et vesentlig poeng 
for å sikre trinnfri av- og påstigning i praksis.  
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6. Økonomisk utvikling 
 
AS Oslo Sporveier (OS) og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (SL) har avlagt egne 
årsregnskaper for 2007. Samlet underskudd for selskapene var på 17 mill kroner. 
 
Omsetningen, for den delen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus som Ruter vil 
representere, var i 2007 på 4,1 milliarder kroner. Offentlige tjenestekjøp, som er 
knyttet til driften, utgjorde av dette henholdsvis 872 mill kroner (Oslo kommune) og 462 
mill kroner (Akershus fylkeskommune).  
 
De samlede billettinntekter var på 2,4 milliarder kroner, skolekjøringen i Akershus på 
143 millioner unntatt.  
 
De totale driftskostnadene for begge selskapene utgjorde 4,1 milliarder kroner. Av 
dette gikk 3,1 milliarder kroner med til kjøring av buss, t-bane, trikk og båt. Det 
resterende går til takstavtaler, salg, trafikantinformasjon, markedsføring og 
administrasjon. 
 
For ytterligere informasjon vises det til regnskapene for AS Oslo Sporveier og  
Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, som følger bakerst i rapporten. 



7. Fremtidsutsikter 
 

 
 
Vi må utvikle byer som har bærekraft for fremtidige generasjoner. (Foto: Yvette Jansen) 
 
 
Oslo- og Akershusregionen har nå enestående muligheter for å velge rett kurs for 
bedre klima, lokalmiljø og mer effektiv trafikkavvikling. Verktøyet finnes gjennom 
Oslopakke 3, etableringen av Ruter og bedre lovhjemler for å regulere rammene for 
bilbruk. Ruter har tro på at verktøyet vil bli tatt i riktig bruk og ønsker å bidra til en 
livskraftig region, med bærekraft for fremtidige generasjoner. Mulighetene for 
kollektivtrafikkens bidrag illustreres ved analyser som ble gjennomført for Oslo i 2007. 
 
I Oslo er de samlede miljøkostnadene ved persontrafikken beregnet til ca 7 milliarder 
kroner per år, i følge analyser fra Vestlandsforsking. 85 prosent av kostnadene skyldes 
biltrafikken, som står for omtrent to tredeler av oslofolks motoriserte reiser. Per 
personkilometer er miljøkostnadene fire ganger høyere ved bilbruk enn for en 
gjennomsnittsreise med Sporveien. 
 
For den viktigste klimagassen, CO2, er personbiltrafikken i Oslo årlig ansvarlig for 500 
tusen tonn. Ruters virksomhet i Oslo slipper ut vel 30 tusen tonn, all båttrafikken vel 
50 tusen tonn og drosjene vel 20 tusen tonn. 
 
De virkemidlene og tiltakene som hittil er presentert og tenkt tatt i bruk, vil bremse 
økningen i CO2-utslippene fra persontrafikken. Men for den reduksjonen som er 
politisk målsatt, ser vi foreløpig ingen konkret oppfølging. Dette gjelder også den 
fremlagte Oslopakke 3.  
 
Det kan og bør gjøres mer for bedre kollektivtrafikk og flere kollektivtrafikk-kunder, og 
det er mulig å få det til. Klimautfordringene og godkjenningsprosessen for Oslopakke 3 
gir samlet en utmerket plattform for en kursendring. 
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I K2009 har Ruter skissert hvordan kollektivtrafikken kan løse målsatte oppgaver for 
bedre funksjonsdyktighet og miljø gjennom konkret handling. Frem mot 2025 kan 
kollektivandelen av den motoriserte trafikken i regionen øke fra dagens 27 % til 44 %.  
 
Det må tilføyes at en slik utvikling krever samspill med fysiske begrensninger for 
biltrafikken og/eller en mer trafikkstyrende innretning av trafikantbetalingen. Også 
skattemessige virkemidler bør tas i bruk. Skattefri parkering ved arbeidsplassen er i dag 
konkurransevridende så lenge arbeidsgiverbetalte månedskort utløser skattekrav. Ruter 
anbefaler skattefritak for månedskort betalt av eller kjøpt gjennom arbeidsgiver.  
 
Likevel: Det aller viktigste vil stadig være å tilby en kvalitet, særlig med hensyn til 
frekvens og pålitelighet, som er konkurransedyktig overfor kunder som har alternativer. 
 
Miljøvirkningene ved et trendbrudd og økt kollektivtrafikk vil være merkbare både lokalt 
og globalt. De årlige CO2-utslippene i Oslo vil kunne reduseres med 0,2 millioner tonn. 
Dette må karakteriseres som et betydelig bidrag til et nasjonalt handlingsprogram for 
klimagassreduksjon. 
 
Kollektivtrafikkens klart viktigste miljøbidrag er å få flere til å reise kollektivt og la bilen 
stå. Samtidig arbeider Ruter for å redusere forurensning og støy fra T-bane, trikk og 
buss. De elektrisk drevne skinnegående transportmidlene er for lengst klare miljøvinnere 
og vil kjøpe sertifisert fornybar energi. I løpet av de siste ti årene er miljøkostnadene fra 
busstrafikken i Oslo redusert til en tredel, og lokalt er det nå dekk- og asfaltstøv som 
dominerer. Klimagassene reduseres gradvis ved overgang til biodrivstoff. Oslos og 
Norges første busser drevet med bioetanol, produsert i Norge av trevirke, ble satt i trafikk 
våren 2008. Fra 2009 kommer nye, utslippsgunstige busser i stort omfang på Romerike. 
Senere er biogass og hybridløsninger aktuelt. Satsing på kollektivtrafikk er god 
klimamedisin, samtidig som køkostnadene reduseres og regionen blir mer 
konkurransedyktig for utvikling og etablering av attraktive arbeidsplasser. 
 
 
 
 
 
 
 
   















  

  
 

 
 

Regnskapsprinsipper 
AS Oslo Sporveier (Sporveien) ble etablert som administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i 
Oslo 1. juli 2006. 2007 var dermed selskapets første hele driftsår. Selskapet er 100 prosent eid av 
Oslo kommune og er kommunens kompetanseorgan for kollektivtrafikken og de politiske 
organers viktigste rådgiver i kollektivtrafikkspørsmål. Sporveien har hånd om bestilling, 
planlegging og utvikling av kollektivtilbudet i Oslo på kort og lang sikt.  
 
