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Lan Marie Nguyen Berg
Byråd for miljø og samferdsel

Lan Marie Nguyen Berg (født 4. mars 1987), Miljøpartiet De Grønne, ble i oktober 2015 utnevnt til byråd for 
miljø og samferdsel i Oslo. Hun har en master fra Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo,  
og har tidligere blant annet jobbet ved CICERO Senter for klimaforskning.

10-ÅRSJUBILEUM

Oslo Vognselskap er en av våre viktigste allierte i  arbeidet med å gjøre Oslo til en bedre by å bo i.

Innbyggerne og beslutningstakerne i Oslo har mye å takke 
Oslo Vognselskap for idet selskapet fyller ti år. 

Viktig verktøy
Byrådet har som mål at Oslo skal bli fossilfri på fjorten år.  
Vi skal ta ansvar for å følge opp klimaavtalen fra Paris, og 
samtidig gjøre byen vår til et bedre sted å bo. Da er mer  
og bedre kollektivtransport helt sentralt, og her har Oslo 
Vognselskap en viktig rolle. På få år har selskapet klart å gjøre 
om milliardbeløp i etterslep på vedlikehold av trikk og t-bane 
til en likviditetsbeholdning på 1 milliard kroner. Pengene står 
klare til å skaffe de trikkene og t-banevognene vi trenger – 
når vi trenger dem. 

T-banen sto
Etterslepet på vedlikehold på Oslos t-baner var så stort for ti 
år siden at t-banen sto og folk kom seg ikke til jobb, trening 
eller konsert når de skulle. Det måtte gjøres noe. Svaret ble 

Oslo Vognselskap og det har vært en sammenhengende 
suksess. Hadde ikke Oslo klart den omstillingen, ville vi hatt 
enda flere biler og enda dårligere luft i byen vår enn det vi 
har i dag. 
 
Gjennom etableringen av Vognselskapet fikk Oslo et verktøy 
til å finansiere og anskaffe nye vogner, oppgradere eksis-
terende vogner, fastsette krav til vedlikehold, ivareta avset-
ninger til periodisk vedlikehold, leie ut vognene til driftssel-
skapene og følge opp leveransene overfor leverandørene. 

Grønt skifte
Jeg og det rødgrønne byrådet har høye ambisjoner for kollek-
tivtransporten og Vognselskapet yter et stort bidrag til det 
grønne skiftet. Målsettingen med vår samferdselspolitikk er  
å gjøre Oslo til et triveligere sted for folk flest. Vi skal planlegge 
byen ut fra folks behov, ikke ut fra bilens behov for plass. 
 

– Et stort bidrag til  
det grønne skiftet

10 år med suksess

«Vognselskapet yter  
et stort bidrag til det  
grønne skiftet.»
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Nye målsetninger - krever økt innsats og raskere implementering
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Et fossilfritt Oslo 
Kollektivtransporten er avgjørende for at vi skal nå de 
klimamålene som vi har satt for Oslo. I løpet av de neste fem 
årene skal vi redusere utslippene av klimagasser med 50 
prosent, samt at vi innen 2030 skal være klimanøytrale.  
Det er derfor et sterkt behov for videre utvikling av kollektiv-
tilbudet i Oslo. 

Å gjøre Oslo fossilfritt er et fellesprosjekt som bare kan lykkes  
i tett samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, organisasjons-
liv, staten og kommunen. Transport står for 60 prosent av 
klimagassutslippene i Oslo. Det gjør at det er behov for å sette  
i verk tiltak for å oppnå reduksjoner i utslippene fra transportsek-
toren raskt. Oslo Vognselskap er en aktør som nettopp står klar til 
å handle raskt og det gjør selskapet til en av mine viktigste 
allierte i dette fellesprosjektet. I 2015 økte antall reisende med 
kollektivtransport i Oslo og  Akershus med 4,7 prosent. Det betyr 
at 41.000 flere reiser kollektivt hver dag. 

Innbyggerne er fornøyd
Kollektivtrafikken tilrettelegger for at innbyggerne og  
turistene skal kunne benytte seg av alle kunst og kultur- 
tilbudene denne byen har. Eller tar dem til marka for  
å gå på ski. 

Kollektivreisen er også i seg selv en opplevelse. Reisen 
starter allerede idet vi går ombord i en av vognene. At 
vognene er nye, godt vedlikeholdt og i god stand gjør det 
mer attraktivt å velge kollektivt framfor bilen. 

T-bane- og trikkevognene fraktet i 2015 nesten 150 millioner 
passasjerer. Oslo Vognselskaps motto: «Vi leverer trikker og 
 t-banevogner som Oslo er stolt av.» Det er innbyggerne enige 
i. Fra at kun 67 prosent av byens befolkning var fornøyd med 
t-banen i 2000, var 97 prosent fornøyd i år 2014.

Gratulerer med 10 års suksess!

«Oslo Vognselskap er en 
aktør som nettopp står  
klar til å handle raskt og 
det gjør selskapet til en  
av mine viktigste allierte  
i dette fellesprosjektet.»

Nye målsetninger – krever økt innsats og raskere implementering
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Oslo er en by i kraftig vekst. En by med ambisiøse mål for egen utvikling. En by med et mål om å være klimanøytral i 2030. Helt siden 
etableringen i 2006 har Oslo Vognselskap jobbet for å realisere visjonen om å levere trikker og t-banevogner som Oslo er stolt av. 

Vår visjon

Kjerneverdiene i Oslo Vognselskap er byggesteinene i vår organisasjonskultur. De er spille reglene for hvordan vi opptrer både overfor 
hverandre og når vi representerer virksomheten vår utad. 

Våre verdier

Pålitelig
Som selskap skal vi bidra til stabilitet i forvaltningen av 
kommunens verdier. Vår eier skal kunne stole på at vi tar  
godt vare på våre finansielle og fysiske verdier. Vi som jobber  
i Vognselskapet skal være til å stole på – vi skal opptre på en 
tillitvekkende måte og ha det samme budskapet alle steder 
hvor vi møter kunder, leverandører, kollegaer og samarbeids-
parter.

Engasjert
Engasjement er for oss en forpliktelse til positiv samhandling. 
Vi skal være pådrivende og løsnings orienterte.

Inkluderende
Vi må møte andres synspunkter og utfordringer med åpenhet 
og vilje til å forstå. Det gjelder både i møtet med kunder, 
leverandører og andre interessenter og i møtet med kollegaer. 
Som individer skal vi ha respekt for andres synspunkter. Vi skal 
delta med ønske om og vilje til å finne løsninger som er riktige 
for fellesskapet – men uten å miste oss selv.

Langsiktig
Vi skaper verdier i dag, for fremtiden. Vi tenker ikke bare på 
dagens kollektivbrukere, men skal også drive vår virksomhet 
slik at vi ikke reduserer morgendagens muligheter. Dette 
ligger i ryggmargen til både selskapet og oss som jobber her.

Vi leverer trikker og t-banevogner 
som Oslo er stolt av
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MATERIELLFORVALTNING

– I Sverige er ansvaret for innkjøp og forvaltning av regionalt lokaltogmateriell samlet i selskapet Transitio. 
Vår modell kan være en velfungerende løsning også for fylkesgrensekryssende norske t-banelinjer som 
Fornebubanen eller forlengelsen til A-hus, anbefaler Transitios administrerende direktør Stefan Kallin.  

I Norge er lokal kollektivtrafikk et fylkeskommunalt ansvar, 
noe som kan føre til utfordringer når det gjelder grensekrys-
sende linjer. Et aktuelt eksempel er t-banen til Fornebu, som 
omfatter både Oslo og Akershus. I flere år viste fylkesgrensa 
seg som en begrensende faktor på gjennomføringen av en 
regional baneløsning som knytter Fornebubanen til det 
eksisterende banenettet i Oslo.

Liknende utfordringer kan oppstå ved andre grensekryssende 
banestrekninger, som for eksempel ved en forlengelse av det 
eksisterende t-banenettet til Ahus. En avgjørende faktor vil 
være å finne et riktig grensesnitt i forhold til anskaffelse, 
finansiering, eierskap og forvaltning av den aktuelle t-bane-
vognparken. Innen Oslo ivaretas dette ansvaret idag godt av 
Oslo Vognselskap. 

– En god idé kan være å organisere vognansvaret på grense-
kryssende linjer etter samme modell som hos oss, sier Stefan 

Kallin i det svenske multiregionale togselskapet Transito. 
Kallin har vært administrerende direktør i Transitio siden 
2011. Før dette hadde han ansvaret for anskaffelse, forvalt-
ning, utvikling og avvikling av hele den skinnegående vogn-
parken i Storstockhloms Lokaltrafik (SL).  

Samle kompetanse
Fram til slutten av åttitallet hadde Statens Järnvägar (SJ)  
i Sverige ansvaret for innkjøp av passende togmateriell både 
til regional og interregional tågtrafikk. Men på begynnelsen 
av nittitallet ble ansvaret for togtrafikken overført til de 
regionale «trafikhuvud männen», mens SJ ble omorganisert. 
Ansvaret for infrastrukturen ble overført til det nyopprettede 
Banverket (idag Trafikverket). I den nye organisasjonsmodel-
len kunne ikke lenger SJ stå for innkjøp av regionenes 
togmateriell. Nå var det opp til regionene å kjøpe inn og 
forvalte vognmateriellet på egen hånd. 

Grensesprengende perspektiv

Stefan Kallin

Stefan Kallin (56) har vært adm. dir. i Transitio siden 2011. Han er tidligere materiellsjef i SL (ansvar for 
anskaff elser, forvaltning, utvikling og avvikling av skinnegående materiell), konsulent i jernbanebrans-
jen samt en rekke stillinger i SJ, bl.a. produkt- og salgssjef, prosjektledelse og verkstedsjef. 
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«Gjennom Transitio har regionene 
skaffet seg bedre forhandlings
posisjon overfor togprodusentene.»

– At 20 regioner skulle bygge opp hver sin organisasjon og 
samle kompetanse på et så smalt område, virket lite rasjo-
nelt. Derfor ble regionene i 1999 enige om å samle innkjøps- 
og forvaltningsansvaret i et felles vognselskap som fikk 
navnet Transitio, forklarer Stefan Kallin.

– Et avgjørende premiss for beslutningen var erkjennelsen  
av at toginnkjøp er en svært langsiktig investering. Glemmer 
man denne langsiktigheten, er risikoen stor for at materiellet 
vil forfalle. Derfor er det avgjørende å samle kompetanse og 
utarbeide funksjonelle forvaltningsplaner.
 
Besparende og effektivt
Transitios første oppdrag var å iverksette forhandlinger om 
kjøp av togmateriell til de ulike regionene. Unntaket var 
Stor-Stockholm, Skåne og Västra Götaland som var så store 
at de sto for sine egne innkjøp; her fungerer istedet Transitio 
som rådgivere og  i enkelte tilfeller som prosjektledere.

– Gjennom Transitio har regionene skaffet seg bedre for-
handlingsposisjon overfor togprodusentene. Vi har også 
standardisert kravene bedre, noe som også fører til lavere 
priser. Transitio disponerer også noen reservetog som kan 
settes inn når den ordinære vognparken tas inn til tyngre 
vedlikehold eller periodisk opprustning.

Transitio-direktøren forteller at det også er inngått ramme-
avtaler med flere store togleverandører, avtaler som blant 
annet sikrer korte leveringstider på nytt materiell. Med 
rammeavtalen har vi en beredskap når eierne våre gir oss  
i oppdrag å kjøpe tog.

Utstrakt eierstyring
– Eierskapet til vognmateriellet tilfaller Transitio, og alle 
kostnader kjøres ut gjennom leiekontrakter til operatørene. 
Målet med selskapet er et årsresultat som går i null.
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MATERIELLFORVALTNING

Tidligere hadde regionene solidarisk ansvar for den samlede 
vognparken, men nå er det økonomiske ansvaret splittet opp 
på hver og en. Når det gjelder toglinjer som krysser regions-
grensene, så er ikke dette noe Transitio direkte har noe med.
– Vi tar oss bare av vognparken, som øremerkes for bruk på 
de aktuelle linjene, mens regionene avtaler sitt mellomvæ-
rende seg imellom.

Transitios styre består av representanter for eierselskapene, 
gjerne administrerende direktør, mens styrelederen er 
hentet eksternt.  

I tillegg er det etablert et eierråd bestående av politikere fra 
de syv regionene som har kjøpt mest togmateriell. Eierrådet 
møtes minst to ganger i året sammen med styret.

– Så langt virker alle parter svært fornøyd med løsningen, 
avslutter Transitio-direktør Stefan Kallin.

