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VELKOMMEN OM BORD

V ELKO M M EN
O M BO RD

OSLO VOGNSELSKAP

1
Dette er Oslo Vognselskap
O

slo Vognselskap er en profesjonell
eier av de vognene som Oslo
trenger for å frakte t-banens og trikkens
kunder på en kundevennlig, effektiv og
miljøvennlig måte.
Våre kjerneoppgaver er å anskaffe, finansiere, leie ut og forvalte t -banevogner og
trikker til bruk i Osloregionen.

Selskapet er en kompetanseorganisasjon
for effektiv forvaltning og fornyelse av
vognparken. Vår kompetanse skal bidra
til riktige beslutninger hos våre eiere og
hos våre samarbeidspartnere i kollektivtrafikkfamilien.
Hensikten med Oslo Vognselskap
er å sikre en attraktiv og funksjonell
vognpark, som finansieres løpende,

istedenfor at kjøp av vogner blir en uforholdsmessig stor investering visse år.
Denne modellen har gitt en oppdatert,
moderne vognpark til glede for byens
stadig flere kollektivreisende.
Oslo Vognselskap ble etablert 27. september 2006 og er 100 prosent eid av
Oslo kommune.

FINANSIELLE NØKKELTALL
2018

2017

Driftsresultat MNOK

186,4

168,3

Resultat før skatt MNOK

118,8

89,5

Årsresultat MNOK

99,4

75,2

237,5

-55,2

Arbeidskapital MNOK

1 448,1

1 208,4

Egenkapital MNOK

1 222,9

1 123,6

22,5

20,7

8,5

6,9

Netto kontantstrøm MNOK

Egenkapitalandel %
Av total kapital
Avkastning på bokført egenkapital %
Av resultat etter skatt
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DAGENS MODELL har vært velfungerende i form av
å fjerne vedlikeholdsetterslep, sikre tilstrekkelige
avsetninger til fremtidig vedlikehold og gjenanskaffelser
samt sikre ivaretagelse av langsiktige perspektiver i
materiellforvaltningen.

FRA EYS UTREDNING OM STRUKTURELLE ENDRINGER,
UTARBEIDET FOR SPORVEIEN OG OSLO VOGNSELSKAP

Foto: Shutterstock

OSLO VOGNSELSKAP
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Nøkkeltall
ETTERSLEP

Kr

0,-

Det finnes ikke noe etterslep
i avsetningene til periodisk
vedlikehold av vårt materiell.
Takket være vognleiemodel
len betaler vi hele tiden den
prisen det koster å bruke
materiellet.

PRODUKSJONSVEKST T-BANE

47,4 mill.

VOGNKILOMETER T-BANE
Vi kjører mer enn noen
gang med t-banevognene
våre. Produktiviteten er
på topp.

+ 1,2 %
2017

ANTALL ANSATTE

9

Oslo Vognselskap er en
liten organisasjon med en
kompetanse som er spisset
inn mot våre konkrete
arbeidsoppgaver innen
økonomistyring, materiellog kontraktsforvaltning.

2018

+ 3,6 %
PASSASJERVEKST T-BANE
Flere enn noen gang reiser
med t-banen.

KUNDETILFREDSHET
Andelen fornøyde passasjerer på
t-banen er på et historisk høyt nivå
og skyhøyt over situasjonen tidlig
på 2000-tallet

98 %
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PRODUKSJONSVEKST TRIKK

4,8 mill.

Trikkene våre hadde en betydelig produksjonsvekst
i fjor. Det tilsvarer 4,3 % økning i vognkilometer.

VOGNKILOMETER TRIKK

+ 4,3 %
2017

2018

97 %
KUNDETILFREDSHET
Ingen nedgang i
antall trikkepassa
sjerer tross store
oppgraderinger av
infrastrukturen.

43 %

Andelen av finansieringskostnaden
for nye trikker som kan
dekkes av vogn-
anskaffelsesfondet.

PASSASJERVEKST

Andelen fornøyde passasje
rer på trikken er fremdeles
på et meget høyt nivå.

5,4 mrd

22,5 %

BALANSEVERDIER

EGENKAPITALANDEL

Selskapets verdier
holder seg stabilt.
Materiellet forbrukes
ikke uten at det settes
av midler til neste
generasjon.

Selskapets soliditet har
styrket seg gjennom året.

99,4
mill.
KONTANTBEHOLDNING

1,5 mrd

GJENANSKAFFELSESFONDET

705 mill.
Vognanskaffelsesfondet økte i fjor
med 99,4 mill. Fondet skal brukes til å
anskaffe nytt materiell til t-banen og
trikken i fremtiden.

RESULTAT
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VÅRE RESULTATER

OSLO VOGNSELSKAP

NESTE STASJON

2

Ambisjonen vår er å være en
rollemodell for bærekraftig
verdiforvaltning.
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
I OSLO VOGNSELSKAP, ERIK LUND
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Foto: Olav Heggø

ERIK LUND
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
OSLO VOGNSELSKAP

OSLO VOGNSELSKAP
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Store verdier med solid
forvaltning
Oslo Vognselskap legger med dette frem sitt fjortende årsregnskap. Vi har oppnådd mye på de årene vi har eksistert og har
aldri hatt et bedre utgangspunkt for forvaltning av Oslos betydelige investeringer i rullende materiell.