Selskapet stiller også krav knyttet til utformingen av vognmateriell, stasjoner og stoppesteder, 
samt til servicenivå og utførelse av driftsoppgaver. Pengestrømmene i den kollektivtrafikken 
som Oslo kommune har ansvar for, skal gå gjennom Sporveien. Utførende funksjoner tilligger 
selskaper og enheter innenfor dagens konsern Kollektivtransportproduksjon AS og andre 
operatører for buss og båt. 
 
Årsregnskapet for AS Oslo Sporveier er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk.  
 
AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS er slått sammen til ett administrasjonsselskap 
for Oslo og Akershus fra 01.01.08. Det nye selskapet har fått navnet Ruter As. All aktivitet i 
Sporveien, med unntak av aksjene i Bussanlegg AS og aksjene Ruter As, ble overdratt til Ruter 
As 01.01.08. Det fremlagte regnskapet for AS Oslo Sporveier er dermed det siste årsregnskapet 
for selskapet med dette produksjonsnivået. Det er inngått en avtale om overdragelse av 
virksomhet fra AS Oslo Sporveier til Ruter As der anleggsmidler overdras til bokført verdi. 
Kundefordringer, andre omløpsmidler og gjeld overdras til pålydende. 
 
Salgsinntekter 
Salgsinntektene består av trafikkinntekter og offentlige tjenestesalg/kompensasjoner. Det vises 
til note 1 ”Salgsinntekter”.  
 
Trafikkinntekter består i hovedsak av billettinntekter og disse kommer inn gjennom tre 
hovedstrømmer; kommisjonærer (inkl a-kort), automater og operatører. Billettinntektene 
inntektsføres i salgsøyeblikket. 7-dagers kort og fleksibelt månedskort periodiseres 31.12 ut fra 
virkelig bruk. 
 
Offentlige tjenestesalg/kompensasjoner består i hovedsak av driftstilskuddet fra Oslo kommune. 
Dette gjøres opp med 1/12 hver måned. Tilskuddet inntektsføres når det mottas. Offentlige 
tilskudd av investeringskarakter, eller offentlige tilskudd bevilget til bestemte formål, føres som 
kortsiktig gjeld ved mottak av tilskuddet. Pådratte kostnader knyttet til mottatte tilskudd 
motregnes fortløpende mot gjeldsforpliktelsen i balansen. 
 
Varekostnader 
Varekostnader består i det vesentligste av kostnader til kjøring. Disse utbetales i henhold til 
kontrakt. 
 
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.   
 



  

  
 

 
 

Omløpsmidler er eiendeler som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Kortsiktig gjeld er gjeld som forfaller til betaling innen ett år. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Konsernregnskap/konsolidering 
Konsernregnskap er i samsvar med regnskapsloven § 3-8,1 ikke utarbeidet da aksjer i 
datterselskap kun er i midlertidig eie.  
 
Tilknyttet selskap 
Investeringer i Oslo og Akershus Trafikkservice AS, Trafikanten AS og Interoperabilitetstjenester 
AS vurderes etter kostmetoden. Kostmetoden innebærer at investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost. Eiendelene er i balansen vist under finansielle anleggsmidler. 
 
Datterselskap 
Datterselskapet Bussanlegg AS er i midlertidig eie og skal avhendes innen ett år. Bussanlegg AS 
vurderes derfor etter kostmetoden. Kostmetoden innebærer at investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost.  
 
Andre aksjer og eierandeler 
Andre aksjer og eierandeler vurderes etter kostmetoden. 
 
Pensjoner 
Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan. Ved beregning av pensjonskostnaden benyttes en 
lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet 
gjenværende opptjeningstid.  
 
Beregningene er basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt 
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang osv. Endringer i forpliktelsen og 
pensjonsmidlene, som skyldes endringer i og avvik fra beregningsforutsetningene 
(estimatendringer og avvik) kostnadsføres når de oppstår. Pensjonsforpliktelsen og 
pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi. 
 
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.  
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de 
har en levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15 000. 
 
Leasing av kontormaskiner behandles regnskapsmessig som operasjonelle leasingavtaler. 
 



  

  
 

 
 

Skatt 
Selskapet har ikke erverv som formål, men er opprettet med sikte på effektivisering og 
samordning av kollektivtilbudet i Oslo. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å oppnå 
økonomisk overskudd til fordeling på eier. Selskapet deler ikke ut utbytte og betaler ikke skatt. 
 
Kontantstrøm 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 
 

Note 1 - Salgsinntekter 

Tall i 1000 kr. 2007 2006
Billettinntekter 1 382 538 653 658
Overgangsrett Akershus 53 352 24 954
Grensekryssing Akershus 37 203 13 741
Gebyrinntekter snikkjøring 29 896 1 692
Inntekter særavtaler 9 443 2 875
Trafikkinntekter 1 512 432 696 909
Salg av tjenester til Oslo kommune 829 669 402 140
Kompensasjon studentrabatt 42 657 20 628
Salg av tjenester til Akershus 57 504 28 300
Tjenestesalg og kompensasjon 929 830 451 068
Annen driftsinntekt 6 870 1 715
   
Sum inntekter 2 449 131 1 149 692 

 
Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for 
kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen, og skal finansieres av staten, Oslo kommune, 
Akershus fylke og trafikantene. Det ble gjennomført en ekstraordinær takstøkning 01.11.01 hvor 
takstpåslaget skal finansiere deler av nytt T-banemateriell. For perioden 01.01.07 til 31.12.07 var 
inntekter knyttet til Oslopakke 2 lik TNOK 83 639. Disse midlene er betalt ut til Oslo Vognselskap 
AS. 