Intervjuet av Arne Danielsen

Transitio

«At 20 regioner skulle bygge opp 
hver sin organisasjon og samle 
kompetanse på et så smalt område, 
virket lite rasjonelt.»

ANTALL ANSATTE OMSETNING 

ANTALL TOG BALANSEVERDIER 

RESULTAT RESULTAT 

14473

1352,54

0,-0,-

mill kr. (2014)

i fem ulike seriermrd kr. (2014)

mill kr. (2014)mill kr. (2014)
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Kollektivtrafikkfamilien

Kollektivtrafikken i Oslo fremstilles av aksjeselskaper som  
er hel-  eller deleid av Oslo kommune. Selskapene har ulike 
roller. Ruter planlegger, administrerer, kjøper og markeds-
fører kollektivtilbudet i Oslo og Akershus og er «bestiller»  
i den bestiller-utfører splitten som Oslo og Akershus har 
valgt. Sporveien Oslo er operatør av trikk og t-bane. De eier 
og vedlikeholder også infrastrukturen for trikk og t-bane, så 
vel som mange av kollektivsektorens øvrige eiendommer.  

Oslo Vognselskap anskaffer, finansierer, eier og leier ut t-bane-
vogner og trikker, etter at bystyret i 2006 vedtok å ha en 
selvstendig organisasjon med direkte ansvar for forvaltningen 
av Oslo kommunes omfattende investeringer i rullende 
materiell og sikre at evnen til å fornye materiellet blir opp - 
rettholdt. Kollektivtrafikk familien omfatter også en rekke 
busselskaper som leverer tjenester til Ruter i et konkurranse-
utsatt marked.

RUTER AS
Felles administrasjonsselskap 
for kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Samferdselsmyndighet  
og tilskuddsyter

40 %
60 %

100 %

OSLO VOGNSELSKAP AS
Anskaffer, finansierer, eier og  
leier ut vognmateriell

OSLO KOMMUNE
Samferdselsmyndighet  
og tilskuddsyter

SPORVEIEN OSLO AS
Operatør av trikk, t-bane og buss 
gjennom datterselskaper. Eier,  
drifter, bygger ut og vedlikeholder 
infrastruktur til t-bane og trikk

100 %

KOLLEKTIVTRAFIKKFAMILIEN
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Oslo Vognselskap leier ut alt vårt 
materiell til Sporveien Oslo AS. 
Som leietaker forplikter Sporveien 
seg til å vedlikeholde materiellet  
i tråd med et langsiktig vedlike-
holdsprogram som skal sikre at 
kommunens verdier opprett- 
holdes på en optimal måte.

Oslo Vognselskap krever også 
inn betalinger til langsiktig vedlike-
hold. På denne måten får både 
kommunen og leietaker forutsig-
bar økonomi og vi unngår «skip-
pertak» eller at viktig  vedlikehold 
må utsettes fordi det ikke er 
midler til å gjennomføre det når 
det skulle ha skjedd.

Pengestrømmer i kollektivtrafikken i Oslo

RUTER AS
Selskapets inntekter er hovedsaklig  
billetti nntekter, Oslopakke 3 (bompenger) 
og tilskudd fra eierne (Oslo kommune og 
Akerhus fylkeskommune)

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Långiver, står bak ca. 5 % av 
Oslo Vognselskaps langsiktige 
gjeld

OSLO VOGNSELSKAP AS
Selskapets inntekter stammer fra utleie  
av vognmateriell til datter selskaper i 
Sporveien Oslo AS

OSLO KOMMUNE
Långiver, står bak ca. 95 % av 
Oslo Vognselskaps langsiktige 
gjeld

SPORVEIEN OSLO AS
Det vesentligste av konsernets inntekter 
stammer fra kontrakter som inngås med 
Ruter AS

Kjøp av transporttjenester

Vognleie for
fremtidig
periodisk 
vedlikehold

Vognleie 
kapitaldel

Renter
og 
avdrag

Renter
og 
avdrag

Betaling for
utført 
periodisk 
vedlikehold

13



Nikolai Astrup

DET GRØNNE SKIFTET

Oslo vokser raskere enn noen annen hovedstad i Europa. For at denne veksten skal være  
bærekraftig, og for at byen vår skal fortsette å være et godt hjem for alle oss som bor her,  

må vi sørge for at det er enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen. 

Oslo er allerede langt foran de andre storbyene i klima-  
og miljø politikken, og det er mye takket være vårt gode 
kollektivsystem. Dette har over lengre tid vært et av de 
høyest prioriterte målene: all trafikkvekst i Oslo skal tas  
med kollektiv, sykkel og gange. 

Og ting går i riktig retning. Kollektivtrafikken har siden 2007 
vokst med 34 prosent i Oslo og 47 prosent i Akershus, antall 
passeringer i bomringen gikk ned med 7 prosent fra 2007  
til 2014, og i dag har Oslo en like høy andel miljøvennlig 
transport som København. Men om denne positive trenden 
skal fortsette, må vi ikke slutte å bygge kollektivnett. Blant 
annet ved å realisere t-bane til Fornebu og Ahus, bygge ny 
t-banetunnel under sentrum og kjøpe nye trikker. Det vil øke 
kapasiteten dramatisk, bidra til bedre luftkvalitet, og sikre at 
Oslo-folk kommer seg raskt rundt i byen.

For det finnes enda en grunn til å satse på kollektivtransport 
i Oslo. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til 
omfattende utslippskutt av klimagasser. Og for å nå våre mål 

står nettopp transportsektoren i en særstilling, for det er her 
en stor del av disse kuttene må tas. Noen av disse kuttene 
må sikres ved at vi velger å gå eller sykle eller å kjøre ut-
slippsfri bil. Men kanskje viktigst er det at vi i Oslo – og i alle 
andre byer – må ha et så godt kollektivsystem at det er helt 
naturlig for oss alle å velge bussen, trikken eller t-banen når 
vi skal til jobb eller skole. 

For meg handler det grønne skiftet om to ting. For det første 
handler det om å frikoble økonomisk vekst fra utslippsvekst. 
Men det handler også om å sikre at miljøvennlige valg alltid 
skal lønne seg. Det skal lønne seg å velge grønt, det skal 
lønne seg å velge trikk fremfor bil. Hvorfor bruke bil når 
kollektivalternativet både er billigere og raskere? Her spiller 
også Oslo Vognselskap en viktig rolle. Når kvaliteten på 
vognene ute i Oslo-trafikken er god og  forsinkelsene er 
minimale, så gjør det at terskelen for å velge trikk eller 
t-bane går ned. Min visjon er at den terskelen skal være så 
lav som overhodet mulig, og derfor har Vognselskapet en 
helt sentral rolle i det grønne skiftet i Oslo.

På skinner for  
det grønne skiftet

Nikolai Astrup (født 12. juni 1978) er leder i Oslo Høyre og leder for Stortingets transport- og kommunikasjons -
komité. Han har tidligere vært nestleder i Energi- og miljøkomiteen. Astrup er utdannet ved London School of 
Economics and Political Science.
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«Oslo er allerede langt foran de andre 
storbyene i klima og miljø politikken, 
og det er mye takket være vårt gode 
kollektivsystem.»

15



Oslo Vognselskap anskaffer, finansierer, forvalter og leier ut materiell til  kollektivtrafikken.  
Vår forretningsidé skal fortelle noe om hva vi skal gjøre, for hvem, og hvordan.

Vi skaper verdier i dag,  
for fremtiden

For kundene våre – operatører, og Ruter – skaper vi  
verdier ved å:
• Skaffe vognmateriell som er driftssikkert og vedlikeholds-

vennlig gjennom levetiden og som passer til infrastrukturen
• Sørge for gunstig finansiering av materiellet og bidra til 

kostnads effektivitet og rask implementering av nødvendige 
endringer

• Skape god kostnadskontroll og sunn risikospredning
• Skape mulighet til å benytte fordelene som ny teknologi og 

nye kontraktsformer innebærer

For sluttkundene – dagens og  morgen dagens reisende  
i Oslo regionen – skaper vi verdier ved å:
• Levere pålitelige og robuste vogner som oppleves som 

 komfortable og attraktive
• Skape muligheter for miljøvennlige reiser og et bedre 

bomiljø
• Skaffe materiell med lave livssyklus kostnader slik at de 

ikke  belaster offentlige budsjetter mer enn nødvendig

For vår eier – Oslo kommune – skaper vi verdier ved å:
• Sikre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet
• Sikre gjenanskaffelsesevne
• Unngå økonomisk etterslep på fremtidige 

 vedlikeholdsoppgaver
• Sikre kontroll med vognmateriellet som en strategisk 

ressurs

FORRETNINGSIDÉ OG ORGANISASJON
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Organisasjon

Oslo Vognselskap leverer ikke bare tog, men også anskaffel-
ses- og forvaltningskompetanse. Vår kompetanse spenner 
over et bredt felt av oppgaver som omfatter kontraktsforvalt-
ning, teknisk materiell forvaltning, anskaffelser, finansiering og 
økonomiforvaltning. For våre eiere er den samlede kompe-
tansen og erfaringen som finnes i Oslo Vognselskap en faglig 
støtte til å fatte riktige beslutninger på materiellområdet.
 
Likevel er Oslo Vognselskap en liten organisasjon med kun 
seks fast ansatte. Vår strategi er å utvikle gode samarbeidsre-
lasjoner med de øvrige aktørene i kollektivfamilien og å 
hente inn den kompetansen vi trenger for å gjennomføre de 
mange prosjektene vi er involvert i, etter behov.

Oslo Vognselskap ble i sin tid opprettet med utgangspunkt  
i anskaffelsesprosjektet for nye t-banevogner. Selskapets 
ansatte representerer Oslos spisskompetanse på anskaffelser 
og forvaltning av rullende materiell, og har hatt ansvaret for 
kontraktsforvaltningen mot Siemens, garantioppfølging og 
løpende oppfølging mot driften. Det samme gjelder kon-
traktsforvaltningen for de nyere Italienske trikkene. /Slgs)
 
Vi leverer materiell til mange milliarder kroner. Likevel er 
menneskene vår viktigste ressurs.

Fra venstre: Ronny Dahle, Økonomisjef; Nina 
Gjøen, Kontraktssjef; Erik Lund, Adm. direktør;  
Tor Vegar Kittelsrud, Materiellsjef; Jytte Seligmann, 
Administrasjonskoordinator; Fabian Schüßler, 
Prosjektleder/-rådgiver.

Fabian Shüßler
Prosjektleder/-rådgiver

Ronny Dahle
Økonomisjef

Tor Vegar Kittelsrud
Materiellsjef

Jytte Seligmann
Administrasjonskoordinator

Erik Lund
Administrerende direktør

Nina Gjøen
Kontraktsjef
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VIRKSOMHET

Oslo Vognselskap arbeider på svært mange områder for at Oslo skinnegående  
kollektivtrafikk skal bli stadig mer attraktiv.

•  T-banen skal få et nytt signal- og sikringsanlegg. Dette er et  
kjempeprosjekt som vil gi økt transportkapasitet og større   
fleksibilitet på t-banen. Det er vår oppgave å sørge for at  
monteringen av den delen som skal sitte i vognene blir 
ivaretatt på en god måte og at vognenes eksisterende 
systemer fungerer sammen med det nye signalsystemet. 
Kostnadene for oppgraderingen av vognene er en vesentlig 
del av de samlede kostnadene for hele prosjektet.

•  På oppdrag fra Ruter er vi i ferd med å installere nytt 
tellesystem for passasjerer på alle t-banevognene. Slik sikrer 
vi, sammen med  resten av kollektivfamilien, et bedre 
grunnlag for å planlegge  fremtidens transportløsninger og 
lage gode økonomiske beregninger. 

•  Oslo Vognselskap har, sammen med Sporveien, effektivi-
sert  vedlikeholdsprogrammet på t-banevognene. Det har 
redusert  kostnadene til vedlikehold betydelig. Det betyr at 
vognene kan  være mer ute i trafikk enn de ellers ville ha 
kunnet, og at de krever mindre ressurser på verkstedet. 
Besparelsene for  disse aktivitetene vil ikke minst komme  
til syne i Sporveiens  regnskaper, og er et viktig bidrag til 
deres effektiviserings  program samt også et betydelig 
bidrag for å øke antall vogner til trafikktjeneste. 