E

43 %
EGENFINANSIERING AV NYE
TRIKKER (= 1,3 MILLIARDER)

ANSKAFFELSEN av nye trikker
til Oslo vil bl.a. skje ved at vi
benytter de midlene som er satt
til side, takket være vognleie
modellen. Denne modellen
sikrer at vi kan finansierer over
40 prosent av anskaffelsen
via oppsparte midler (EK). Det
reduserer behovet for låne
opptak og illustrerer det smarte
ved å opprettholde gjenanskaf
felsesevnen over hele levetiden
for vognmateriellet.

n god illustrasjon på dette er den
omfattende anskaffelsen av nye
trikker som Oslo står overfor. Anskaffelsen, som ble den største i verden
i 2018, skal bringe Oslo inn i en ny
tidsalder, også for trikken. Takket være
vognleiemodellen og prinsippet om at
vi ikke skal svekke gjenanskaffelses
evnen vår, er vi i stand til å finansiere
hele 43 prosent av de nye trikkene med
oppsparte midler. Oslo er på god vei til
å gjøre seg uavhengig av «skippertak»
hver gang vi skal reinvestere i materiell
til kollektivtransport. De økonomiske
resultatene som Oslo Vognselskap
legger frem i år er de beste i selskapets
historie. Den økonomiske handlekraften som bygges opp i selskapet går i sin
helhet til å styrke dagens og fremtidens
kollektive transporttilbud.
ROLLEMODELL

Oslo Vognselskap utviklet i 2018 en
ny strategi. Det viktigste for oss har
vært å forstå vår eiers og våre kunders
viktigste utfordringer og å møte disse
på beste måte. I denne årsrapporten
kan du lese om hvordan vi skal bidra
til å innfri Oslos ambisiøse mål om å
bli en foregangsby på miljøområdet.
Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling
ligger i den rollen vi har som innkjøper

og forvalter av materiell. Vi skal gjøre
FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig
forbruk og produksjon til vår ledestjerne.
Ambisjonen vår er å være en rollemodell for bærekraftig verdiforvaltning.
VERDIFULLT SAMARBEID

Vi har involvert Ruter og Sporveien for
å gi oss økt innsikt i hvordan vi skal
jobbe for å kunne tilby materiell som
møter våre kunders behov. For Sporveien handler det om å ha materiell
som er driftssikkert, har høy tilgjengelighet og har lavest mulige vedlikeholdskostnader. For Ruter handler det
om å kunne levere et attraktivt transporttilbud, slik at den gledelige veksten
i kollektivtransporten kan fortsette i
årene som kommer. Dette skal skje på
en slik måte at vi tar godt vare på verdiene i lang tid fremover. Det er vår jobb
å sikre langsiktig verdiforvaltning på
vegne av også fremtidens innbyggere
og kollektivbrukere i Oslo.
ANSVARSFULLT EIERSKAP

Det er et krevende ansvar som vi setter
mye ressurser inn på å etterleve. I 2019
planlegger vi å bruke over 90 mill. kr. på
oppgraderinger og forbedringer på t-banevognene våre. Det omfatter alt fra det
vi kaller «midtlivsoppgraderinger» på
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Alle trikker vil være
byttet ut med nye i
2024.

VOGNSELSKAPET er en garanti for at alt er på stell, noe som

igjen gjør at kommunen får mest mulig ut av vognparken. For å
nå samfunnets mål om å skape en bærekraftig by, er Oslo Vognselskap et særdeles viktig redskap.
LIV KARI SKUDAL HANSTEEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I RIF

vognene til montering av ny belgløsning
mellom vognene for å øke sikkerheten.
Også på trikkene har vi prosjekter som
beløper seg til over 30 mill. kr. Vi gjør
disse oppgraderingsprosjektene for å
opprettholde verdier og for å sikre at
sluttbrukerne fortsetter å være like tilfredse som de har vært de siste årene.
Samtidig som vi tenker verdibevaring,
må vi også planlegge for fremtidens

transporttilbud. Om noen få år står
Fornebubanen ferdig, og ikke lenge
etterpå skal vi ha ny tunnel for t-banen.
Da må vi også ha nye t-banevogner. Vi
har det travelt dersom vi skal ha dem
på skinner i tide. I mellomtiden skal
vi sørge for å ha materiell som både
er attraktivt og som har tilstrekkelig
kapasitet til å møte den formidable
etterspørselsveksten vi har sett de
senere årene.

Situasjonen for trikken er annerledes.
I 2024 vil vi ha en flunkende ny vognpark. Vi ser med store forventninger
frem til de nye trikkene kommer. Med
en homogen og godt ivaretatt t-banevognpark og en helt ny trikkevognpark,
er Oslo Vognselskaps visjon: En vognpark i verdensklasse i 2024!