Note 2 - Lønnskostnad 

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 47 personer. 
Spesifikasjon av lønnskostnader  2007 2006 

Lønn 24 235 177 11 322 716  
Arbeidsgiveravgift 3 467 240 1 617 135 
Pensjonskostnader 17 516 449 2 255 416 
Andre lønnsrelaterte ytelser -388 794 136 755 

Totalt 44 830 072 15 332 022 

 



  

  
 

 
 

Ytelser til ledende personer og revisor   

Daglig leder 
Lønn 1 013 636 
Pensjonskostnad  178 742 
Andre ytelser 7 243 

Sum lønn m.m.  1 199 621 

Pensjonsforpliktelser 99 429 
 
Administrerende direktør har 6 mnd oppsigelsestid og rett på inntil 6 mnd etterlønn ut over 
oppsigelsestiden. Administrerende direktør får dekket kostnader til hjemmekontor, avis, telefon 
og telekommunikasjon. 
 
Det er utbetalt 208 600 i styrehonorar i 2007.  
 
Kostnadsført revisjonshonorar 2007 eks mva. 
Revisjon 290 000 
Skatterådgivning 47 000 
Andre tjenester utenfor revisjon 205 750 

Sum  542 750 

Note 3 - Varige driftsmidler 
 Maskiner Driftsløsøre Sum 
 Anlegg Inventar 
  Kontormaskiner  
 
Anskaffelseskost pr. 1/1 6 839 687 1 889 901 8 729 589 
+ Tilgang 1 922 164 58 722 1 980 886 
Anskaffelseskost pr. 31/12 8 761 851 1 948 623 10 710 475 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 231 868 157 490 389 358 
+ Ordinære avskrivninger 1 013 244 392 051 1 405 295 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 1 245 112 549 541 1 794 653 
Balanseført verdi pr 31/12 7 516 740 1 399 082 8 915 822 
Prosentsats for ord.avskr 10-20 20-33  

Note 4 - Annen driftskostnad, leie lokaler m.m. 

Spesifiseringen av andre driftskostnader fremgår av tabellen under 
 
 2007 2006 
Provisjoner for billettsalg 18 567 656 8 390 125 
Kostnader til Trafikanten 11 712 351 6 205 301 
Rutetabeller, trafikantinformasjon og kart 7 962 597 5 721 464 
Salgstiltak og reklame 13 711 468 2 094 976 
Tap på krav snikgebyr 13 721 940 735 750 
Konsulentbistand 15 715 660 4 007 389 
Diverse 18 393 234 - 2 496 188 
Sum annen driftskostnad 99 784 906 24 658 817 
 
Tap på krav snikgebyr føres brutto i 2007 og netto i 2006. 



  

  
 

 
 

 
I pro et contra-oppgjøret mellom AS Oslo Sporveier og Kollektivtransportproduksjon AS ble det 
fremforhandlet at budsjettavviket på de enheter som ble tatt med over til Sporveien skulle 
godtgjøres av Kollektivtransportproduksjon AS. Dette budsjettavviket er ført som en 
kostnadsreduksjon under diverse på andre driftskostnader i 2006. 
 
Det er inngått leieavtale med Dronningensgate 40 AS v/Eiendomsspar AS om leie av lokaler i 
Dronningensgate 40. Avtalen er inngått for perioden 01.09.06 – 31.12.16 med en årlig leie inklusiv 
fellesutgifter på NOK 3 529 315. 
 

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler 

Datterselskap 
AS Oslo Sporveier kjøpte Bussanlegg AS fra Torghatten Trafikkselskap ASA og T.K. Brøvig AS 
01.10.2007 for TNOK 154.995. I tillegg innløste AS Oslo Sporveier Bussanlegg AS’ lån i 
Sparebanken NordNorge med TNOK 93.913. Kjøpet og innfrielsen av lånet i Sparebanken 
NordNorge ble finansiert gjennom et låneopptak på TNOK 249.000 i DnB NOR BANK ASA. Det er 
videre inngått en langsiktig låneavtale mellom AS Oslo Sporveier og Bussanlegg AS på TNOK 
93.913 på tilsvarende betingelser som i låneavtalen med DnB NOR BANK ASA. TNOK 88 044 
forfaller senere enn ett år frem i tid.  
 
 Kontor Eierandel St. andel Egenkapital 

2007 
Resultat 

2007 
Bussanlegg AS  Oslo 100 % 100 % 48 988 871 6 502 748
 
Bussanlegg AS vurderes etter kostmetoden. Kostmetoden innebærer at investeringen er vurdert 
til anskaffelseskost. Bussanlegg AS er i midlertidig eie og skal avhendes innen 1 år. Av den 
grunn er det ikke gjennomført konsolidering og utarbeidelse av konsernregnskap. 
 
 
Tilknyttede selskap  
 Kontor Eierandel St. andel Egenkapital Resultat 
Oslo og Akershus Trafikkservice 
AS 1 

Oslo 42,9 % 42,9 % 14 896 763 1 939 654

Trafikanten AS 2 Oslo 30,4 % 30,4 % Stiftet 2007 Stiftet 2007
Interoperabilitetstjenester AS 3 Oslo 33,3 % 33,3 % 916 769 16 769
 
1 Da selskapet ikke har avlagt regnskap for 2007 presenteres 2006-tall for EK og resultat. 
2 Selskapet ble stiftet i 2007 men har ennå ikke avlagt årsregnskap. 
3 Tall for EK og Resultat for 2007 er presentert. 
 
Oslo og Akershus Trafikkservice AS har omorganisert sin virksomhet ved overtagelse av Norsk 
Reiseinformasjon AS. Samtidig er all operativ virksomhet skilt ut i ett nytt selskap med navn 
Trafikanten AS. Etter omorganiseringen eier AS Oslo Sporveier AS 42,9 % av aksjene i Oslo og 
Akershus Trafikkservice AS og 30,4 % i Trafikanten AS.  
 
Omorganiseringen anses ikke å påvirke AS Oslo Sporveiers kost av investeringen, og tidligere 
balanseført verdi er videreført. 