•  Etter at byrådet overførte prosjektledelsen for anskaffelser 
av nye trikker fra oss til Sporveien, tilbyr vi fagpersoner som 
bidrar med erfaring fra blant annet t-baneanskaffelsen. Når 
Sporveien har gjennomført anskaffelsen, vil Vognselskapet 
stå klare til å overta materiellet og forvalte det, slik vi i dag 
forvalter alle t-banevognene og dagens trikker. 

Oslo Vognselskap 
– mer enn du tror

«Tbanen skal få et nytt signal og sikrings
anlegg. Dette er et kjempe prosjekt som vil 
gi økt transport kapasitet og større 
 fleksibilitet på tbanen.»

18  Oslo Vognselskap AS  Årsrapport 2015



Visste du at...
...i 2015 brukte Oslo Vognselskap 226 mill. kroner på vedlikehold av t-banevogner og trikker? 

...i t-banevognenes levetid vil vi bruke ca. 4 ganger så mye på å vedlikeholde dem som vi 
brukte på å anskaffe dem – hvis vi gjør jobben riktig?

•  Oslo Vognselskap har også tatt initiativ til en rekke andre  prosjekter for at 
morgendagens kollektivbrukere skal være minst like fornøyd som dagens:  
 •  Vi gjennomfører levetidsforlengende aktiviteter på de eldste trikkene 

SL79, slik at de kan fortsette å fungere godt helt frem til vi får nye trikker 
om noen år.

 •  Vi gjennomfører oppgraderinger, endringer og fornyelse av t-banevognene 
med mål om at de skal fremstå som nye i 2018

 •  Vi etablerer en ny og moderne databasebasert dokumentasjons løsning 
for t- banevognene. Dette sikrer enkel og korrekt tilgang til all dokumen-
tasjon som Sporveien bruker i sin daglige drift av vognene.

 •   I samarbeid med AnsaldoBreda, gjennomfører vi et omfattende oppgrade-
ringsarbeid (verdi 200–300 mill) på de nye Italienske trikkene som skal gi 
økt pålitelighet, flere trikker i trafikk og mer attraktive vogner for kundene. 

 •  Vi er også i gang med flere oppgraderingsprosjekter på passasjer- og 
informasjons systemene på t- banevognene. Dette skal sikre en bedre og 
mer pålitelig informasjon til kundene samt forbedre brukervennligheten 
for Sporveiens personale.

PASSASJERUTVIKLING 
PÅ T-BANE 

PASSASJERUTVIKLING 
PÅ TRIKK 

+7,8 %

+6,9 %

2014–2015

2014–2015
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Erik Lund
Administrerende direktør

Erik Lund (f. 17.10.1968) har vært administrerende direktør i Oslo Vognselskap AS siden 2010 og har arbeidet  
i selskapet siden det ble opprettet i 2006, bl.a. som økonomisjef. Før dette jobbet han som rådgiver i Oslo 
Sporveier. Han er utdannet siviløkonom (HAE).

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Oslos byråd har skjerpet klimamålene for Oslo, og samtidig pekt på oss som en  
viktig alliert i det arbeidet. Vi lover å gjøre vårt.

Allerede om fem år skal klimagassutslippene være halvert og i 
2030 skal byen vår være fossilfri. Byrådets mål er å redusere all 
biltrafikk i Oslo med 20 prosent i løpet av bystyreperioden og en 
tredel innen 2030, sammenliknet med 2015. For å nå dette 
målet, må andelen persontransport som dekkes med kollektiv-
transport, sykkel og gange økes kraftig og det motoriserte 
transportbehovet reduseres. For kollektivtransporten er utfor-
dringen å gjøre seg mer attraktiv en bilen, og ikke ta reisene som 
ellers ville skjedd til fots eller med sykkel.

Omfattende utbygging
Oslo står foran en omfattende utbygging av kollektivtrafikksys-
temet. Byggingen av Fornebubanen og forlengelsen av Furuset-
banen til A-hus er viktige grensekryssende prosjekter. Byggingen 
av en ny t-banetunnel er kanskje Norges viktigste samferd-
selsprosjekt. Vi står også foran en omfattende oppgradering av 
trikken. Felles for disse prosjektene er at de vil kreve flere trikker 
og t-banevogner. 

Gjennom den forretningsmodellen som Oslo Vognselskap og 
våre eiere har utviklet, sikrer vi midler til å kjøpe inn og forvalte 
det antallet vogner som trengs. Denne finansieringsløsningen 
setter Oslo i stand til å realisere disse store ambisjonene.

Tettere samarbeid
Osloregionen blir et stadig tettere sammenvevd bolig og arbeids-
marked. De reisene vi skal tilrettelegge for i fremtiden, vil være 
grensekryssende, mellom kommuner og fylker.

Ruter har tatt til orde for økt samarbeid på tvers av administra-
sjonsselskapene i Osloregionen. Oslo Vognselskap ser et stadig 
økende behov for også å ha eierskaps- og forvaltningsmodeller 
som makter denne grensekryssende utfordringen. Når kundene 
våre ikke skal stanse ved grensene kan heller ikke vi gjøre det.

Andre steder i verden ser de det samme behovet. Det svenske 
selskapet Transitio eier og forvalter vognmateriell for svenske län. 
Det er et praktisk eksempel på at man kan finne gode samar-
beidsmodeller som ikke gjør at geografiske grenser blir til hinder 
for å bygge opp gode forvaltningsmodeller med god  kompetanse 
og sømløse svar på kundenes ønsker og behov. Har vi de samme 
kundene bør vi kanskje ha det samme materiellet?

Vi trenger flere vogner
Høyere politiske ambisjoner for kollektivtrafikken kombinert med 
at Osloregionen vokser i rekordfart skaper behov for flere vogner. 
Selv når vi ser bort fra de store utbyggingsprosjektene i kollektiv-

En grønn og grenseløs fremtid
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trafikken i Osloregionen, vil befolkningsveksten og skiftet fra bil til 
kollektivtrafikk gjøre at vi om kort tid vil oppleve et kollektivtra-
fikk system der kapasiteten er sprengt. Kapasitetstaket for trikken 
er allerede nådd. Og vi bruker allerede i dag hele transportkapa-
siteten som finnes i t-banevognene. Og det er før vi starter å 
bevege oss i retning av det politiske målet om å redusere 
biltrafikken i Oslo med 20 prosent. Vi må ta raske beslutninger 
om å møte den etterspørselen etter ekstra vognkapasitet som 
våre målsettinger vil medføre.

T-banevognene skal fremstå som nye i 2018!
Mesteparten av en t-bane- eller trikkereise foregår inne i en vogn 
som eies av Oslo Vognselskap. Vårt materiell må til enhver tid 
være tilpasset kundenes krav til standard og reisebehov. Vognsel-
skapet har satt som strategisk mål at t-banevognene skal fremstå 
som nye i 2018.

For å få til det, er vi avhengige av å vite mye om hvordan kunde-
ne opplever dagens tilbud og lytte til deres tilbakemeldinger om 
hva som er viktig for at deres reise skal bli vellykket. Vi kartlegger 
også faktisk standard på materiellet og er tidlig ute med planer 
for nødvendige tiltak. Godt vedlikehold er god kapitalforvaltning, 
som igjen er god miljøpolitikk. 

Miljø i alle ledd
Å produsere trikker og t-banevogner medfører CO2-utslipp. For å 
si noe om hvor miljøvennlig kollektivtransporten er, må vi se på 
hele livssyklusen til materiellet – ikke bare det faktum at t-banen 
ikke slipper ut CO2.Energi- og ressursforbruk gjennom levetiden, 
både i kjøring (energi) og i kostnader knyttet til vedlikehold har 

stor betydning for materiellets samlede ressurs- og miljøbelast-
ning. Gode anskaffelser handler derfor mye om å holde livssy-
kluskostnader og miljøkostnader på et lavt nivå. 

Derfor er det å sørge for at vognene har lang levetid en viktig 
miljøinvestering. Å skrote materiell på et for tidlig tidspunkt er 
misbruk av miljøet og ressurser. I tillegg koster det penger.

Den nære historien til kollektivsektoren i Oslo viser hvor galt det 
kan gå om man dytter regningen foran seg. Etterslep, gammelt 
og nedslitt materiell og høye vedlikeholdskostnader ga misfor-
nøyde kunder som valgte andre fremkomstmidler foran t-banen. 
Er det noe vi i Oslo Vognselskap er stolte av i vårt jubileumsår er 
det nettopp at vi snudde denne situasjonen og nå har et solid 
overskudd som står klar til å bidra til det grønne skiftet for Oslo. 

Vi legger ti suksessrike år bak oss og ser frem til en grønn og 
grensesprengende fremtid.

«Er det noe vi i Oslo Vognselskap er 
stolte av i vårt jubileumsår er det at  
vi nå har et solid overskudd som  
står klar til å bidra til det grønne  
skiftet for Oslo.»

«Når kundene våre ikke skal  
stanse ved  grensene kan heller 
ikke vi gjøre det.»
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Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm (født 3. februar 1964) er 1. amanuensis og instituttleder for Institutt for Kreativitet og 
innovasjon ved Høyskolen Kristiania Oslo. Han er en aktiv samfunnsdebattant og kommentator på byutvikling 
og arkitektur. Dokk Holm har tidligere jobbet ved Arkitekthøyskolen i Oslo.

BYROMMET

New Yorks gule drosjer, Oslos blå trikk og Londons røde dobbeltdekker-busser er selvfølgelige og viktige deler 
av byenes karakter og identitet. Design og fargebruk på fremtidens transportmidler betyr mye for oss reisende. 

Det er alt for lett å tenke at design ikke betyr noe. At det er  
pynt og tøv og tull. Men design er avgjørende for kvaliteten på 
transportmidlene, for den karakteren de gir omgivelsene og for 
effektiviteten i hele transportsystemet. 

Oslo uten den blå trikken er vanskelig å forestille seg, men selv 
om det er lettere å tegne et visuelt minne av Oslo med trikk enn 
med t-bane, så er det t-banen som har skapt byen slik vi kjenner 
den. Hvis byens politikere på 1950-tallet ikke hadde gått inn for 
t-bane, så ville byen utviklet seg helt annerledes, og sannsynligvis 
mye dårligere. T-banenettet i Oslo er det som gjorde det mulig å 
koble Groruddalen med 130 000 innbyggere på resten av Oslo, 
som skapte forbindelsen mellom øst og vest, og som skapte 
ryggmargen i det som kanskje er Europas beste kollektivsystem. 

Radikal endring
Kvaliteten på transportmidlene har endret seg radikalt de siste 
tiårene. T-banen i Oslo er i 2016 av en helt annen komfort enn 
den t-banen jeg vokste opp med. Dagens t-bane er rolig, den 
skramler ikke, og den gir oss som reiser med en fin og behagelig 
transport. Mens trikken har forandret seg litt mindre, selv om 
også den er merkbart mer støyisolert en min barndoms Ljabru-
trikk, er den fortsatt vanskelig å komme om bord i hvis man er 

gammel eller veldig liten. De som måtte prøve seg med en 
barnevogn på trikken får til fulle illustrert hvor krevende det er 
kontra t-banen, og alle som er avhengig av rullestol eller rullator 
har det enda verre. 

Det kan være gode – men også dårlige årsaker – til denne 
 kvalitetsforskjellen. Det som er sikkert er at brukerne opplever 
den som stor og viktig. Og forskjellen er nettopp design. Hvordan 
transportmidlene er formgitt. God formgivning handler om å 
gjøre det godt for brukerne, og slik sett er god design også et 
spørsmål om demokrati. 

Bilbao
Identiteten til en by er tett knyttet til hvordan dens offentlige 
transport er designet og hvilken plass den har i bybildet. Bilbao, 
en by i Baskerland i Spania, bestemte seg på begynnelsen av 
1990- tallet for å endre byens innhold og identitet. I sentrum lå 
tungindustri og havnefunksjoner. Disse ble flyttet ut og gitt gode 
arealer ute ved kysten, og så begynte prosessene med å skape 
nytt liv. Byen er mest kjent for at Guggenheimmuseet nå ble 
bygget og fikk rollen som turistmagnet og internasjonalt arkitek-
turikon. 

T-banen som skaper Oslo
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Minst like viktig var det at elven ble renset og at fisken kom 
tilbake og at man bygget en ny t-bane. T-banestasjonene ble 
nennsomt tegnet av Sir Norman Foster og har gitt byen både ei 
eim av den store verden, en human transportform som gjør at 
forurensingen er kraftig redusert og livet i gatene er kommet 
tilbake og selve designet av stasjonene og stasjonsnedgangene 
gir Bilbao en helt egen karakter.