KOLLEKTIVTRANSPORT er viktig for oppnåelsen av mange av FNs bærekraftsmål. For Oslo Vognsel
skap er det særlig gjennom vår rolle som anskaffer, eier og forvalter av rullende materiell at vi kan spille
en viktig rolle. Vårt arbeid med sirkulær økonomi er et bidrag til FNs bærekraftsmål 12.2, som handler
om å oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

OSLO VOGNSELSKAP
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Langsiktighet er bærekraft
Langsiktighet er en kjerneverdi for Oslo Vognselskap. Det er det gode
grunner til. Oslo Vognselskap ble etablert som en direkte konsekvens av
at langsiktige behov hadde tapt i konkurranse med de mer kortsiktige
behovene.

0,-

ETTERSLEP
Det finnes ikke noe etterslep til
gjennomføring av periodisk vedlike
hold av vårt materiell. Takket være
vognleiemodellen betaler vi hele
tiden den prisen det koster å bruke
materiellet.

V

ed årtusenskiftet hadde de
gamle, røde t-banevognene nådd
sin tekniske levealder og vel så det.
Vedlikeholdskostnadene var høye. Det
var stadige problemer med materiell
som stod på verksted istedenfor for å
frakte passasjerer.
Stans i trafikken og andre hendelser med materiellet førte også til
at kundene var misfornøyde med
transporttilbudet. Noen oppfattet til
og med at det var utrygt å reise med

t-banen. Fallende kundetilfredshet
førte i en periode til at færre reiste
med t-banen.
Oslo hadde heller ikke tatt konsekvensen av at t-banevogner må vedlikeholdes
og fornyes. Vedlikeholdet ble i for stor
grad utført etter skippertaksmetoden,
basert på hvor mye penger man klarte
å sette av i hvert enkelt år. Og det
var absolutt ingen penger satt av til å
anskaffe nytt materiell til erstatning for
de opptil 40 år gamle vognene.

2002

67 %

Svarte at de var fornøyd
med t-banen

- 1,6 mrd

1,6 milliarder i etterslep
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Oslo Vognselskap ble opprettet med bakgrunn i det betydelige etterslepet i vedlikehold og reinvesteringer i vognmateriell, som ble konstatert ved årtusenskiftet.
Bystyret ønsket å etablere en selvstendig organisasjon med direkte ansvar for
forvaltningen av Oslo kommunes omfattende investeringer i rullende materiell og
sikre at evnen til å fornye materiellet ble opprettholdt.
BYRÅDSSAK 166/13

NY OG BEDRE FORVALTNINGSMODELL

Den kortsiktige løsningen ble å finansiere anskaffelsen av nytt vognmateriell
gjennom salg av kommunale eiendommer, ekstraordinære takstøkninger
på kollektivreisene og finansiering
gjennom bomringen. Oslos politikere
innså at man ikke kunne fortsette å
skyve utfordringene foran seg. Det var
dårlig for kollektivtransporten og dårlig
miljøpolitikk. Det var også dårlig økonomisk politikk for kommunen.

FRA STORE ETTERSLEP TIL EN BY I
VERDENSKLASSE

I løpet av de årene Oslo Vognselskap
har eksistert, har vi klart å oppnå
resultater som nettopp bygger på viljen til å ivareta langsiktige hensyn. Vi
har bidratt til å snu en situasjon med
milliardetterslep, fallende kundetilfredshet og sviktende regularitet til
å ha et vognanskaffelsesfond på 705
millioner kroner, rekordhøye tilfredshetsmålinger og en vognpark som er i

verdensklasse hva gjelder regularitet
og tilgjengelighet. Oslos t-banevogner
har en tilgjengelighet på 93 prosent –
det er få som slår oss her. Det er resultatet av en fremtidsrettet og offensiv
kollektivtransportpolitikk.

2018

98 %

Svarte at de var fornøyd
med t-banen

+ 1,5 mrd
1,5 milliarder på konto
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OSLO VOGNSELSKAP

Hvordan virker
vognleiemodellen?
Modellen sikrer godt vedlikehold gjennom levetiden og penger til å kjøpe nye
vogner for. Før vognleiemodellen ble etablert, sank vognene i verdi over tid,
vedlikeholdskostnadene økte, og til slutt stod bystyret foran enorme investeringer.

FØR

1

2

1

2

3

1

2

3

Skippertak: stort investeringsløft, løst gjennom salg av Oslos eiendommer, økte
billettpriser m.v.
Materiellet ble kjørt på «nedslitningsbasis». Det ble ikke avsatt penger til ved
likehold og oppgraderinger. Anskaffelsen ble heller ikke aktivert og
avskrevet, slik at man fikk bokført hva det egentlig kostet å bruke materiellet.
Man fikk derfor ikke satt av midler til det alle visste måtte skje før eller senere:
gjenanskaffelse.
Vognene var nedslitt, og det var ingen alternativer. Inntil ny finansiering var
på plass ble det forsinkelser og innstillinger på grunn av materiell med lav
pålitelighet, som stod mye på verksted og medførte store vedlikeholdskostnader.
Resultatet var lav kundetilfredshet og færre reisende.

3

15
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Ruter utreder fremtidig vognbehov og fremmer forslag til
Oslo kommune om investeringer i nytt materiell eller
vesentlige investeringer for å oppgradere eller levetids
forlenge materiellet.

Oslo kommune vedtar investeringer og rammer for
finansiering.