  

  
 

 
 

 
 
Andre aksjer og andeler 
AS Oslo Sporveier deltok 14. desember 2007 i en kapitalforhøyelse i Ruter As med MNOK 120, og 
fikk ved det 10 % av aksjene i selskapet. Selskapet skulle ved dette ha hatt en eierandel på 60 % i 
Ruter As. 5. mars 2008 overtok AS Oslo Sporveier derfor Oslo Kommunes aksjer i Ruter As for 
TNOK 72 og har ved dette en total eierandel på 60 % til en kostpris på TNOK 120 072. Aksjene er i 
midlertidig eie og er i samråd med eier Oslo Kommune, tenkt avhendet/overført innen ett år.  

Note 6 - Andre fordringer 

 I andre fordringer inngår mva med NOK 16 117 508. 

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekk- og depositumskonto med NOK 3 429 430 
per 31.12.2007. 
 
Som sikkerhet for lån i DnB NOR BANK ASA er stilt 1. prioritets pant i 100 % av aksjene i 
selskapet Bussanlegg AS. 

Note 8 - Egenkapital 

AS Oslo Sporveier har pr 31.12.2007 kun ordinære aksjer. Selskapet har 500 000 aksjer hver 
pålydende NOK 100, samlet aksjekapital utgjør NOK 50 000 000. Selskapet har kun en 
aksjeklasse.  Overkursfond utgjør NOK 50 000 000.  Oslo Kommune er eneste aksjonær. 
 
   Aksjekapital /  Overkurs Annen EK / Sum 
  selskapskapital fond udekket tap 
     

Kapitalinnskudd (v/stiftelse)  50 000 000 50 000 000 0
 100 000 000 
+Fra resultat 2006    39 246 570 39 246 570 
+Fra årets resultat    - 11 795 871 - 11 795 871 
=Pr 31.12.07  50 000 000 50 000 000 27 450 699 127 450 699 
 
 
Note 9 - Pensjonsforpliktelser 
AS Oslo Sporveier er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Sporveiens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 
 
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 41 aktive og 3 pensjonister på 
beregningstidspunktet 01.01.07. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen 
på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Storebrand. 



  

  
 

 
 

 
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 51 669 937 35 563 712 
Pensjonsmidler 31 270 703 23 697 609 
Netto pensjonsforpliktelse 20 399 234 11 866 103 
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 2 876 292 1 673 120 
Netto bokført forpliktelse inkludert arbeidsgiveravgift 23 275 527 13 539 223 

 
Pensjonskostnad  
Årets pensjonsopptjening 3 636 951 1 132 201 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 2 516 211 842 628 
Årets brutto pensjonskostnad 6 153 162 1 974 829 
Forventet avkastning på pensjonsmidler 1 541 160 692 188 
Arbeidsgiveravgift 2 164 609 180 851 
Resultatført estimatavvik 10 739 838 790 924 
Årets netto pensjonskostnad 17 516 449 2 254 416 
 
 
Økonomiske forutsetninger 
 
Uttakstilbøyelighet v/62 år 40,00 % 
Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,75 % 
Diskonteringsrente 5,50 % 
Forventet årlig lønnsvekst 4,50 % 
Forventet årlig G-regulering 4,25 % 
Forventet årlig regulering av pensjoner under utbetaling 4,25 % 
 

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld 

Inkludert i annen kortsiktig gjeld er en avsetning til utfasing av bussmateriell. Avsetningen ble 
gjort i 2006 og videreført i 2007, og er gjennomført med bakgrunn i en kontraktsmessig 
risikovurdering. 

Note 11 - Offentlige tilskudd 

I tillegg til inntekter relatert til salg av transporttjenester til Oslo kommune har Sporveien 
mottatt tilskudd til øremerkede oppgaver. Disse tilskuddene har investeringskarakter eller er 
bevilget til bestemte formål, og føres over balansen som en gjennomstrømning. Tilskuddene 
fremgår av tabellen under. 



  

  
 

 
 

 
Ramme Mottatt Utbetalt Ubenyttet pr 

31.12.07 
BRA-midler  
Høystandard holdeplass 
forstadsbane 

9 000 000 7 200 000 8 100 000 -900 000

Oppgradering adkomst Sørli 1 500 000 1 200 000 1 350 000 -150 000
Innvendig display SL 95 500 000 400 000 0 400 000
SUM 11 000 000 8 800 000 9 450 000 -650 000
  
Belønningsmidler  
Vedlikehold stasjoner, knutepunkt, 
vogner 

8 000 000 8 000 000 6 000 000 2 000 000

Informasjonssystem T-banen (SIS) 23 000 000 23 000 000 20 700 000 2 300 000
Lilleakerbanen, oppgradering 23 000 000 23 000 000 20 700 000 2 300 000
Økt tilbud sentrale strenger 
Akershus 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 0

Innfartsparkering Rosenholm 1 000 000 1 000 000 631 867 368 133
Gjenstående fra 2006 - Stambuss 4 097 082 3 839 915 257 167
SUM 67 097 082 63 000 000 59 871 782 7 225 300
  
Oslo Kommune  
Briskebyveien og Holtegata 21 000 000 21 000 000 17 346 000 3 654 000
Trikk - akutte reparasjoner 2007 10 000 000 10 000 000 8 254 000 1 746 000
Reguleringsplan Skovveien  1 000 000 1 000 000 558 244 441 756
HyNor 300 000 300 000 0 300 000
Tryvannsbanen 1 000 000 1 000 000 1 017 977 -17 977
Miljøvennlig transport i 
Groruddalen 

2 000 000 2 000 000 1 729 331 270 669

Samferdselsetaten  
Oppgradering holdeplasser 
Lilleakerbanen - 
funksjonshemmede 

200 000 200 000 0 200 000

SUM 35 500 000 35 500 000 28 905 552 6 594 448
  
  
Statens Vegvesen  
Kolsås 23 600 000 23 600 000 23 600 000 0
Carl Berners plass 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SUM 28 600 000 28 600 000 28 600 000 0
  
TOTALT 142 197 082 135 900 000 126 827 334 13 169 748
 



  

  
 

 
 

Note 12 - Nærstående parter 
Oslo kommune 
Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i AS Oslo Sporveier. Sporveien har i 2007 gjennomført 
salg av transporttjenester til Oslo kommune for NOK 829 668 664. I tillegg kommer 
kompensasjon for studentrabatten på NOK 42 657 300. Tilskuddet gjøres opp med 1/12 hver 
måned og inntektsføres når det mottas.  
 