Godt egnet
T-banestasjoner egner seg godt til å ta rollen som markante 
visuelle steder i en by. Her har politikerne kontroll over utformin-
gen og kan skape en felles visuell karakter, og derved identitet. Alt 
fra jernbanestasjoner til busskur, ja alle slike steder der offentlig 
transport finnes har dette potensialet og man kan godt undres 
over at dette potensialet sjeldent er virkelig godt utnyttet og 
raffinert. 

Det samlede transportsystemets effektivitet henger også på 
design og utforming. Vi som bruker byen skal kunne hoppe raskt 
fra det ene til det andre transportmiddelet. Gjennom at hver 
enkelt komponent – enten det er bysykkel, trikk, buss, bane, tog 
eller båt – har høy kvalitet og gir oss som reiser trygghet og 
komfort øker muligheten for at helheten også fungerer. 

Djevelen i detaljene
Evnen til å designe gode overganger mellom transportmidlene er 
helt avgjørende. Djevelen ligger også her i detaljene, hvis bussku-
ret er grufullt og trekkfullt, så hjelper det mindre at bussen er 
vidunderlig. Og ikke minst utgjør alle disse stedene der vi venter 
på neste buss, trikk eller tog en stor mulighet for å bygge karakter. 

I Bodø har den lokale arkitekten Sami Rintala designet det som 
må være klodens vakreste busskur. Den som har ventet på 
bussen i Dronningens gate i Bodø vet at vinden ofte er hard, sur 
og kald, og at skjønnheten Rintala har lagt inn i busskurene ikke 
står i konflikt med deres praktiske funksjon. God design som rett 
og slett setter Bodø litt mer på kartet.

Ingen byutvikling uten bane
Hvis vi leser t-banenettet som et kart over Oslo ser vi at det er 
potensiale for befolkningsvekst nær nesten alle stasjonene. Hvis 
byen skal vokse med 200 000 innbyggere de neste 30 årene, kan 
det kun skje gjennom at flere mennesker transporteres effektiv 
av kollektivtransport mellom hjem og arbeid. Akershus skal ha 
omtrent samme veksttakt og da blir også t-banen den kraften 
som vil frigjøre oss fra privatbilens jernklo. Når Fornebubanen 
står ferdig, og når man får bygget Furusetbanen videre til 
Lørenskog og A-hus, blir derfor den funksjonelle sammensmeltin-
gen av Akershus og Oslo enda sterkere. 

Andre transportteknologier er nødvendige og fine, men T-banens 
genialitet ligger i at den ikke konkurrerer med andre transport-
midler om plassen. Dette gjør t-banen til den viktigste transport-
teknologien vi har i fremtiden. Ikke bare demper den vekstsmer-
ter og skaper komfort i hverdagen, men t-banen har også effekt 
på oss på det mentale planet: den gjør at våre tanker om 
kommunegrenser og bygrenser vil endres.

«Identiteten til en by er tett 
knyttet til hvordan offentlig 

transport er designet og hvilken 
plass den har i bybildet.»
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«Hvis vi skal være så konkurranse dyktige 
at Oslos innbyggere velger kollektivt  
i stedet for bil, må de  reisende  oppleve  
det som attraktivt å reise med oss.»

I strategiplanen til Oslo Vognselskap er ett av målene at t-banevognene 
skal fremstå som nye i 2018.

– Det er passasjerinntrykket vi skal gjøre noe med denne 
gangen. Det generelle vedlikeholdet går sin gang, men nå er  
vi opptatt av å gjøre noe med passasjerens opplevelse av å reise 
med t-banen, forteller materiellsjef Tor Vegar Kittelsrud. Han 
viser oss rundt i den gjenåpnede vognhall 3 på Majorstuen. 

– Her vil vi inspisere 40–50 t-banetog, eller 120–150 vogner  
og det skal danne grunnlaget for en kravspesifikasjon  
for den forestående oppgraderingen, forteller han. 

Hvert av togene blir nøye gjennomgått. Alt fra setetrekk til 
vindus ruter, tak, belysning, reklameoppheng og gulvbelegg, 
førerrom og utvendig lakk blir nøye sjekket for å se om det er 
behov for utskiftning eller oppgradering. Det blir gjort en 
vurdering av hva som skal skiftes til nytt og hva som skal 
oppgraderes til en ny type med bedre holdbarhet.

Hver dag – året rundt – kjører t-banen over hundre tusen 
kilometer, for å frakte Oslo og Akershus’ borgere dit de skal.  
De første t-bane togene har nå passert over en million kjørte 
kilometer. I gjennomsnitt går det 1.000 passasjerer av og på 
t-banen hvert 15. minutt. Det ble 94,4 millioner passasjerer 

bare i 2015. Verkstedene på Ryen og Avløs sørger for at  
vognene går uten feil og mangler. Men for den gode kunde-
opplevelsen er ikke det nok.
– Hvis vi skal være så konkurransedyktige at Oslos innbyggere 
velger kollektivt i stedet for bil, må de reisende oppleve det som 
attraktivt å reise med oss, sier Kittelsrud. Dessuten blir vogner 
som ser nye ut mindre utsatt for hærverk. Det ble tydelig da  
de første t-banetogene fra Siemens ble satt i drift i 2005.

Over fem milliarder er blitt investert i nytt materiell som skal 
ferdes over og under Oslo i minst 30 år. Omhyggelig forvaltning 
er påkrevd for å ivareta denne investeringen og se til at det ikke 
påløper unødvendige kostnader. Omkring 20 milliarder er det 
beregnet i vedlikeholdskostnader gjennom togenes levetid, dels 
teknisk vedlikehold, renhold og reparasjoner og dels det som 
skal gi den gode reiseopplevelsen.

God som ny i 2018

VEDLIKEHOLD

Tor Vegar Kittelsrud i Oslo Vognselskap 
forteller at etter de nye vognene ble tatt  
i bruk har det blitt mindre tagging og 
hærverk på vognene.
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Setetrekkene er en av mange detaljer som må være på plass for at våre kunder skal oppleve at de 
reiser i et moderne og attraktivt transportmiddel.

Passasjertellingsutstyr plasseres på oversiden av dørene og døropphengene forsterkes. Ellers er det de ytre skallene som gir de største vedlikeholdsutfordringene.
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EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Eierstyring og selskapsledelse

Selskapet søker å rapportere om eierstyring og selskapsledelse,  
i henhold til norsk mal for dette (NUES). I henhold til denne 
standarden skal det gis en samlet redegjørelse for selskapets 
eierstyring og selskapsledelse.

Kvalitetssystem
Oslo Vognselskap har utarbeidet et kvalitets-
system som samler styringsdokumentene 
for vår virksomhet og skaper lett og allmenn 
tilgang til disse dokumentene. Kvalitets-
systemet er tilpasset vår virksomhet og er 
et viktig hjelpemiddel for å sikre en grundig 
og etterrettelig utførelse av våre oppgaver.

Systemet er bygget opp etter følgende 
hovedprinsipper: Ledelsesprosesser, 
kjerneprosesser og støtteprosesser

Styringssystemet er basert på den måten 
prosesser struktureres i ISO 9001 standarden, 
og omfatter blant annet en helhetlig 
kvalitetspolitikk, risikostyring, anskaffelser, 
utleie og forvaltning, prosjektstyring, 
økonomiske fullmakter, styreinstruks, 
instruks for administrerende direktør og 
øvrige ansatte, etisk regelverk, HMS og 
andre administrative rutiner.

Virksomhet
Oslo Vognselskap AS ble opprettet etter 
fisjonsvedtak i Kollektivtransportproduksjon 
AS den 27. september 2006, som følge av 
vedtak i bystyret 01.03.2006 i Sak 41:  
«Ny organisering av kollektivtrafikken i Oslo 
- Etablering av administrasjonsselskap  
– Byrådssak 132 av 31.05.2005.» Selskapet 
er 100 % eiet av Oslo kommune, og holder 
til i Oslo sentrum.

Selskapets virksomhet er å finansiere og 
anskaffe nye vogner, oppgradere eksisterende 
vogner, fastsette krav til vedlikeholdet av 
vognene og kontrollere at dette vedlikeholdet 
utføres på en måte som sikrer kommunens 
verdier, ivareta avsetninger til periodisk 
vedlikehold, leie ut vognene og følge opp 
leveransene av vogner overfor leverandørene.

Selskapets virksomhet fremgår også av 
selskapets vedtekter, §3.

Selskapskapital og utbytte
Selskapets aksjekapital er kr 288 150 000 
fordelt på 288 150 aksjer hver pålydende kr. 
1000. Oslo kommune eier 100 % av aksjene. 
Det har ikke vært utbetalt utbytte til eier.

Likebehandling av aksjeeiere og 
transaksjoner med nærstående
Selskapet har kun én aksjeklasse, i tråd med 
anbefalingen fra NUES. 

Fri omsettelighet
Det er ikke vedtektsfestet noen form for 
omsetningsbegrensninger.

Generalforsamling
Eierskapet til Oslo Vognselskap AS ivaretas 
av byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 
Ansvarlig byråd ivaretar aksjonærenes 
rettig heter på delegert fullmakt fra bystyret 
i Oslo.

Ordinær generalforsamling avholdes innen 
seks måneder etter utgangen av hvert år. 
Den ordinære generalforsamlingen 
behandler og godkjenner årsregnskapet og 
årsberetningen og har til behandling andre 
saker som etter loven eller vedtektene 
hører under generalforsamlingen.
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Årsregnskapet, årsberetningen og revisjons-
beretningen fremlegges senest en uke før 
generalforsamlingen.

Styrets leder åpner generalforsamlingen og 
foreslår uavhengig møteledelse.

Protokoll fra generalforsamlingen gjøres 
tilgjengelig for aksjeeier og vil gjøres 
tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Valgkomité
Generalforsamlingen har ikke oppnevnt en 
valgkomité.
 
Styrets sammensetning og 
uavhengighet
Selskapets styre består av tre til fem styre-
medlemmer etter generalforsamlingens 
nærmere beslutning. Styret, herunder 
styreleder, velges av selskapets general-
forsamling. Det velges ikke varamedlemmer 
til styret. Funksjonstiden for styremedlemmer 
er normalt to år.

Styrets medlemmer er uavhengig av ledende 
ansatte, vesentlige forretningsforbindelser 
og uavhengige av selskapets aksjeeier. 
Ledende ansatte er ikke medlem av styret.

Informasjon om ledelse og styre er tilgjengelig 
i selskapets årsrapport og på selskapets 
hjemmesider.

Årsrapporten redegjør for deltakelse på 
styremøtene og styremedlemmenes 
kompetanse.

Styrets arbeid
Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid. 
Styret har fastsatt instrukser for sitt arbeid 
og for administrerende direktørs arbeid. 
Det foretas årlige evalueringer av eget 
arbeid og kompetanse og administrerende 
direktørs arbeid, som en del av årsplanen.

Risikostyring og intern kontroll
Selskapet har utviklet systemer for risiko-
styring som reflekterer omfanget og arten 
av selskapets virksomhet. Det er utarbeidet 
et komplett kvalitetsstyringssystem som 
bl.a. omfatter et eget etisk regelverk, 
fullmaktsbestemmelser, finansstrategi og 
rapporteringsrutiner. Kvalitetsstyrings-
systemet er basert på NS-EN ISO 9001.

Det gjennomføres årlige risikoanalyser for 
selskapet hvor det også redegjøres for 
risikokontrollerende tiltak. Styret tar stilling 
til håndteringen av de viktigste risiko-
områdene. Styret gjennomgår også årlig 
selskapets internkontrollarbeid.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret fremgår av note 1 til 
selskapets årsregnskap. Godtgjørelsen er 
ikke resultatavhengig. Styrets medlemmer 

eller selskapet de er tilknyttet har ikke 
påtatt seg særskilte oppgaver for selskapet 
og er heller ikke honorert for arbeid i eller 
for selskapet ut over vanlig styrehonorar.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelsen til administrerende direktør 
fremgår av note 1 til selskapets årsregnskap. 
Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. 

Informasjon og kommunikasjon
Oslo Vognselskap legger vekt på å ha åpenhet 
i sin kommunikasjon med omverdenen. 
Informasjonen om selskapet skal gi et 
rett visende bilde av selskapets finansielle 
stilling, finansielle og operasjonelle risikoprofil.

Selskapsovertakelse
Ikke aktuelt.

Revisor
Revisor velges av generalforsamlingen. 
Revisor deltar i styremøter som behandler 
halvårs- og årsregnskapet og legger her frem 
vurderinger av vesentlige forhold. Styret og 
revisor har årlig møte uten at administra-
sjonen deltar. Godtgjørelsen til revisor fremgår 
av note 5 til regnskapet, fordelt på honorar 
for lovpålagt revisjon og øvrige tjenester.