3

VOGNENES VERDI
I LIVSLØPET

VOGNANSKAFFELSESFONDET ØKER FREM
TIL NYTT KJØP

Oslo Vognselskap bruker sin egenkapital til kjøp av nytt
materiell og kan således minimere behovet for låneopptak.
Det sikrer lave rentekostnader.

Hele vår gjenanskaffelsesevne tas vare på
i «vognanskaffelsesfondet». Dette
fondet brukes kun til å anskaffe
nytt materiell til Oslo.

7

En bærekraftig modell, som gir
moderne materiell

4

6
Vi setter også av midler som
skal sikre oppgraderinger og
fornyelse av materiellet, slik
at vi hele tiden kan tilby et
moderne og attraktivt materi
ell til kundene våre.

5
Vedlikeholdskostnadene beregnes ut fra hvor mye vognene kjører. År
for år betaler vi det det koster å bruke materiellet, slik at vi ikke skyver
regningene foran oss. Derfor er etterslepet kr 0,-.

Materiellet leies ut for
anskaffelseskostnaden samt
et påslag som skal sikre at vi
har like god finansieringsevne
neste gang vi skal kjøpe
materiell.
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SEKSJON

VÅ R V ISJO N

OSLO VOGNSELSKAP

NESTE STASJON

3

Når de eksisterende trikkene er
ferdig utskiftet i 2024, vil Oslo ha
en vognpark av t-banevogner og
trikker i verdensklasse.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR
SPORVEIEN TRIKKEN
BIRTE K. W. SJULE

ÅRSRAPPORT 2018

STIG LØKKE-SØRENSEN
PROSJEKTLEDER
RAMS NYE TRIKKER

BIRTE K. W. SJULE
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
SPORVEIEN TRIKKEN

Foto: Tommy Andresen
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SAMTALEN
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Fremtidens byreise
En av de viktigste årsakene til at Oslo ble utnevnt til europeisk
miljøhovedstad i 2019, er byens sterke satsing på kollektivtrafikk.
Ryggraden i tilbudet er en velfungerende t-banevognpark. I løpet
av fem år vil også alle dagens trikker være skiftet ut med nye,
moderne lavgulvtrikker.
TEKST ARNE DANIELSEN

V

i kunne knapt valgt et bedre tidspunkt til å besøke Sporveien Trikkens hovedkvarter på Grefsen. I kantina
ble de siste forberedelsene gjort til markeringen av den elektriske sporveiens
125-års fødselsdag i hovedstaden, med
bursdagskake og historisk tilbakeblikk
i ord og bilder. Kristiania Elektriske
Sporvei, alias Blåtrikken, startet opp
Skandinavias første elektriske sporveislinje i mars 1894.

ten CAF som i løpet av fem år vil forsyne
Oslo med nye blåtrikker i særklasse.
Birte Sjule kom fra stillingen som strategidirektør i Sporveien og overtok ansvaret for operasjon og verksted på trikken
i 2016. Stig Løkke-Sørensen har vært
med i trikkeprosjektet fra tilbud ble
innhentet og har nå ansvaret for testing,
verifikasjon og garantioppfølging.
BEDRE DRIFT

I etasjen over festlokalet er stemningen
like høy. Her holder prosjektorganisasjonen for anskaffelsen av nye trikker
til. I 2015 vedtok Oslo bystyre å fornye
trikketilbudet i hovedstaden ved kjøp av
nye trikker og opprustning av Oslos gater.
Sporveien fikk hovedansvaret for Trikkeprogrammet, med målsetning om å gi
hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Anskaffelsen
av nye trikker er ett av flere delprosjekter
i Trikkeprogrammet, som er et samarbeid
mellom flere aktører – deriblant Oslo
Vognselskap.

– Vi merker godt at de eksisterende
trikkene begynner å bli gamle, forteller
Sjule.

Administrerende direktør Birte Sjule i
Sporveien Trikken og produktsjef for trikk
Stig Løkke-Sørensen hos Oslo Vognselskap stråler begge over bestillingen av 87
nye sporvogner fra den spanske produsen-

Det er ventet at vedlikeholdskostnaden
for de nye trikkene blir betydelig lavere
enn for dagens aldrende vognpark, som
også inneholder to ulike trikketyper
med ulike vedlikeholdsbehov.

– Å skaffe reservedeler er for eksempel
ikke bare-bare, mye må spesialbygges,
noe som både er dyrt og krevende. Det
er klart vi gleder oss til en ny situasjon med verksted og lager kun for
én moderne trikketype, noe som gjør
vedlikehold og feilsøking enklere og
mer økonomisk. På dette området har
jo våre kollegaer på t-banen høstet gode
erfaringer.