I tillegg har Sporveien mottatt tilskudd til øremerkede oppgaver. Det vises til note 11. 
 
Kollektivtransportproduksjon AS (KTP AS) 
KTP AS er 100 prosent eid av Oslo kommune og står for den utførende delen av kollektivtilbudet 
for trikk, t-bane og buss. AS Oslo Sporveier har kjørekontrakter med Oslo Sporvognsdrift AS, 
Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS. I tillegg inngås det kontrakter knyttet til mottatte tilskudd til 
øremerkede formål. Det vises til note 11 for en opplisting av hva disse tilskuddene har gått til. 
 
Det er mottatt et krav i 2008 fra Oslo T-banedrift AS knyttet til energikostnader, 
pensjonskostnader, innfasing MX og konsernkostnader. Det er ikke gjort avsetning knyttet til 
dette kravet, da Sporveien vurderer det som ikke forpliktende ut fra kjørekontrakten.  
 
Det foreligger også en avtale om overdragelse av nytt billett- og betalingssystem mellom AS 
Oslo Sporveier og KTP AS. 
 
Ruter AS 
Det er inngått en avtale om overdragelse av virksomhet fra AS Oslo Sporveier til Ruter As der 
anleggsmidler overdras til bokført verdi. Kundefordringer, andre omløpsmidler og gjeld overdras 
til pålydende. 



  

  
 
 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 
Resultat før skattekostnad  -11 795 871  39 246 570  
+ Ordinære avskrivninger  1 405 295  389 358  
+/- Endring i kundefordringer  115 277 267  -127 497 304  
+/- Endring i leverandørgjeld  -76 925 551  198 461 445  
+/- Endringer i pensjonsavsetninger  9 736 303  13 539 223  
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter  39 122 692  5 872 148  
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 76 820 135  130 011 440  
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  1 980 886  8 729 589  
- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler  277 104 472  13 767 924  
- Utbetalinger ved utlån til konsernselskap  93 913 142  0  
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -372 998 500  -22 497 513  
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
+ Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld  245 887 500  0  
+ Innbetalinger av egenkapital  0  100 000 000  
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  245 887 500  100 000 000  
 
= Netto endring i kontanter mv  -50 290 865  207 513 927  
+ Beholdning av kontanter 01.01.  207 513 927  0  

= Kontantbeholdning 31.12.                          157 223 062     207 513 927  
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Kontantstrømoppstilling

SL konsern SLs egen drift
2006 2007 2007 2006

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
8 507 9 000 Resultat før skattekostnad 0 0

601 1 032 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 1 032 91

12 493 14 377 Ordinære avskrivninger 11 370 9 382

2 752 20 062 Endring i kundefordringer 28 862 662

83 793 -8 532 Endring i leverandørgjeld -21 105 82 6660
-75 456 -12 529 Endring i andre tidsavgrensningsposter -5 622 -75 144

32 690 23 410 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  14 536 17 657

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-30 437 -23 971 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -22 973 -27 781

0 -302 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -302

-30 437 -24 273 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -23 275 -27 781

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
42 169 -23 164 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -23 164 42 211

0 -45 000 Utbetalinger av resultat tidligere år -45 000
0 0 Innbetalinger av lån 4 000

93 977 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 977 93

42 262 -67 186 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -63 186 42 304

44 515 -68 049 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -71 925 32 180

53 404 97 919
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved 
periodens begynnelse 80 141 47 961

97 919 29 870
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 
ved periodens slutt 8 217 80 141  

 
 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.  Det er utarbeidet 
etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. 
 
Tilskuddsansvar 
Ved opprettelsen av SL i 1974 inngikk Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
en aksjonæravtale der partene forpliktet seg til å gi tilskudd til driften av det kollektive 
transportsystemet som skulle drives i SLs regi. Staten tok det økonomiske ansvaret for 
driften av jernbanens nærtrafikk i Oslo og Akershus, samt en videreføring av 
statstilskuddene til bilrutedriften i Oslo og Akershus. Det øvrige tilskuddsbehovet skulle 
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dekkes av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Fordelingen av dette 
tilskuddsbehovet ble definert som de beregningsmessige underskuddene ved driften som 
kunne henføres til henholdsvis Oslo og Akershus. 
 
SLs regnskap balanseres med tilskudd fra Akershus fylkeskommune 
Statens tilskudd til bilrutedriften inngår f.o.m. 1994 i rammetilskuddet til fylkeskommunene 
og overføres til SL som en del av det samlede tilskuddet fra Akershus. Oslo kommunes 
bidrag til SLs drift ble i 1976 begrenset til et tilskudd til driften av SLs administrasjon, fordi 
SL ikke overtok ansvaret for rutedriften i Oslo som forutsatt. Fra 2003 har ikke Oslo 
kommune bidratt til driften av SLs administrasjon. Det resterende tilskuddsbehovet fremstår 
da som Akershus’ ansvar og betales som følge av dette av Akershus fylkeskommune. I 
praksis gjennomføres dette ved at SLs regnskap salderes med det tilskuddet fra Akershus 
som er nødvendig for å bringe regnskapet i balanse (se note 13).  
Ved underskudd må fylkeskommunen bestemme om dette krever tilleggsbevilgning eller om 
SL må dekke underskuddet inn over driften i påfølgende år.  
Eventuelle underskudd dekkes senest ved oppløsning av SL. Dette har Akershus 
fylkeskommune forpliktet seg til ved følgende vedtak i fylkestinget i sak 37/92: 
 
 “Fylkestinget bekrefter aksjonæravtalens bestemmelser om Akershus fylkeskommunes 
ansvar for dekning av underskudd i SL ved eventuell oppløsning av selskapet.” 
 
Driftsåret 2007 er i samsvar med disse prinsippene avsluttet ved at det er inntektsført  
Kr. 12 360 479,92 som forskudd på tilskuddet ved avvikling av selskapet. 
 
Den regnskapsmessige behandlingen av tilskuddene vises i note 3, 12 og 13. 
 