Sverre Molandsveen (f. 1973)
Sverre er avdelingsdirektør for  Samfunnskontakt 
og analyse i Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO), hvor han har arbeidet siden 2008. Har 
tidligere vært politisk rådgiver i Samferdsels-
departementet bl.a. med ansvarsområde 
jernbane og kollektivtrafikk. Har også vært 
politisk rådgiver i Justisdepartementet og Politisk 
rådgiver på Stortinget. Han har vært styremedlem 
i Oslo Vognselskap siden november 2011.

Emil Eike (f. 1968)
Emil har siden mai 2014 vært kommersiell 
direktør i Flytoget AS. Han var i perioden 
2009–2014 daglig leder for NSB Gjøvik banen AS. 
Før dette var han blant annet prosjektleder for 
anskaffelsen av nye tog til NSB. Han har vært 
styremedlem i Oslo Vognselskap siden april 2013.

Anne-Kathrine Pihlfeldt (f. 1950)
Anne-Kathrine er rådgiver i Promis AS. Hun har 
tidligere arbeidet bl.a. som direktør for tjenester 
mot offentlig sektor i Avenir AS og prosjektdirektør 
Avenir AS og EDB Consulting Group. Hun har vært 
styreleder i Oslo Vognselskap AS siden april 2013. 
Før dette var hun styremedlem i selskapet i 
perioden april 2010–april 2013.

Styrets medlemmer
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Selskapets rolle og oppgaver
Oslo Vognselskap AS skal finansiere og 
anskaffe nye vogner, oppgradere 
 eksister ende vogner, fastsette krav til 
vedlikeholdet av vognene og kontrollere at 
vedlikeholdet utføres på en måte som sikrer 
kommunens verdier, ivareta  avsetninger til 
periodisk vedlikehold, leie ut vognene og 
følge opp leveransene av vogner overfor 
leverandørene. 

Oslo Vognselskaps visjon er:  
«Vi leverer trikker og  t-banevogner som 
Oslo er stolt av.»

Det nye byrådet har satt seg meget 
ambisiøse miljøpolitiske mål. Oslo 
 Vognselskap skal ta sin del av jobben med  
å innfri disse målene! Det skal vi gjøre ved  
å levere t-banevogner og trikker som er 
attraktive og driftssikre gjennom hele 
levetiden, ved å sikre en sunn økonomisk 
forvaltning av vognene og ved å fornye 
vognparken slik at våre passasjerer også  
i fremtiden tenker på en reise med t-banen 
eller trikken som effektivt, attraktivt og 
miljøvennlig.

Virksomheten
Oslo Vognselskap AS ble etablert etter 
fisjonsvedtak i Kollektivtransportproduksjon 
AS av 27. september 2006, som følge av 
vedtak i bystyret våren 2006. Selskapet er 
100 % eiet av Oslo kommune, og holder til  
i Oslo sentrum.

Året 2015
Kollektivtrafikken opplevde i 2015 en 
økning i antall reisende på 4,7 % i Oslo-
regionen sett under ett. Dette tilsvarer 319 
millioner reiser. Antall kollektivreiser med 
t-banen økte med hele 7,8 %, til 94,4 
millioner reiser. Passasjerutviklingen for 
trikken økte med 6,9 %, til 54,5 millioner 
reiser. Styret er svært tilfreds med at man 
klarer å oppnå en slik vekst, særlig når den 
kommer sammen med fortsatt meget høy 
publikumstilfredshet. Materiellets kvalitet 
og tilgjengelighet har i sterk grad bidratt til 
dette resultatet. 

MX-vognene fortsetter å levere svært gode 
resultater for t-banen i Oslo. Oppgraderingen 
av SL95-trikkene går videre, og skal etter 
planen avsluttes i 2018. I løpet av 2015 ble 
7 vogner ferdig oppgradert av vogn-

leverandøren, AnsaldoBreda. Disse 
oppgraderingene skjer uten kostnader for 
Oslos kollektivtrafikk-selskaper. I tillegg har 
Oslo Vognselskap tatt initiativ til også å 
gjennomføre enkelte oppgraderinger, særlig 
av passasjerområdene, for å opprettholde 
trikkens attraktivitet for kundene. Vi ser 
dette som en viktig oppgave for en 
 langsiktig materiellforvalter.

Det ble i 2015 inngått nye vognleieavtaler, 
med Sporveien Oslo AS som kontrakts-
motpart. Det operative samarbeidet med 
Sporveien om forvaltningen av så vel 
trikkeparken som MX-vognene er svært 
konstruktivt. Styret konstaterer at de 
samarbeidsformene som er utviklet mellom 
selskapene virker å fungere meget bra.

Selskapet har hatt en utvikling i tråd med 
budsjett og forventninger når det gjelder 
utviklingen i vår gjenanskaffelsesevne for 
nytt materiell. Modellen som Oslo kommune 
har ønsket for beregning av vognleie setter 
kommunen i meget god stand til å 
 finansiere anskaffelsen av nytt materiell til 
byen, og til å kunne gjennomføre ønskede 
oppgraderinger.

Styrets beretning for 2015
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Det forrige byrådet besluttet høsten 2015  
å legge ansvaret for anskaffelsen av nye 
trikker til Sporveien Oslo AS og at trikkene 
skal overføres til Oslo Vognselskap AS ved 
idriftsettelse. Oslo Vognselskap vil forvalte 
dette materiellet med basis i opparbeidet 
erfaring og etablerte prosesser slik at de 
betydelige investeringene sikres på beste 
måte i et livssyklusperspektiv.

Vårt materiell
En vellykket anskaffelse av nye 
t-banevogner
Leveransen av nye t-banevogner til Oslo  
de siste årene har skjedd til planlagt tid,  
til planlagt kostnad og med svært tilfreds-
stillende tekniske resultater. Publikums 
tilfredshet med t-banen har også steget 
markant, i takt med innfasingen av nye 

vogner. Dette har blitt en meget vellykket 
anskaffelse for kollektivtrafikken i Oslo. 

Suksessen skyldes ikke minst den gode 
kontinuiteten i alle faser av prosjektet, 
tydelig plassering av ansvaret for 
 kontraktsoppfølgingen og en sunn avstand 
mellom operativt miljø, vogneier og 
leverandøren. 

Oslo Vognselskap har i perioden deltatt  
i ulike endrings- og moderniserings-
prosjekter sammen med de øvrige 
 selskapene i kollektivtrafikkselskaper.  
Oslo Vognselskap bidrar også aktivt til å 
optimere vedlikeholdet på MX for å 
minimere arbeidsomfang og kostnader 
uten at dette går ut over kvaliteten og 
sikkerheten på materiellet. 

Flere «Italia-trikker» i drift
I desember 2012 ble Oslo Vognselskap AS 
og AnsaldoBreda, leverandøren av 
SL95-trikkene («Italia-trikkene»), enige om 
et omfattende oppgraderingsprogram. 
Programmet omfatter samtlige av de 32 
trikkene av denne sorten og vil fortsette 
frem til 2018. Erfaringene viser en markert 
forbedring i driftsstabilitet og tilgjengelighet 
for de oppgraderte vognene. Oppgraderings-
arbeidene skjer uten kostnader for Oslos 
kollektivtrafikkselskaper.

Hovedprogrammet startet i 2014. Ved 
utgangen av 2015 var 7 trikker ferdigstilt. 
Planlagt fullføring av hovedserien på alle 32 
trikker er utgangen av 2018. Årsaken til at 
programmet vil foregå over så lang tid, er at 
arbeidene må tilpasses den vognparken og 
ruteplanen som er avtalt mellom Sporveien 
og Ruter og som krever at en høy andel av 
SL95 trikkene til enhver tid er i trafikk. 
Oppgraderingsprogrammet disponerer 
derfor aldri mer enn 3 trikker samtidig.

Økt tilgjengelighet 
Tilgjengeligheten til SL79-materiellet har  
i snitt over året ligget på 87,4 %, som er en 

«Leveransen av nye tbanevogner til Oslo de  
siste årene har skjedd til planlagt tid, til planlagt 
kostnad og med svært tilfreds stillende tekniske 
resultater. Publikums tilfredshet med tbanen har 
også steget markant.»
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betydelig økning fra 2014. Økningen for 
SL79 skyldes i hovedsak bedret tilgang på 
reservedeler og en høyere pålitelighet  
etter gjennomføring av et omfattende rust-
utbedringsprogram i 2015. Oslo Vognselskap 
har fulgt opp dette programmet med teknisk 
ledelse i Sporveien. Oslo  Vognselskap har 
også sikret finansiering av gjennomføringen 
av rustutbedringen i 2015.

Nye trikker
Våren 2013 ble det utarbeidet en 
 konseptvalgutredning (KVU) i regi av Ruter, 
som vurderte ulike konsepter for en fortsatt 
satsing på trikk i Oslo. Byrådet etablerte  
i juni 2014 et program for koordinering av 
de ulike områdene som inngår i den videre 
utviklingen av trikken i Oslo (infrastruktur, 
basestruktur, materiellanskaffelse og 
forretningsmodell). Oslo Vognselskap 
deltok i programmet, sammen med Ruter, 
Sporveien og Bymiljøetaten. 

Det forrige byrådet valgte å legge 
 anskaffelsesansvaret til Sporveien Oslo AS. 
De besluttet også at trikkene skal overføres 
til Oslo Vognselskap ved idriftsettelse. 
Styret ser frem til å konkretisere hva dette 
innebærer, i samarbeid med selskapets eier. 
Det er viktig å oppnå klarhet i hvilket ansvar 
som skal overføres og på hvilket tidspunkt 
trikkene skal overføres til Vognselskapet, 
slik at en fremtidig overtakelse kan 
 planlegges i god tid. Det vil bidra til å 
redusere risikoen i prosjektet, sikre 
fremdrift og kontinuitet, samt bidra til en 
god overtagelse av materiellet.

Styret er også opptatt av at man bruker  
den finansieringskapasiteten som er 
tilgjengelig til kollektivtrafikkformål i Oslo. 
Oslo Vogn selskap har over tid, takket være 
den politisk bredt forankrede vognleie-
modellen, bygget opp en egenkapital til 
anskaffelsesformål. 

Økonomisk resultat og hovedposter
Oslo Vognselskap AS hadde i 2015 en 
omsetning på kr 625,4 mill. Det er en 
reduksjon på ca. kr 4 mill. fra i fjor. Denne 
reduksjonen er nettoeffekten av økt 
kapitalleie og redusert avsetning til 
periodisk vedlikehold. De vesentligste 
kostnadselementene for selskapet er 
finanskostnader, avskrivninger og periodiske 
vedlikeholdskostnader for materiellet. 
Resultatet etter skatt ble på kr 92,2 mill.

Finansiering
Oslo Vognselskap hadde i 2015 rentekost-
nader på ca. kr 112 mill. Kostnadene fordeler 

seg med kr 109,2 mill. til Oslo kommune  
og kr 2,8 mill. til Akershus Fylkeskommune. 
Selskapets likviditets situasjon gjør at selskapet 
ikke har noen aktive sertifikatlån eller andre 
former for tilførsel av kortsiktig likviditet. Ved 
utgangen av året har selskapet anledning til 
å ta opp ca. kr 406 mill. i gjeld med kommunal 
garanti, som kan benyttes ved et eventuelt 
kreditorskifte.

Periodisk vedlikehold
Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold 
var i 2015 på kr 194,4 mill, mot kr 210,7 mill. 
i 2014. Avsetningen representerer den 
estimerte kostnaden ved å bruke vogn-
materiellet i den utstrekning som skjedde i 
2015. Reduksjonen i avsetningsnivået fra 
2014, er i hovedsak effekten av redusert 
avsetning for MX-vognene som skyldes at 
faktisk kostnad for gjennomføring ligger 
lavere enn tidligere forutsatt.

Utbetalingene for gjennomført periodisk 
vedlikehold på materiellet var på kr 226,1 
mill., mot kr 145,0 mill. i 2014. Økningen i 
utbetalingene er en konsekvens av høyt 
volum på planlagte vedlikeholdsaktiviteter. 
Det forventes at utbetalingene vil øke 
ytterligere for MX de neste årene, mens det 
for trikk vil bli en vesentlig nedgang i 
utbetalingene på grunn av det meste av 
materiellet nylig har vært gjennom 
 omfattende planlagt vedlikehold. 

I 2015 startet arbeidet med å estimere 
faktiske kostnader for 12 års periodisk 
vedlikehold for MX. Dette er det nest 
høyeste intervallet for denne materiell-
kategorien, og er den neste vesentlige 
milepelen i kostnadsutviklingen for MX. 