Trikkedirektøren ser også fram til
enklere drift med den nye vogntypen.
I dag har ikke den eldste vogntypen
SL79 førerrom i begge ender, og kan
følgelig ikke kjøres på de stedene i
linjenettet hvor det ikke er etablert
såkalt vendesløyfe for trikken. Det
gir en lavere fleksibilitet og robusthet
i trikkeflåten. Tilsvarende har SL95
møteproblemer på grunn av for liten
avstand mellom trikkesporene flere
steder i byen. Alle de nye trikkene vil
kunne kjøres fra begge ender, og infrastrukturen for trikk oppgraderes som
en del av Trikkeprogrammet.
– Vi merker også en økt pågang fra
kandidater til trikkeføreryrket som
følge av at det kommer nye vogner –
det er bra! Både førere, renholdere
og verkstedet har vært aktivt med
i anskaffelsesprosessen for optimal utforming av de nye trikkene.
Førerrommet på de nye trikkene vil
være lukket, med en egen stol for
instruktører. Vognene blir utstyrt med
kameraer som dekker utsiden og bakover, noe som gir en helt annen oversikt og kjøreopplevelse fra førerplass,
forklarer Birte Sjule.

19
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Stig Løkke-Sørensen og Birte Sjule gleder seg til nye trikker. Her med
en modell av SL18 fra spanske CAF. Foto: Tommy Andresen

ET VIRKELIG BYMØBEL

Det er mye å glede seg over i drifts- og
verkstedmiljøene på Grefsen. Men
enda viktigere er den positive effekten de nye trikkene vil ha for byen og
byens befolkning.
– Nye, bredere og lengre trikker med
store vindusflater gjør trikken til et
godt sted å oppleve byen på. Innvendig
kan de nye trikkene mer sammenliknes
med t-banevogner enn med busser,
men har samtidig en lett konstruksjon.
Vi får en luftig og moderne trikk, et
virkelig bymøbel, understreker Stig
Løkke-Sørensen fra Oslo Vognselskap.
Levetiden er også lang, vi regner med
at disse vognene vil trafikkere byen i
mer enn tretti år. Det er ikke tilfeldig
at mange byer i Europa satser på nye
sporvogner.
GODT FOR BYMILJØET

– 87 nye sporvogner, hver med plass
til 220 passasjerer vil øke vognkapasiteten, både per trikk og totalt for
hele flåten. Dette vil spare miljøet for
mange biler i Oslo. Vi går fra 2000
meter til 3000 meter trikk, poengterer
Løkke-Sørensen.

– De nye «SL18» gir en økning i
kapasiteten som gjør at vi vil kunne
frakte dobbelt så mange reisende som vi
gjør i dag, fra 51 millioner i året til 100
millioner i året. Det er et viktig bidrag
for å sikre at all trafikkvekst skal kunne
tas med kollektivtransport, sykkel eller
gange i byen vår som vokser med mange
nye innbyggere hvert år. De nye trikkene vil med ett hundre prosent lavgulv
og brede dobbeltdører være fullt ut universelt utformet. Den nye vognparken
blir dermed langt mer tilgjengelig og gir
bedre flyt for alle, inkludert barnevogner og rullestoler, supplerer Sjule.

effektivitet i drift og vedlikehold og
større passasjerkapasitet vil gi lavere
kostnader per reise for Oslo kommune,
konkluderer Løkke-Sørensen.
– Og så vil de reisende nyte godt av at
enda flere avganger går som planlagt,
i form av at vi slipper vognbytter og
innstillinger som følge av gammelt og
slitt materiell, skyter Sjule inn.
Det foreligger opsjoner på kjøp av
ytterligere 60 nye trikker ut over de 87
som er bestilt.
VELLYKKET SAMARBEID

Begge er enige om at de nye trikkene vil
gjøre en god jobb for bymiljøet, og viser
til hvordan Bybanen i Bergen har ført til
byutvikling og fortetting.
VERDENSKLASSE

Alt i alt virker framtida svært lys for
Oslos trikker. Når de eksisterende
trikkene, der de eldste vil være godt over
førti år gamle, er ferdig utskiftet i 2024,
vil Oslo ha en skinnegående vognpark av
t-banevogner og trikker i verdensklasse.
– En homogen vognpark med tilsvarende beholdning av reservedeler,
mindre vedlikehold, høyere ressurs

– Resultatet er en følge av at samarbeidet har vært godt blant alle aktører.
Trikkeprogrammet, som har vært ledet
av Sporveien, har virkelig vært et felles-
prosjekt med Ruter, Oslo Vognselskap,
Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, oppsummerer Birte Sjule, og får
følge av Stig Løkke-Sørensen:
– Prosjektet har vært godt drevet. Det
har krevd mye ressurser, men så har
også forankringen blitt god. Vognselskapet har vært med i prosjektet fra
tilbud til gjennomføring, og har høstet
mye lærdom å ta med seg videre.

OSLO VOGNSELSKAP
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En vognpark i verdensklasse
i 2024
Bystyret har vedtatt noen av verdens mest ambisiøse klimamål: å redusere de direkte
klimagassutslippene fra Oslo med 36 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020, og
med 95 prosent innen 2030. Ved å gjennomføre tiltak for å redusere klimagassutslipp,
går Oslo foran i det grønne skiftet og gjør samtidig byen bedre å leve i.

V

ognselskapets mål springer direkte
ut fra vår eiers mål om Oslo som en
grønnere by. Kollektivtransporten er
grønn i seg selv – men gjennom bærekraftig forvaltning er vårt mål å gjøre
den enda grønnere.