Innkreving av Oslopakke 2-midler 

SL krever gjennom takstsystemet inn en ekstraordinær trafikantbetaling på 75 øre per reise 
(jfr. Fylkestingssak 41/01 Nasjonal transportplan). Disse midlene er bundet opp mot 
fremtidige kollektivinvesteringer og holdes således utenfor driften. Fordelingen av 
ekstrabetalingen for togreiser og reiser i Oslo avregnes etter avtaler mellom SL, NSB og OS. 
Den delen av Oslopakke 2 midlene som gjelder buss- og båtreiser i Akershus overføres til 
Akershus fylkeskommune. Beløpene er bruttoført og vises som inntekt og kostnad i 
regnskapet, ref. note 1, 5 og 14. Ikke overførte midler per 31.12. er vist i note 14. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  Tjenester inntektsføres i takt 
med utførelsen. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, 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 nominelt beløp på opptakstidspunktet. 
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Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbigående.  Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. 
 
Fordringer 
Kundefordringer er oppført etter fradrag for avsetning til forventet tap.  Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene.  Andre fordringer, 
både omløps- og anleggsfordringer er oppført til pålydende. 
 
Prosjektmidler 
De tilskudd SL mottar til dekning av kostnadene ved spesielle prosjekter eller investeringer 
blir det året tilskuddet mottas ført som ubenyttet tilskudd og gjeld til tilskuddsyteren i 
balansen, se note 12.  Når kostnadene påløper, blir en tilsvarende del av det ubenyttede 
tilskuddet inntektsført som tilskudd i resultatregnskapet. (se note 3) 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for avskrivninger. 
Driftsmidlene avskrives lineært over 3 – 10 år.  
 
Pensjon 
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på 
forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra 
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger 
om dødelighet, frivillig avgang osv.  Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i 
netto pensjonsforpliktelser i balansen.  Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 
pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.  Det samme gjelder 
estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og 
pensjonsmidlene. (korridor)   
Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede 
(kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i 
pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. (se note 16)  
 
Skatteplikt  
SL er fra regnskapsåret 2004 unntatt fra alminnelig skatteplikt etter skatteloven  
§ 2-32, 1. ledd. Datterselskapet Konsentra AS er skattepliktig. 
Skattekostnaden i konsernets resultatregnskap 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 
skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 
periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at 
denne kan bli nyttegjort. 
 
Kontantstrøm 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.  Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer.  
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Konsolideringsprinsipper 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Stor-Oslo Lokaltrafikk AS og datterselskapet 
Konsentra AS. 
 
Med regnskapsmessig virkning fra 2. halvår 2005 ble driften av spesialtransport for personer 
med behov for tilrettelagt kollektivtransport skilt ut i et eget selskap, Konsentra AS.  
Selskapet er 100 % eiet av Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. 
 
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet.  
Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert.  
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger 
de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. 
 
Datterselskapet regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets 
anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres 
i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.  Eventuell merverdi eller 
mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres 
som goodwill.  Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte 
eiendelenes forventede levetid. 
 
Datterselskap / tilknyttet selskap 
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært 
nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som 
ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.  
 
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. 
Overstiger utbytteandel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende 
del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i 
balansen. 
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Noter til regnskapet

SL Konsern SLs egen drift
2006 2007 Beløp i 1 000 kroner 2007 2006

1. Netto billettinntekter

327 066 353 111 Enkeltbillett og lokalbillett 353 111 327 066
144 079 138 833 Kupongkort 138 833 144 079

651 1 095 Flokk og følge 1 095 651
305 284 344 395 Månedskort 344 395 305 284

45 818 54 457 Ungdomskort 54 457 45 818
39 011 41 707 Studentkort 41 707 39 011
66 032 61 991 Ukekort 61 991 66 032

910 35 Lokalkort 35 910
-14 493 -16 500 Provisjoner -16 500 -14 493

-3 338 -3 746 Refusjoner -3 746 -3 338

911 020 975 378 Sum kontantbetalte billetter 975 378 911 020

51 577 50 026 Skolekort grunnskolen 50 026 51 577

87 252 91 528 Skolekort videregående skole 91 528 87 252

361 998 Andre billettinntekter 998 361

1 050 210 1 117 929 Sum netto billettinntekter 1 117 929 1 050 210

2. Andre inntekter

14 352 14 595 Inntekt OS-kort på SL-ruter 14 595 14 352
9 774 6 490 Andre tilleggsinntekter 6 490 9 774
6 054 8 918 Administrasjonsgebyr

13 957 12 997 Adm.godtgjørelse kjørekontor Oslo 1 400
0 0 Adm.godtgjørelse Konsentra 1 108 2 156

33 068 34 766 Oppdragskjøring 0
381 445 Leieinntekter 445 381

8 961 7 412 Andre inntekter 7 397 8 848

86 548 85 623 Sum andre inntekter 30 035 36 911

3. Anvendt tilskudd i driftsåret
 

414 160 462 575 Tilskudd fra Akershus fylkeskommune til drift 462 575 414 160
4 608 8 000 Tilskudd fra Akershus fylkeskommune belønningsmidler 8 000 4 608
3 151 3 295 Tilsk. fra Akershus fylkeskommune til kapitalkost MS Prinsen 3 295 3 151
5 474 6 628 Forbr. balanseførte prosj.midler Nytt bill. system( Note 12 ) 6 628 5 474
1 418 3 095 Forbr. balanseførte prosj.midler Sanntidsinfo. system( Note 12 ) 3 095 1 418

428 812 483 593 Disponibelt tilskudd i regnskapsåret 483 593 428 812
-34 939 12 360 Overf. av tilsk. mellom regnskapsårene ( resultat) ref note 13. 12 360 -34 939

393 873 495 953 Inntektsført tilskudd fra Akershus fylkeskommune 495 953 393 873

393 873 495 953 Sum anvendt tilskudd i driftsåret 495 953 393 873
26,5 % 29,9 % Tilskuddsandel 29,9 % 26,5 %

Tilskuddsandel er anvendt tilskudd i forhold til sum driftskostnader.