Øvrige forhold
I 2014 ble det oppdaget en svikt/ned-
bøyning i brakettene for døropphenget og 
en lekkasje i vinduspusser innfestingen på 
MX vognene. Begge disse sakene fikk sin 
løsning i 2015 og utbedringsarbeidene ble 
påbegynt høsten 2015. Oslo Vognselskap 
har, etter forhandlinger med leverandøren, 
akseptert et økonomisk ansvar, da de fleste 
vognene nå er ute av garanti. Totalt beløper 
dette seg til ca. kr 4,5 mill., hvorav ca.  
kr 2,3 mill. er andelen som ble belastet i 
2015. Det rester ende beløpet vil bli belastet 

i 2016. Total beløpet på ca. kr 4.5 mill. er 
omtrent 30 % av de totale kostandene for 
utbedringene.

Disponering av årets resultat
Styret foreslår at overskuddet etter 
skattekostnad på kr 92,2 mill. legges til 
vognanskaffelsesfondet. 

Balanse og gjenanskaffelsesevne
Selskapet har etablert et vognanskaffelses-
fond som skal sikre at selskapet over tid 
opprettholder gjenanskaffelsesevne og gir 
et riktig bilde av de samlede kostnadene 
ved materiellanskaffelser. I 2015 økte 
vognanskaffelsesfondet med kr 96,5 mill., 
etter at årets overskudd på kr 92,2 mill. ble 
korrigert med kr 4,3 mill. i estimatavvik for 
pensjoner. Fondet endte da på kr 474,4 mill.

Materiell
Ved utgangen av 2015 er verdien av rullende 
materiell kr 4 474,6 mill. Anskaffelses-
prosjektet MX3000 ble regnskapsmessig 
avsluttet i 2014 ved at kontoen for prosjekt 
i arbeid ble avstemt og overført til anleggs-
registret. Med dette fikk man også den 
endelige bekreftelsen på at prosjektet landet 
innenfor den budsjetterte kostnadsrammen.

Gjeld
Selskapet har tatt opp lån i Oslo kommune 
for å finansiere materiellanskaffelsen 
MX3000, som i alt utgjør kr 3 541,2 mill. av 
langsiktig gjeld per 31.12.2015. Akershus 
fylkeskommune har finansiert lån for 
anskaffelsen av fem MX3000-moduler,  
som i alt utgjør kr 200 mill. av langsiktig 
gjeld per 31.12.2015.

Vedlikeholdsforpliktelser
Oslo Vognselskap har som en av sine 
oppgaver å foreta avsetninger til fremtidig 
vedlikehold. Slik sikres et stabilt kostnads-
nivå for kollektivtrafikken og trygghet for at 
midler til fremtidig vedlikehold er tilgjengelig 
hos den aktøren som har den mest lang siktige 
interessen i materiellet. Avsetningen til 
fremtidig periodisk  vedlikehold per 
31.12.2015 er på kr 538,3 mill., mot  
kr 570 mill. i 2014. Det vises for øvrig til 
omtale av avsetning til fremtidig vedlike-
hold under avsnittet om økonomisk resultat 
og hovedposter. 

«Oslo Vognselskap har over tid, takket være den 
politisk bredt forankrede vognleiemodellen, bygget 
opp en egenkapital til anskaffelsesformål.»
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Likviditet
Selskapet har i 2015 hatt en likviditets-
utvikling i tråd med forventningene og går 
ut av året med en positiv likviditets-
beholdning på kr 895,3 mill. 

Sentrale usikkerhetsfaktorer
Selskapet ønsker å ha oversikt og kontroll 
på selskapets risikobildet. Formålet med 
risikovurderingen er å identifisere risikoer 
som kan føre til at strategien til Oslo 
Vognselskap ikke realiseres eller at 
 selskapets overordnede mål ikke nås på en 
tilfredsstillende måte. Forhold som skal 
vurderes er usikkerhet som, ved visse 
forutsetninger, kan skade selskapets 
økonomi, tillit, omdømme eller sikkerhet, 
like fullt som det kan, under andre forut-
setninger, gagne selskapets, økonomi, tillit, 
omdømme eller sikkerhet. 

Oslo Vognselskap AS har 16 identifiserte 
risikoer som er innenfor ALARP (As Low As 
Reasonably Possible) området. For disse 
risikoer er det identifisert tiltak. To av 
risikoene er i rødt område, dvs. i 
« uakseptabelt område», ingen av disse 
risikoene gjelder sikkerhetsrelaterte 
forhold. Disse risikoforholdene overvåkes 
og følges opp fremover.

Drift
Det er inngått vognleieavtaler mellom Oslo 
Vognselskap og Sporveien. Varigheten på 
vognleieavtalene er tilsvarende operatørens 
kjøreavtale med Ruter. Styret i Oslo 
Vognselskap la frem en redegjørelse for 
vognleieavtalenes lengde og selskapets 
langsiktige finansieringsforpliktelser for 
generalforsamlingen i april 2015. General-
forsamlingen godkjente da at de fremlagte 
avtaler om utleie av selskapets materiell 
med kort utleiehorisont ble inngått.

Vognleieavtalene regulerer plikter og 
rettigheter knyttet til materiellet og som 
eier og utleier er Vognselskapet ansvarlig 
for materiellets beskaffenhet. Selskapets 
risiko knyttet til dette øker, nå som MX- 
vognene etter hvert er uten produsentens 
tekniske garanti. 

Avsetning til fremtidig vedlikehold inne-
bærer estimatusikkerheter som kan skape 
behov for korrigeringer av fremtidig 
avsetningsnivå og vognleie.

Gjennomføringen av oppgraderings-
programmet for SL95-trikkene vil fortsette å 
utgjøre en risikofaktor de kommende 
årene, inntil samtlige vogner er utbedret. 

Det er også noe usikkerhet knyttet til 
AnsaldoBredas gjennomføringsevne, etter 
at vesentlige deler av virksomheten er solgt 
til Hitachi, og «rest» AnsaldoBreda er i en 
avviklingsfase. Oslo Vognselskap har en tett 
oppfølging av gjennomføringen av oppgra-
deringsprogrammet for å ha kontroll med 
fremdrift og gjennomføring. 

Finansiell risiko
Styret har vedtatt en finansstrategi som 
også omfatter hvordan selskapet skal 
forholde seg til finansiell risiko. I dette 
rammeverket er det beskrevet prosedyrer 
og risikogrenser som selskapets ledelse skal 
følge og må rapportere på.

Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse 
med materiellanskaffelser. Dette gir en stor 
grad av eksponering i forhold til endringer i 
rentenivået. Selskapet har fremforhandlet 
avtaler med Oslo kommune som skal gi en 
moderat eksponering mot endringer i 
rentenivået, gjennom lang rentebinding og 
rentefastsettelse basert på gjennomsnitts-
renter. Andel av gjeld med fast rente 
(kontrakter med mer enn 1 års varighet) er 
per 31.12.2015 på 95 %. Gjennomsnittlig 
rentebinding ved årsskiftet er 6,2 år. 

Den positive likviditetsutviklingen øker 
motpartsrisikoen. Selskapet har gjennom 
året plassert en vesentlig andel av 
 likviditetsreservene i tidsbegrensede lån til 
Oslo kommune. Dette sikrer selskapet en 
meravkastning på fri likviditet og gjør 
samtidig at motpartsrisikoen man ville hatt 
ved plassering av tilsvarende beløp i en 
bank reduseres, samtidig som det er en 
gunstig ordning for Oslo kommune. 

Styret anser at finansiell risiko er håndtert 
på en hensiktsmessig måte for selskapet via 
de tiltakene som det er redegjort for her.

Arbeidsmiljø, organisasjon, 
personalforhold, likestilling
Oslo Vognselskap AS hadde per 31.12.2015 
seks fast ansatte. To av bedriftens ansatte 
og ett av tre styremedlemmer er kvinner. 
Gjennomsnittsalderen i selskapet ved 
utgangen av året var 46,6 år. 

Bedriften har en rekrutterings- og personal-
policy som er utformet for å sikre like 
muligheter og rettigheter, samt hindre 
diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder, 
etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, 
språk og livssyn. Bedriften har utarbeidet 
etiske retningslinjer. 

For å styrke arbeidsmiljøet arrangeres det  
i løpet av driftsåret ulike, felles aktiviteter 
som oppleves samlende og lagbyggende. 

Det er fastsatt skriftlige mål for helse, miljø 
og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. 
Sykefraværet i 2015 var på 0,9 %. Gjennom-
snittet for bransjen kontorvirksomheter 
(Kilde: Miljøfyrtårnvirksomheter) var i 2015 
på 4,78 %. Gjennomsnitt for legemeldt 
sykefravær i Norge i 2015 var 6,3 %.

Pensjonsordning
Oslo Vognselskap AS har en offentlig ytelses-
basert pensjonsordning. Ved årsskiftet 
endret selskapet leverandør/forvalter. Det 
er i dag Oslo Pensjons forsikring som 
forvalter selskapets pensjonsmidler.

Ytre miljø
Oslo Vognselskap leverer vognmateriell til 
bruk i fremstillingen av skinnegående 
kollektivtransport og er således en viktig 
bidragsyter i å skape et bedre miljø i Oslo. 
Nye t-banevogner bidrar til å redusere 
støyen som publikum opplever. Både 
t-banevognene og SL95-trikkene har 
tilbakemating av strøm til ledningsnettet 
ved nedbremsing. Dette bidrar til å 
redusere energibehovet.

Oslo Vognselskap er ansvarlig for at det 
anskaffes materiell som er fremstilt på en 
mest mulig miljøvennlig måte. Miljøhensyn 
i design- og produksjonsfasen er ivaretatt  
i kontrakten med produsenten.

Oslo Vognselskap er sertifisert som 
Miljøfyrtårn under kategorien for kontor-
virksomhet. Miljøfyrtårn er en nasjonal 
sertifiseringsordning rettet mot privat og 
offentlig sektor, særlig med vekt på små og 
mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete 
og målbare, og skal være lønnsomme for 
den enkelte virksomhet. Oslo Vognselskap 
valgte å bli sertifisert for å jobbe målrettet 
med å skape en miljøvennlig drift og gi en 
tydelig og dokumentert miljøprofil.
Vi er gått fra 22 til 25 miljøsertifiserte 
leverandører 2014-2015. Fra 165,47kWh til 
154,45 kWh forbrukt energi pr m2 2014–
2015. Energiforbruket er lavere enn 
sammenlignbare virksomheter.

Samfunnsansvar
Selskapets samfunnsoppdrag er definert 
gjennom de sektormålene som vår eier har 
satt for sine virksomheter. Oslo Vognselskap 
skal bidra til at Oslo oppnår 50 % lavere 
CO2-utslipp i 2020 og 95 % lavere utslipp i 
2030 (1991-nivå) og at i klima- og miljø-
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vennlige transportløsninger skal være det 
naturlige førstevalget i Oslo. For Oslo 
Vognselskap er det viktigste bidraget til å 
innfri disse målene å levere materiell som 
gjør  kollektivtrafikken så attraktiv at flest 
mulig velger kollektive transportløsninger, 
samtidig som vi sikrer en optimal ressurs-
forvaltning av kommunens betydelige 
 investeringer i rullende materiell.

Utsiktene fremover og fortsatt drift
Oslo Vognselskap AS opererer i et marked  
i solid vekst. Befolkningsutviklingen i 
Osloregionen og transportetterspørselen 
ventes å fortsette å stige i årene fremover. 
Ambisiøse politiske ambisjoner om å 
redusere biltrafikken i Oslo bidrar ytterligere 
til å forsterke behovet for mer og bedre 
kollektivtrafikk i Osloregionen.

Vognselskapets viktigste bidrag er å stille 
med attraktivt materiell for å muliggjøre 
denne utviklingen. Dagens trikkepark står 
foran en total utskifting i løpet av få år. Vi vil 
etter alt å dømme oppleve en kraftig 
utvidelse av den samlede vognparken i takt 
med de ambisiøse målene for utvidelser av 
trikkenettet. For t-banen står vi også 
ovenfor store utvidelser. I første omgang til 
Fornebu, men også byggingen av en ny 
fellestunnel og forlengelsen til A-hus vil 
kreve en større vognpark. Vi vil i løpet av få 
år oppleve at dagens transportkapasitet vil 
være for liten til å møte den ventede 
veksten i etterspørsel som følge av 
 befolkningsvekst og høyere politiske 
ambisjoner. Selv uten de utbyggings-
prosjektene som foreligger for t-banen, vil 
Oslo snart trenge en plan for å skaffe økt 
transportkapasitet også på t-banen.