VISJONEN OM EN VOGNPARK I
VERDENSKLASSE I 2024

I perioden 2006–2014 faset Oslo inn
en helt ny generasjon t-banevogner.
Leveransen skjedde til avtalt tid og
til avtalt kostnad. En anskaffelse som
fremdeles må betegnes som svært vellykket. Alle de gamle vognene ble etter
hvert tatt ut av trafikk. I dag har Oslo
en helt homogen vognpark på t-banen,
noe som gir store besparelser. Målinger
viser også at passasjerene liker vognene
svært godt.
Selv om vi fremdeles liker å omtale
dem som «de nye t-banevognene», er
det et faktum at de eldste nå er 13 år
gamle. Vi har derfor satt i gang første
del av et oppgraderingsprogram for å

sikre attraktiviteten og driftsikkerheten
til vognene også i årene fremover. I
tillegg går nå vognene inn i et omfattende revisjonsprogram. Dette skal
sikre en driftsikker vognpark i mange
år fremover. Vi skal også sørge for at
alle disse aktivitetene gjøres på en økonomisk og miljømessig god måte.
For trikkevognparken er situasjonen
ganske annerledes. Her vet vi at vognparken skal fases ut i løpet av noen år.
Det blir viktig å sikre at trikkene går
uten problemer, og at kundene fremdeles opplever vognene som attraktive.
Samtidig ønsker vi ikke å bruke for
mye penger på trikkene, når vi vet at de
ikke har så lang tid igjen å kjøre. Gjennom fullførelsen av oppgraderingsprogrammet, Settlement Agreement,
har vi fått et betydelig kvalitetsløft for
SL95-trikkene. Gjennomføringen av
dette programmet er helt avgjørende
for at trikkene skal kunne levere økt
transportkapasitet til de skal fases ut i
løpet av 2024. Dette fikk vi til helt uten
kostnad for Oslo kommune!

Når alle de gamle trikkene er faset ut,
vil vi ha en helt ny og homogen vognpark også på trikkesiden. I sum har
Oslo et enestående utgangspunkt for å
kunne tilby befolkningen moderne og
attraktive kollektivreiser, med en flott
vognpark. Oslo Vognselskap vil forvalte
både t-banevognene og trikkene slik
at de utgjør et driftssikkert, attraktivt
og bærekraftig vognmateriell med lave
driftskostnader.


V
 år visjon er å ha en vognpark i

verdensklasse i 2024.
SIRKULÆR ØKONOMI – VÅR ROLLE I ET
KRETSLØP

Kollektivtransporten bidrar på mange
måter til et mer bærekraftig Oslo. At
folk velger kollektivtransport istedenfor bil er viktig for å få ned klimagassutslippene. At kollektivtransporten får
ned sine egne utslipp er også viktig. Vi
jobber også for å oppnå energieffektivisering selv på de transportmidlene som
i utgangspunktet er utslippsfrie.
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VISJON
En vognpark i verdensklasse i 2024
POSISJON
En rollemodell for bærekraftig asset management
SIRKULÆR ØKONOMI

ASSET MANAGEMENT

100 prosent gjenvinnbare
materiellanskaffelser innen 2024

Vi skal ha en asset managementpraksis på linje med de beste

VÅRT STRATEGISKE HUS

Vi har også en stor jobb med å bidra
til ansvarlig forbruk og produksjon.
Oslo Vognselskap kjøper og forvalter
trikker og t-banevogner som krever
mye råvarer – både i produksjonen og i
vedlikeholdet. Gjennom gode anskaffelsesprosesser og riktig tenkning i
forvaltningen av vognene, kan vi bidra
til et mindre miljømessig fotavtrykk.
Vi bidrar til bedre produksjonsprosesser når nye vogner lages. Vi kan
stille kvalitetskrav som gjør at vognene
varer lengre og kreve bruk av resirkulerte materialer i produksjonen. Når
vognene har oppnådd sin levetid, skal
materialene de er laget av gjenvinnes.

vår er å forvalte disse verdiene til beste
for Oslo. Det skylder vi både dagens og
fremtidens innbyggere i byen vår.
God verdiforvaltning krever evne til
langsiktig planlegging og prioritering.
Vi skal ha en høy kompetanse som
gjør det mulig å implementere beste
praksis. Dette arbeidet krever god
systematikk. Vi kaller denne bærekraftige forvaltningen for asset management. Vår ambisjon for 2024 er at vi
har utviklet oss til et selskap som har
prinsipper, prosesser, systemer og kompetanse til å være en asset manager for
hele kollektivsektoren i Oslo.




V
 år ambisjon er å ha 100 prosent

g jenvinnbare m
 ateriellanskaffelser
innen 2024.
ASSET MANAGEMENT: BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV VOGNPARKEN

Det er investert betydelige verdier i
vogner for t-banen og trikken. Jobben

V
 årt mål er å ha en asset manage-

ment-praksis på linje med de beste i
bransjen.