4. Tjenestekjøp

-999 -658 Ordinære kontrakter buss -658 -999
646 274 731 635 Anbudskontrakter buss 731 635 646 274

10 461 12 240 Servicelinjer ( ordinær og anbud ) 12 240 10 461

655 736 743 217 Sum kostnader bussdrift 743 217 655 736
  

74 733 89 833 Spesialruter skoleskyss 89 833 74 733
5 202 6 812 Andre kostnader rutedrift 6 812 5 202

68 661 74 926 Båtdrift 74 926 68 661
26 277 27 781 Oppdragskjøring 39

830 610 942 569 Sum tjenestekjøp 914 788 804 371  

 



  

  
 
SL Konsern SLs egen drift

2006 2007 Beløp i 1 000 kroner 2007 2006

5. Takstavtaler
7 969 9 246 Buss 9 246 7 969

384 273 424 647 NSB 424 647 384 273

46 556 47 350 Overgangsgodtgjørelse 47 350 46 556
63 102 65 914 Inntektsandel 65 914 63 102
39 006 34 704 Tilskudd 34 704 39 006

148 664 147 968 Oslo Sporveier, totalt   * 147 968 148 664

11 897 12 214 Oslopakke 2 midler NSB 12 214 11 897
3 352 3 410 Oslopakke 2 midler, Oslo Sporveier 3 410 3 352

25 229 26 857 Oslopakke 2 midler, Akershus fylkeskommune 26 857 25 229

40 478 42 481 Oslopakke 2 midler totalt, ref. note 1 og 14. 42 481 40 478

581 386 624 343 Sum takstavtaler 624 343 581 386

* Kolsåsbanen i Bærum var erstattet med buss i perioden 01.01.2007 - 31.12.2007

6. Lønnskostnad

36 611 38 224 Lønn 21 057 20 244
-1 089 -1 992 Refusjon av sykepenger -979 -329
4 704 6 151 Pensjonskostnader 4 437 3 523
5 766 6 245 Arbeidsgiveravgift 3 491 3 363
2 029 3 525 Øvrige lønns- og personalkostnader 1 479 1 504

48 021 52 153 Sum lønnskostnad 29 486 28 305

Bortsett fra vanlige lønnsforskudd er det ikke gitt lån til ansatte

95 100 Gjennomsnittlig antall ansatte 46 45
85 92 Gjennomsnittlig antall årsverk 43 42

103 102 Antall ansatte per 31.12 45 48
87 99 Antall årsverk per 31.12 44 43

7. Annen driftskostnad

12 493 14 377 Avskrivninger 11 370 9 382
4 215 5 402 Lokaler 3 623 2 682

210 289 Leie maskiner, inventar o.l 113 114
504 439 Utgiftsført inventar, maskiner etc. 321 365

2 987 8 138 Utgifter til drift, vedlikehold og reparasjoner 7 054 2 572
8 832 16 040 Fremmede tjenester 14 011 8 469

0 0 Administrasjonsgodtgjørelse Konsentra 13 999 14 208
2 390 2 057 Kontorrekvisita, møter, kurs o.l 1 428 1 827
2 368 2 805 Telefon, porto o.l 2 169 1 573

63 75 Driftskostnad transportmidler 75 63
977 1 166 Diverse utgiftsgodtgj. 685 841

13 032 17 379 Salgskostnader 17 379 13 032
7 493 7 011 Ruteopplysning Trafikanten 7 011 7 493
4 465 8 895 Reklamekostnader 8 148 4 350

70 97 Representasjon 38 27
5 487 4 668 Andre driftskostnader 4 483 3 216

65 586 88 838 Sum annen driftskostnad inkl. avskrivninger 91 908 70 214
12 492 14 377 Avskrivninger 11 370 9 382

53 094 74 461 Sum annen driftskostnad ekskl. avskrivninger. 80 537 60 832  
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8. Innredninger, inventar og kontorutstyr og IT-systemer

Beløp i 1 000 kroner                                     Biler                              Driftsløsøre/ Inv.   Kontormask Totalt SL Konsentra Konsern
 

Anskaffelseskost 1.1 2007             188                                            1219 72 843 74 250 8 988 83 238
Tilgang i året                                   256                                              107 22 622 22 985 1 000 23 985
Avgang i året                                  189                                             482 8 263 8 934 0 8 934
Akkumulerte avskr. 31.12.2007        25                                              278 30 257 30 560 7 057 37 617
Balanseført verdi per 31.12 2007    230                                             566 56 945 57 741 2 931 60 672

 Årets avskrivninger ( Beløp i 1 000 kr. ) SL Konsern

Biler 27 27
Driftsløsøre / inventar 93 153
Kontormaskiner 11 250 14 197
Sum 11 370 14 378

 Biler og driftsløsøre/inventar avskrives over 10 år, elektronisk billetteringssystem over 8 år, Sanntidsinformasjonssystem over 7 år og kontormaskiner 
 over 3 år.

9. Lån til tilknyttede selskap

Selskapet hadde et ansvarlig lån til datterselskap på 4.000.000 kroner.  Lånet ble innløst i mai 2007.  
Lånet var avdragsfritt iht eierforholdet beskrevet i note10. 

10. Aksjer i andre selskaper
  

Beløp i kroner Pålydende Antall eiet av SL Bokført verdi
  

Aksjer i Trafikanten 100 4 900 2 661 159
Aksjer i Konsentra 5 000 1 000 5 000 000
Aksjer i Interoperabilitetstjenester 1 000 300 302 000

Sum aksjer i andre selskaper 7 963 159
SL eier 28,5 % av aksjekapitalen i Oslo og Akershus Trafikkservice as (Trafikanten). Totalt har Trafikanten 14.700 A-aksjer og 2450 B-aksjer
Herav eier SL 4.200 A-aksjer og 700 B-aksjer med pålydende kr 100.  Hver A-aksje har 10 stemmer og hver B-aksje har 1 stemme.
SL eier 100 % av aksjene i Konsentra as.

SL eier 33.33 % av aksjene i Interoperabilitetstjenester

11. Aksjekapital

Aksjonær                                                                              Aksjer           Pålydende

Akershus fylkeskommune                                                                              100 stk.  6 667 kroner
Oslo kommune                                                                                               100 stk.  6 667 kroner
Staten v/samferdselsdepartementet                                                                . 100 stk.  6 667 kroner

Sum aksjekapital  2 000 000 kroner
Hver aksjeeier har stemmerett iht antall aksjer de eier.