En av konsekvensene av den jernbane-
reformen som nylig er vedtatt av Stortinget, 
er at man vil etablere et eget materiell-

selskap. Etableringen skjer etter samme 
modell som den som har fungert i Oslo i  
ti år. Styret oppfatter dette som en 
 bekreftelse på at denne modellen skaper 
gode  incentiver og en tydelig rollefordeling 
i produksjonen av kollektivtransport. 

Etablerte prinsipper for fastsettelse av 
vognleie gir selskapet et stabilt grunnlag for 
sin forretningsvirksomhet. Den avtalte 
modellen for beregning av vognleie bygger 
på prinsippet om armlengdes avstand, jfr. 
Skattelovens § 13-1, som regulerer prising i 
forhold mellom nærstående. Prinsippene 
for beregning av vognleie er gjengitt i 
byrådssak 85/11:

«Et viktig virkemiddel til å sikre den 
økonomiske evnen til gjenanskaffelser er 
vognleieprinsippene som gjenspeiles i 
vognleieavtalen mellom OVS og Ruter AS, 
som videreutleier til operatørene Oslo 
 T-banedrift AS og Oslotrikken AS. Den 
årlige vognleien skal reflektere 
investerings kostnadene, antatt levetid på 
materiellet, avsetninger til periodisk 
vedlikehold og kapitalkostnader slik at 
faktiske materiellkostnader fremkommer 
og slik at evnen til å reinvestere ikke 
svekkes over tid. Dette prinsippet inne-
bærer at det skal betales vognleie i hele 
den forutsatte levetiden selv om vognene 
tas ut av drift. På den annen side skal det 
ikke betales vognleie dersom vognene 
benyttes etter den forutsatte levetid».

Oslo Vognselskap AS skal utøve god verdi-
forvaltning for kommunen og levere rullende 
materiell til beste for kollektiv trafikken i 
Osloregionen, til riktige priser og med et 
forutsigbart kostnadsbilde. I sum mener 
styret at det arbeidet som er nedlagt og det 
arbeidet som skal gjennomføres fremover gir 
gode muligheter for å ivareta dette formålet. 

Selskapets frie egenkapital er kr 474 438 734. 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt 
drift er til stede, med henvisning til det 
ovennevnte.

Styret mener at årsregnskapet og års-
beretningen gir et rettvisende bilde av 
selskapets virksomhet og stilling ved 
årsskiftet. Forutsetningene om fortsatt drift 
er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret 
kjenner ikke til vesentlige forhold i eller 
etter regnskapsåret som har betydning for 
denne forutsetningen, eller for årsregnskapet 
for øvrig. Styret mener derfor det er 
grunnlag for fortsatt drift. Styret vil takke 
alle ansatte i Oslo Vognselskap for deres 
gode innsats i 2015.

Hendelser etter balansedagen
Det har ikke vært vesentlige hendelser etter 
balansedagen som påvirker regnskapsåret.

«Oslo Vognselskap skal bidra til at Oslo oppnår 
50 % lavere CO2utslipp i 2020 og 95 % lavere 
utslipp i 2030 (1991nivå) og at i Oslo skal klima 
og miljøvennlige transportløsninger være det 
naturlige førstevalget.»
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Resultatregnskap

Note 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Annen driftsinntekt 0 983 009

Leieinntekt 3 625 360 577 628 295 691

Sum driftsinntekter 625 360 577 629 278 700

Periodisk vedlikehold 2, 3 194 411 820 210 722 339

Lønnskostnad 1 9 586 475 10 166 287

Avskrivning av driftsmidler 4 197 534 075 198 221 966

Annen driftskostnad 5 14 146 008 4 661 178

Sum driftskostnader 415 678 378 423 771 770

Driftsresultat 209 682 199 205 506 930

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 14 14 732 229 15 943 605

Annen finansinntekt 14 86 049 1 096 267

Rentekostnad 14 109 239 675 122 755 795

Annen rentekostnad 14 2 778 418 3 686 813

Annen finanskostnad 14 88 102 0

Resultat av finansposter -97 287 916 -109 402 735

Ordinært resultat før skattekostnad 112 394 283 96 104 194

Skattekostnad på ordinært resultat 6 20 176 106 26 085 461

Ordinært resultat 92 218 177 70 018 733

ÅRSRESULTAT 92 218 177 70 018 733

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 7 92 218 177 70 018 733

Sum overføringer 92 218 177 70 018 733
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REGNSKAP OG NOTER

Note 2015 2014

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Prosjekter i arbeid 4 17 215 147 0

Rullende materiell 4 4 474 599 169 4 671 953 292

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 578 394 758 346

Sum varige driftsmidler 4 492 392 710 4 672 711 638

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler 13 34 386 507 42 937 840

Sum finansielle anleggsmidler 34 386 507 42 937 840

Sum anleggsmidler 4 526 779 218 4 715 649 478

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 63 956 665 519 019

Andre kortsiktige fordringer 13 4 322 12 970 320

Lån til foretak i samme konsern 13 0 501 373 150

Sum fordringer 63 960 987 514 862 489

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 895 263 963 312 207 803

Sum omløpsmidler 959 224 950 827 070 292

SUM EIENDELER 5 486 004 168 5 542 719 770

Balanse
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Note 2015 2014

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 7, 9 288 150 000 288 150 000

Overkurs 7 229 850 000 229 850 000

Sum innskutt egenkapital 518 000 000 518 000 000

Opptjent egenkapital
Vognanskaffelsesfond 7 474 438 734 377 907 880

Sum opptjent egenkapital 474 438 734 377 907 880

Sum egenkapital 992 438 734 895 907 880

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 10 1 897 322 7 740 600

Utsatt skatt 6 128 622 423 107 008 758

Avsetning for periodisk vedlikehold 11 538 331 624 569 986 882

Sum avsetning for forpliktelser 668 851 369 684 736 240

Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 12 3 741 193 512 3 890 752 844

Sum annen langsiktig gjeld 3 741 193 512 3 890 752 844

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 769 707 45 793 007

Skyldig offentlige avgifter 3 774 155 11 524 577

Annen kortsiktig gjeld 76 976 691 14 005 222

Sum kortsiktig gjeld 83 520 553 71 322 806

Sum gjeld 4 493 565 434 4 646 811 890

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 486 004 168 5 542 719 770

Anne-Kathrine Pihlfeldt
Styreleder

Sverre Molandsveen 
Styremedlem

Emil Eike
Styremedlem

Erik Lund
Administrerende direktør

Oslo, 30. mars 2016 
Styret i Oslo Vognselskap AS
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2015 2014

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 112 394 283 96 104 194

Periodens betalte skatt 0 0

Ordinære avskrivninger 197 534 075 198 221 966

Endring i kundefordringer -63 437 646 133 498 670

Endring i leverandørgjeld -43 023 300 -124 053 213

Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger pensjon -93 042 1 034 124

Endring i andre tidsavgrensningsposter 36 531 786 119 693 452

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 239 906 156 424 499 193 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -17 215 147 -98 321 432

Innbetalinger finansielle investeringer 8 551 333 8 550 333

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -8 663 814 -89 771 099 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 245 000 000

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -149 559 332 -141 392 665

Innbetalinger av kortsiktig utlån 501 373 150 -500 000 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 351 813 818 -396 392 665 

NETTO ENDRING I KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 583 056 160 -61 664 571 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01. 312 207 803 373 872 374

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12. 895 263 963 312 207 803

Kontantstrømoppstilling
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved utleie av driftsmidlene skjer over Ieietiden.

Offentlig tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig 
sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til 
tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring 
av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over 
tilskuddsperioden.

Vurdering og klassifisering av balanseposter
Finansielle anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig 
eie og bruk for virksomheten. Finansielle anleggsmidler er 
vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi 
ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. 
Finansiell leasing føres som gjeld i balansen.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster 
som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi 
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til opptakskost.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Varelager/delelager
Delene inngår som en del av anleggsmiddelet, og er deler til 
leveransene av MX-vogner. 

Valuta
Pengeposter I utenlandsk valuta vurderes etter børskursen 
på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i 
 regnskapsåret. Poster som er sikret med terminkontrakter,  
er vurdert til terminkurs (korrigert for renteelementet etter 
balansedato inkludert i terminkursen).

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til 
pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en 
 individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
 avsetning for a dekke antatt tap.

Varige driftsmidler
Driftsmidler balanseføres og avdrag betales over drifts-
midlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år.

Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kost-
pris og avskrives over resterende økonomisk levetid.

Periodisk vedlikehold
Kostnad knyttet til periodisk vedlikehold er basert på 
 estimerte størrelser knyttet til forbruk av innsatsfaktorer og 
forventet prisutvikling. Det kan oppstå betydelige avvik 
mellom avsetningens størrelse og faktiske kostnader ved 
gjennomføringen av de gamle vedlikeholdsoppgavene som 
avsetningen har skjedd til. Dette avviket representerer en 
markedsrisiko. Betalte vedlikeholdskostnader blir avsatt i 
balansen og estimerte størrelser blir kostnadsført mot 
kostnadskonto.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens 
betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret 
(27 % i 2014 og 25 % i 2015) på grunnlag av skattereduserende 
og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 
ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende 
 midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i 
samme periode er utlignet og nettoført.

Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men 
balanseføres dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte 
dem, og eventuelt nettoført.

Kontantstrøm
Kontantstrøm er utarbeidet etter den indirekte metoden. 
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
 bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Anlegg under utførelse
Anlegg under utførelse er pågående investeringsprosjekter 
som ikke er avsluttet eller fakturert. Når disse prosjektene 
blir avsluttet vil disse bli aktivert eller fakturert til eksterne 
finansieringskilder.

Pensjoner
Oslo Vognselskap har en ytelsesbasert pensjonsordning. 
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter 
lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonterings-
rente, fremtidig regulering av lønn, endringer i pensjoner og 
ytelser, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang med videre.

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 
 pensjonsplaner amortiseres over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og 
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot 
beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot 
egenkapitalen.

Regnskapsprinsipper
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REGNSKAP OG NOTER

Note 1 - Ansatte, godtgjørelse, Iån til ansatte mv    

    
Lønnskostnader består av følgende poster:    

2015 2014
Lønninger 6 200 885 6 778 077

Arbeidsgiveravgift 1 167 310 1 253 238

Pensjonskostnader 1 948 563 1 860 387

Andre personalkostnader 269 718 274 585

Sum lønnskostnader 9 586 475 10 166 287
Gjennomsnittlig antall årsverk 6,5 7,5

Adm.direktør Styret
Lønn 1 204 960 265 200

Annen godtgjørelse 4 392

Pensjonsbetalinger inkl AGA 371 568

Note 2 - Periodisk vedlikehold    

    
Denne posten fremkommer av følgende kostnadselementer:    
    

Kostnadselement 2015 2014
Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL79 33 052 397 31 008 119

Endring i avsetning SL79 -7 330 877 -6 035 771

Sum SL79 25 721 521 24 972 348
Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL95 101 782 715 86 947 020

Endring i avsetning SL95 -59 147 584 -45 553 692

Sum SL95 42 635 131 41 393 328
Periodisert kostnad periodisk vedlikehold MX3000 91 231 967 27 007 420

Endring i avsetning MX3000 34 823 202 117 349 244

Sum MX3000 126 055 170 144 356 664
Sum 194 411 820 210 722 339

    
Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold var i 2015 på kr 194,4 mill, mens beløp trukket av fondet til betaling av periodisk 
vedlikehold endte på kr 226,1 mill i 2015, mot kr 145 mill i 2014.    

Note 3 - Nærstående parter    

    
Oslo Vognselskap AS er 100 % eiet av Oslo Kommune, som også eier 60 % av Ruter AS og 100 % av Sporveien Oslo AS. Oslo 
Vognselskap sin utleievirksomhet til Ruter AS og Sporveien AS ansees derfor som leieforhold mellom nærstående, og alle 
inntekter er fra nærstående partnere. Prisingen av Oslo Vognselskap AS`s tjenester søkes etablert etter prinsippene om  
armlengdes avstand, jfr. Skatteloven §13-1 og forskrift av 7. desember 2007 om dokumentasjon av prisfastsettelse ved 
 kontrollerte transaksjoner og overføringer.    
    