OSLO er kåret til Europeisk
Miljøhovedstad i 2019. Det
skyldes ikke minst de flotte
resultatene vi har oppnådd
i kollektivsektoren og de
ambisiøse planene vi har
for å fortsette å utvikle vårt
kollektive transportsystem.
Dagens t-banevogner fremheves
i begrunnelsen for tildelingen
også de ambisiøse planene
for en videre utvikling av
kollektivsystemet trekkes frem.
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OSLO VOGNSELSKAP

NESTE STASJON

4

Oslo Vognselskaps mål om 100
prosent gjenvinnbart materiell
er kjempebra og angir en klar
r etning. Med trikkegjenvinningen
stiller Vognselskapet seg i fremste
rekke.
DIREKTØR FOR STRATEGI OG BÆREKRAFT HOS
NORSK GJENVINNING, HANS FREDRIK WITTUSEN
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NINA GJØEN
KONTRAKTSSJEF
OSLO VOGNSELSKAP

HANS FREDRIK WITTUSEN
DIREKTØR STRATEGI OG BÆREKRAFT
NORSK GJENVINNING

Foto: Tommy Andresen
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Sirkulær trikk
«Sannheten Om Trikken Er at Den Brenner», skrev dikter og
frustrert trikkeentusiast Jan Erik Vold om hvordan utrangerte
vogner i sin tid ble utslettet i hovedstaden. Aldri mer, sier Oslo
Vognselskap, som nå har innledet et spennende samarbeid
med Norsk Gjenvinning om hvordan utrangerte trikker best skal
håndteres.
TEKST ARNE DANIELSEN

V

i har en ambisjon om at alt nytt
materiell skal være 100 prosent
gjenvinnbart innen 2024, opplyser
Vognselskapets kontraktssjef Nina
Gjøen. Ambisjonen er utgangspunktet
for selskapets strategiske satsing på
sirkulær økonomi.
SIRKULÆR ØKONOMI

– Sirkulær økonomi handler om å
ivareta ressurser i et kretsløp. Konkret
er det snakk om en direkte måte å
håndtere avfallsutfordringer på. Mens
avfallsmengden i verden øker, er det
knapphet på ressurser. Da er det et
poeng i seg selv å motvirke «bruk og
kast» ved å benytte ressursene om
igjen, forklarer direktør for strategi og

bærekraft i Norsk Gjenvinning, Hans
Fredrik Wittusen.
En SL95-trikk er tatt ut av drift for å
bidra med reservedeler til den resterende
flåten. Det som ikke kan gjenbrukes i
drift, analyseres og kartlegges før resirkulering hos Norsk Gjenvinning, som
er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Vi har som mål
å skaffe oss fullstendig oversikt over hva
SL95 inneholder og hvordan dette best
kan benyttes når hele flåten skal fases ut.
– Norsk Gjenvinning arbeider daglig
med materialgjenvinning og gjenbruk
innen mange avfallsfraksjoner. Råvarer kan gjenvinnes for å benyttes i nye
produkter. Et eksempel er gipsplater fra

byggeplasser, som strippes for papir og
kvernes til et gipspulver som benyttes
i nye gipsplater. Dette er sirkulær økonomi i praksis.
Wittusen snakker om avfallspyramiden,
der deponering utgjør det laveste nivået,
mens energigjenvinning der søppelet
brennes utgjør nest laveste trinn. Øverst
på skalaen er gjenbruk, men siden ikke
alt lar seg gjenbruke i praksis, er målet
å lukke sirkelen på høyest mulig nivå
gjennom materialgjenvinning.
KOMMERSIELL ROBUSTHET

– Et avgjørende premiss for sirkulær
økonomi er å utnytte markedsmekanismene til å gjøre resirkulering
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Nina Gjøen og Hans Fredrik Wittusen om bord
i en SL95 som er blitt analysert for gjen
vinningsgrad. Foto: Tommy Andresen

lønnsomt. Nøkkelfaktorer er tydelige
krav til gode gjenvinningsløsninger fra
myndigheter og avfallsbesittere, økt
etterspørsel etter resirkulerte råvarer,
og industrialiserte, kostnadseffektive
gjenvinningsprosesser. Trenden de siste
årene er at private aktører innen for
eksempel dagligvare og bygg og anlegg
går foran med tydelige krav, og vi ser nå
at myndighetene følger etter.
Blant de landene som har kommet lengst
når det gjelder krav, målsettinger og lovgivning, er Frankrike og Nederland.
– I Nederland har myndighetene stilt
krav om at halvparten av alle materialer
innen nybygg skal være resirkulert i

2030. Slik fungerer offentlige reguleringer som olje i maskineriet.

systematisk med endringer for å øke
gjenvinningsgraden. I så måte kan miljø
være viktigere enn pris, presiserer Gjøen.

TYDELIG RETNING

Vognselskapets kontraktsjef Nina
Gjøen forteller at Oslos t-banevogner
er 95 p rosent gjenvinnbare, 85 prosent
i form av materiell og 10 prosent som
energi. Ved å øke kompetansen ved
kjøp og avhending, mener hun at det
må være mulig å strekke seg mot 100
prosent.
– Kloke krav trenger ikke nødvendigvis
å koste så mye, men må selvfølgelig
balanseres mot hva som er teknologisk
og økonomisk mulig. Vi er ikke på
hundreprosentmålet i dag, men jobber

– Målsetningen er kjempebra og
angir en klar retning. Med trikke
gjenvinningen stiller Vognselskapet
seg i fremste rekke, understreker
Wittusen.
– Jeg gleder meg til å videreføre
samarbeidet med Oslo Vognselskap
og bidra både til optimal gjenvinning
når dagens sporvogner skal byttes ut –
og kloke kriterier for innkjøp av nytt
materiell, avslutter direktør for strategi
og bærekraft hos Norsk Gjenvinning,
Hans Fredrik Wittusen.