Beløp i 1 000 kroner                         12. Gjeld til Akershus fylkeskommune prosjekter
Rest 31.12

Nytt billetteringssystem                 Ubenyttet øremerket tilskudd  1.1.2007 11 988
                                                       Anvendt til dekning av kostnader  i 2007 ( Se note 3 ) -6 628 5 360
Sanntidsinformasjonssystem      Ubenyttet øremerket tilskudd  1.1.2007 11 974
                                                       Anvendt til dekning av kostnader i 2007 ( Se note 3 ) -3 095 8 879

Ubenyttet tilskudd øremerket prosjekter 31.12.2007 14 239  
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13. Fordring på Akershus fylkeskommune resultat
Beløp i 1 000 kroner                         

Akkumulert overskudd per 2006 -53 816
Overført overskudd i 2007 45 000
Underskudd 2007 12 360

Fordring på Akershus fylkeskommune 3 544

14. Gjeld til Akershus fylkeskommune Oslopakke 2 midler

Ikke avregnet med Akershus fylkeskommune  01.01.2007 6 872
Beregnet andel av billettinntektene som gir grunnlag for avsetning for 2007 26 857
Overført til Akershus fylkeskommune i 2007 -31 482

Avsatte Oslopakke 2 midler 31.12.2007 2 247

15. Garantiansvar

Beløp i 1 000 kroner 31.12.07 31.12.06

Erstatningsansvar som person og godstransportør i samsvar med
samferdselslovens bestemmelser. 600 600

Totalt garantiansvar 600 600

16. Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 44 personer.  Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene
 fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP ( Kommunal Landspensjonskasse) og innbefatter AFP
( Avtalefestet pensjon). Tallene innbefatter sikrede og usikrede forpliktelser.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet oppfyller kravene iht nevnte lov.
SL Konsern SLs egen drift

2006 2007 Beløp i kroner 2007 2006

Netto pensjonskostnad

3 645 873 4 837 183 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 841 000 2 391 923
2 231 329 3 073 027 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 525 400 1 928 414

5 877 202 7 910 210 Brutto pensjonskostnad 5 366 400 4 320 337
-2 103 133 -2 456 440 Forventet avkastning -1 917 987 -1 836 053

434 385 Administrasjonskostnader 197 000
901 937 Resultaførte planavvik / estimatendringer 1 167 348

3 774 069 6 790 092 Netto pensjonskostnader før arbeidsgiveravgift 4 812 761 2 484 284
532 144 830 230 Arbeidsgiveravgift 514 003 350 284

4 306 213 7 620 322 Netto pensjonskostnader etter arbeidsgiveravgift    5 326 764 2 834 568
Netto pensjonsforpliktelse

46 271 167         61 285 484 Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 50 850 000 39 909 953
-                      (inkl. beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering)

46 271 167      61 285 484 Beregnet pensjonsforpliktelse  31.12. 50 850 000 39 909 953

38 433 421         41 740 515 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 34 600 000 33 051 663
974 671              2 755 841 Arbeidsgiveravgift 2 291 250 573 058
974 671              -12 446 878 Ikke resultatført estimatavvik -12 926 562 -2 794 052

7 887 233 9 853 932 Netto pensjonsforpliktelse 5 614 688 4 637 296

Økonomiske forutsetninger

5,0 % 5,50 % Diskonteringsrente 5,50 % 5,0 %
3,0 % 4,25%-4,5% Forventet lønnsreg./pensjonsøkn./G-reg. 4,25 % 3,0 %
6,0 % 5,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,75 % 6,0 %

20 - 60% 20 - 60% Forventet uttaksprosent AFP-ordningen 20 - 60% 20 - 60%
0 - 20% 0 - 20% Forventet turnover 0 - 20% 0 - 20%

De aktuarmessige forutsetn. er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.  
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17. Godtgjørelse til styret, administrerende direktør og revisor

Utbetalt i styrehonorar 393 650 kroner
Lønn administrerende direktør 1 048 811 kroner
Lovpålagt revisjon ( ekskl. moms ) 150 000 kroner
Andre attestasjonstjenester ( ekskl. moms) 262 038 kroner
Skatterådgivning 0 kroner
Andre tjenester utenfor revisjonen 0 kroner

Det er ikke gitt lån til administrerende direktør eller styrets medlemmer.
Hvis SL ønsker avsluttet arbeidsforholdet til adm. dir. må SL betale lønn og annen avtalt godtgjørelse i inntil 12 mnd.

18. Bank

2006 2007 Beløp i 1 000 kroner 2007 2006

1961 3 501 Bundne skattemidler utgjør 1 305 1 248
319 701 Husleiedepositum 319

19. Konsernmellomværende

Datterselskapet Konsentra AS er opprettet med regnskapsmessig virkning fra 01.07.2005 ( ref. note 19)

Beløp i 1 000 kroner 2007 2006

Fordringer mot datterselskap
Kundefordringer 14 733 2 632

Gjeld til datterselskap
Leverandørgjeld 200 0

Selskapets ansvarlig lån til datterselskap på 4.000.000 kroner er innbetalt i mai 2007.  ( ref. note 9 )

20. Egenkapital 

Konsentra AS
Beløp i 1 000 kroner                                                            Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital pr. 31.12.2006 5 000 7 446 12 446
Innskudd                                                                                                 0 0
Årets resultat 6 462 6 462
Avsatt utbytte -11 652 -11 652
Egenkapital per 31.12.2007                                                                     5 000 2 256 7 256

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS
Beløp i 1 000 kroner                                                           Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital pr. 31.12.2006 2 000 2 000

Egenkapital per 31.12.2007                                                                     2 000 2 000

SL Konsern
Beløp i 1 000 kroner                                                            Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital pr. 31.12.2006 2 000 7 446 9 446
Innskudd                                                                                                 0 0
Årets resultat -5 191 -5 191
Avsatt utbytte
Egenkapital per 31.12.2007                                                                     2 000 2 255 4 257  
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