    

Noter
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Note 4 - Anleggsmidler    

Inventar Rullende materiell Prosjekter i arbeid Sum
Anskaffelseskost 01.01.2015 1 200 071 6 413 528 508 6 414 728 579

Tilgang 2015 17 215 147 17 215 147

Avgang 2015 0

Anskaffelseskost 31.12.2015 1 200 071 6 413 528 508 17 215 147 6 431 943 726
Akk. avskrivninger 01.01.2015 -441 725 -1 741 575 216 -1 742 016 941

Ordinære avskrivninger 2015 -179 952 -197 354 123 -197 534 075

Akk. avskrivninger 31.12.2015 -621 677 -1 938 929 339 -1 939 551 016
Bokført verdi 31.12.2015 578 394 4 474 599 169 17 215 147 4 492 392 710
Avskrivningstid 5 år 25-30 år

    

Materiellkategori Bokført verdi
31.12.2015

Bokført verdi
31.12.2014

Gjenværende
levetid

SL79 oppgradering 750V 4 405 854 6 994 406 0 - 11 år

SL95 332 680 293 355 075 341 14 - 19 år

MX3000 4 137 513 023 4 309 883 545 21 - 29 år

Sum 4 474 599 169 4 671 953 291
    
Helt avskrevet materiell utgjør 40 stk. SL79.    

Note 5 - Annen driftskostnad    

2015 2014
Prosjektrelaterte kostnader 7 217 932 5 443 714

Avsetning for Trikk 166 0 -816 964

Oppgjør brannskade MX3000* 0 -3 969 900

Oppgjør leddbjelker SL95** 0 -677 590

Husleie 1 487 486 1 407 353

Øvrig kontorhold*** 1 306 785 1 077 431

Andre driftskostnader 4 133 805 2 197 133

Sum driftskostnader 14 146 008 4 661 177
    
 * 3 375 000 er utbetalt fra forsikringselskap på oppgjør for brannskader MX fra 2012.
 ** Kr 19 562 256 er utbetalt fra trikkeprodusent som erstatning for sprekker i leddbjelker SL95 fra 2013. Kr 18 884 666 er viderebetalt som refusjon av utgifter.
 *** Dekker kontorkostnader, serviceavtaler, rekvisita, telefonkostnader, datakostnader, reisekostnader, kurs og møtekostnader.   

    
Honorar til revisor er fordelt på:

2015 2014

Avtalt honorar for lovpålagt revisjon 276 150 263 000

Honorar for utvidet finansiell revisjon 50 000 69 600

Skatterådgivning 0 6 080

Andre tjenester utenfor revisjon 256 243 93 805

Sum honorar til revisor 582 393 432 485
    
Honorarene er angitt eks mva.    
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Note 6 - Skattekostnad

   

2015 2014
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt 0 0

Endring i utsatt skatt i balanse 21 613 666 25 595 273

Endring i utsatt skatt ført mot egenkapital -1 437 559 490 188

Sum skattekostnad 20 176 106 26 085 461

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad 112 394 283 96 104 194

Permanente forskjeller 5 766 675 -1 306 887

Endring i midlertidige forskjeller -197 823 915 -197 986 261

Benyttet fremførbart underskudd 0 0

Årets skattegrunnlag -79 662 958 -103 188 954

Oversikt over midlertidige forskjeller: 31.12.2015 31.12.2014
Anleggsmidler 2 922 405 681 2 731 677 824

Fordringer 34 386 507 42 937 840

Avsetning etter god regnskapsskikk -560 182 769 -569 986 882

Pensjoner -1 897 322 -7 740 600

Fremførbart underskudd -1 880 222 404 -1 800 559 446

Sum 514 489 694 396 328 736

25 % og 27 % utsatt skatt 128 622 423 107 008 758

Forklaring til hvorfor endring utsatt skatt ikke utgjør årets skattekostnad:
Årets skattekostnad 20 176 106 26 085 461

Endring utsatt skatt ført mot egenkapitalen 1 437 559 -490 188

Endring utsatt skatt i balansen 21 613 665 25 595 273

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt:
27% skatt av resultat før skatt 30 346 456 25 948 132

Effekt på utsatt skatt pr 31.12 pga.endring i skattesats -10 289 794 0

Ikke fradragsberettigede kostnader 1 557 002 -352 859

Endring utsatt skatt ført mot egenkapital -1 437 559 490 188

Beregnet skattekostnad 20 176 106 26 085 461

Effektiv skattesats 18,0 % 27,1 %
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Note 7 — Egenkapital

    

Aksjekap. Overskurs Vognanskaffelsesfond Sum Egenkapital
31.12.2014 288 150 000 229 850 000 377 907 880 895 907 880

Estimatavvik pensjoner etter skatt 4 312 677 4 312 677

Årets resultat 92 218 177 92 218 177

31.12.2015 288 150 000 229 850 000 474 438 734 992 438 734

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.    

    
Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.15 i år kr 702 510 (31.12.2014 kr 701 809).   

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon    

    
Aksjekapital i Oslo Vognselskap AS pr 31.12.2015 består av følgende aksjeklasser.    
    

Antall Pålydende Balanseført
Aksjer, ordinære 288 150 1 000 288 150 000

    
Samtlige aksjer eies av Oslo Kommune.    
    
Danske Bank har på vegne av Oslo Vognselskap stilt en husleiegaranti på kr 829 825 ovenfor utleier.    
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Note 10 - Pensjonsforpliktelser    

    
Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i denne lov.    
    
Pensjonsordningen omfatter seks yrkesaktive per 31.12.2015 (åtte yrkesaktive per 31.12.2014). Det er tre pensjonister i 
 ordningen.    
    

2015 2014
Periodens pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening 1 947 108 1 829 647

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 475 151 615 348

Avkastning på pensjonsmidler -287 557 -330 350

Administrasjonskostnader 101 727 70 116

Netto pensjonskostnad inkl. aga 2 236 429 2 184 761

Balanseført forpliktelse 31.12.15 31.12.14
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelse 15 536 357 18 040 600

Virkelig verdi pensjonsmidler -13 639 035 -10 300 000

Netto pensjonsforpliktelse inkl. aga 1 897 322 7 740 600

Endringer i netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse per 1.1 7 740 600 6 706 476

Resultatført pensjonskostnad 2 236 429 2 184 761

Innbetalt premie -2 269 419 -2 475 962

Estimatavvik ført mot egenkapitalen -5 810 288 1 325 325

Netto pensjonsforpliktelse per 31.12 inkl. aga 1 897 322 7 740 600

Økonomiske forutsetninger 31.12.15 31.12.14
Diskonteringsrente 2,70 % 2,60 %

Forventet avkastning pensjonsmidler 2,70 % 2,60 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,50 % 3,25 %

Forventet årlig regulering av pensjoner under utbetaling 1,48 % 2,25 %

Årlig forventet G-regulering 2,25 % 3,00 %
    
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske 
faktorer.    
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Note 11 - Avsetning for periodisk vedlikehold    

Avsetning 31.12.15 31.12.14
SL95 -35 354 634 23 792 950

SL79 40 551 133 47 882 009

MX3000 533 135 125 498 311 923

Sum periodisk vedlikehold 538 331 624 569 986 882
    
Oslo Vognselskap AS har som prinsipp å foreta avsetninger til fremtidig vedlikehold basert på estimerte vedlikeholdskostnader 
og antall kjørte vognkilometer.    

Note 12 - Annen Iangsiktig gjeld    

    
Gjeld som forfaller etter regnskapsårets slutt 2015:
    

31.12.15 31.12.14
Gjeld Oslo Kommune 3 541 193 512 3 682 752 844

Lån Akershus Fylkeskommune 200 000 000 208 000 000

Sum 3 741 193 512 3 890 752 844
    
Avdragsprofil:    
Selskapet har i 2015 ikke blitt tilført nye lån. Avdrag på kjente låneopptak er inkludert i tabellen under.    
    

År Avdrag Oslo Kommune Avdrag Akershus Fylke
2016 141 559 332 8 000 000

2017 141 559 332 8 000 000

2018 141 559 332 8 000 000

2019 141 559 332 8 000 000

2020 141 559 332 8 000 000

Deretter 2 833 396 852 160 000 000

Sum 3 541 193 512 200 000 000
    
Nærmere om låneporteføljen:    
Av gjelden er 95% til fast rente og 5% til flytende rente og knyttet til finansiering av kjøp av nye t-banevogner. Gjelden er tatt 
opp gjennom Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune. Av den totale leveransen på 345 t-banevogner ble de siste tre 
vognene levert i mars 2014. Leveransen har foregått over syv år til en samlet kostnad på kr 5,1 mrd.     

Pantstillelser og garantier:    
Etter utkjøpet av leasingkontrakt nr 701 vedrørende SL95 i 2012, er garantierklæring datert 28.07.2003 returnert Oslo kommune. 
Oslo kommune har bekreftet at de vil stille denne til disposisjon for Oslo Vognselskap ved behov. Garantierklæringen lyder på 
kr 300 mill og er tidbegrenset til å gjelde inntil 20 år.    
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Note 13 - Finansielle risikoforhold    

Valutarisiko    
Selskapet vil være eksponert for valutaendringer ved kjøp av nytt vognmateriell. Selskapet hadde pr 31.12.2015 ingen vesentlige 
forpliktelser i utenlandsk valuta og ingen aktive terminkontrakter.    
    
Renterisiko    
Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse med materiellanskaffelser. Det gir stor grad av eksponering i forhold til endringer i 
det innenlandske rentenivået. Selskapet har ved inngåelse av en rentetilleggsavtale med Oslo kommune,  virkning fra 1.1.2014, 
oppnådd å redusere renterisikoen ved at datoavhengigheten ved rentefastsettelser er redusert  og durasjonen er økt.  
  
Likviditetsrisiko    
Manglende innbetaling av vognleie kan utgjøre en likviditetsrisiko. Underestimerte fremtidige vedlikeholdskostnader kan også 
være en kilde til svekket likviditet i fremtiden.    
    
Motpartsrisiko    
Selskapet har gjennom året plassert en vesentlig andel av likviditetsreservene i tidsbegrenset lån til Oslo Kommune for å 
redusere den totale motpartsrisikoen i selskapet.     
    
Markedsrisiko    
Endringer i fradragsretten for renter på gjeld i forhold mellom nærstående trådte i kraft fra 1.1.2014.    

Selv om selskapet har et stort fremførbart underskudd, vil tidspunktet fra når overskudd kommer til beskatning fremskyndes 
som følge av denne endringen i skatteloven.    
    
Selskapet har beregnet effekten av gjeldende skatteregime, herunder nye regler for gjeldsrenter. Estimatene som er utarbeidet 
viser at selskapet ikke vil komme i skatteposisjon de nærmeste årene.    
    
Som nevnt har selskapet stor innlåning fra Oslo kommune. Finansiering gjennom eier kan således gi utfordringer som det 
arbeides med sikringstiltak for å kunne møte.    
    
Oslo Vognselskaps modell for beregning av vognleie bygger på prinsippet om «armlengdes avstand», jfr. Skattelovens §13-1, 
som regulerer prising i forhold mellom nærstående, og har vært praktisert med virkning fra 2008.    

Kostnad knyttet til periodisk vedlikehold er basert på estimerte størrelser knyttet til forbruk av innsatsfaktorer og forventet 
prisutvikling. Det kan oppstå betydelig avvik mellom avsetningens størrelse og faktiske kostnader ved gjennomføringen av de 
gamle vedlikeholdsoppgavene som avsetningene har skjedd til. Avvik på estimerte kostnader dekkes gjennom fremtidige 
vedlikeholdskostnader. Dette avviket representerer en markedsrisiko.
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Note 14 - Annen finanskostnad

   

2015 2014
Finansinntekter
Renteinntekt bank 14 732 229 15 943 605

Annen finansinntekt 86 049 1 096 267

Sum finansinntekter 14 818 278 17 039 873

Finanskostnader
Rentekostnad langsiktig lån 112 018 093 126 442 608

Annen finanskostnad 88 102 0

Terminering av sikring 0 0

Sum finanskostnader 112 106 195 126 442 608

NETTO FINANSPOSTER -97 287 916 -109 402 735
    
I 2015 og 2014 har ikke selskapet hatt renteinntekter eller rentekostnader i rentesikringsmarkedet. Dette har sammenheng 
med at alle rentesikringsavtaler som selskapet hadde, tapte sin sikringsfunksjon og ble terminert da selskapet inngikk tillegg til 
låneavtaler med Oslo Kommune i 2013. Denne tilleggsavtalen innebærer at fremtidige rentereguleringer vil skje den 01.01 det 
angjeldende år og da til ny rente som fastsettes som det foregående års gjennomsnittlige 10 års SWAP rente. Rentebindings-
perioden vil være 10 år ad gangen.
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