AVFALLSPYRAMIDEN
AVFALLSREDUKSJON
OMBRUK
MATERIALGJENVINNING
Gammelt blir nytt.
Moderne gjenvinnings
metoder gir nytt liv til
gammelt materiell.
Foto: Norsk Gjenvinning

ENERGIUTNYTTELSE
DEPONERING

OSLO VOGNSELSKAP

26

VÅRT ANSVAR

Sirkulær økonomi
S

irkulær økonomi er for mange et
ukjent begrep. Enkelt sagt er det
svaret på spørsmålet: «Kan vi utnytte
allerede produserte materialer på en
bedre måte og på den måten redusere
behovet for ny produksjon?». Sirkulær
økonomi kan bidra til høyere resirkuleringsandel for materialer (gjenbruk),
mindre avfall i produksjonsprosesser,
mindre materialkrevende konstruksjoner (lettere konstruksjoner),
levetidsforlengelser og nye forretningsmodeller bygget på deling av
ressurskrevende innsatsfaktorer (f.eks.
bildeling).
I transportsektoren har reduksjon av
CO2-utslipp som regel skjedd gjennom
endringer av drivstoffkilde eller bytte
av teknologi. Men det ligger et enormt
potensial i å kutte utslipp andre steder
i verdikjeden. I en studie av klimagassutslipp fra europeisk industri, anslås

Oslo Vognselskaps fokus på sirkulær ø konomi
skal bidra til å nå Oslos mål om en mer bærekraftig utvikling.

det at disse tre sirkulære tilnærmingene* kan redusere utslippene av CO2
med omtrent 300 millioner tonn per
år. Tilsvarende seks ganger Norges
årlige utslipp.
For transportsektoren er det store
muligheter for mer miljøvennlig
fremstilling og utnyttelse av transportmidlene. Allerede i dag vet vi at
klimagassutslippene fra materialbruk
og produksjonsprosesser utgjør en
betydelig andel av utslippene over
levetiden. Selv med utslippsfrie biler
– eller for den saks skyld utslippsfri
kollektivtransport – vil ikke klimaeffekten av produksjonen opphøre. I
tillegg kommer den økende knappheten på mange sentrale råvarer og de
ofte sterkt problematiske etiske sidene
ved å hente ut materialer som det er
knapphet på.

RÅVAREMANGEL KREVER ØKT
MATERIALGJENVINNING SAMT ØKT
KOSTNAD FOR DETTE

En analyse publisert av Geochemical
Perspectives1 i 2014 viser til knapphet
på mange av de viktigste metallene som
brukes i dag. Rapporten viser at tilgang
til ressurser for produksjon av jern vil
avta etter 2030, og at viktige legeringer
for å lage stål og rustfritt stål vil avta
lenge før det. For eksempel vil tilgang
til sink, nikkel og kobolt være krevende
om 5–7 år, og til krom og mangan
allerede om 2–3 år. Rapporten viser
også til at mange av disse metallene,
inkludert stål og aluminium, lettere
kan gjenvinnes enn utvinnes. Produksjon av gjenvunnet aluminium krever
for eksempel bare 5 prosent av energi
behovet, sammenlignet med produksjon av aluminium fra bauksitt.

1

https://www.geochemicalperspectives.org/
wp-content/uploads/2015/09/v3n2.pdf

* DE TRE SIRKULÆRE TILNÆRMINGENE

1

MATERIALGJENVINNING (RESIRKULERING) Gjenbruk av ressurser
som allerede er produsert. Gjenbruk av
viktige materialer som stål, aluminium,
plast og i noen grad sement som er de
fire største innsatsfaktorene i industrien
i Europa, vil redusere klimagassut
slippene, og det vil kunne gjøres med
langt lavere energiforbruk enn ved å
produsere nytt.

2

HØYERE EFFEKTIVITET I
ANVENDELSEN AV MATERIALER/
RESSURSER Halvparten av all
aluminium som produseres hvert
år når ikke sitt bestemmelsessted,
men blir til avfall. Overdreven
spesifikasjon av konstruksjoner gjør
at man i bygningsindustrien bruker
nesten dobbelt så mye stål som man
trenger.

3

NYE FORRETNINGSMODELLER
Tjenester som for eksempel bildeling
kan lede til langt mer effektiv bruk
av ressursene som inngår i denne
sektoren. I dag brukes ca. 2 prosent
av transportkapasiteten en bil
representerer
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Gjenvinnbare t-banevogner
O

slos t-banevogner veier rundt 94
tonn. Hjulene og understellet
består for en stor del av jernlegeringer
(stål), mens vognkassa for en stor del
er fremstilt i aluminium. Dette er råvarer som nesten fullt ut kan gjenvinnes.
Allerede i 2004/2005, da t-banevognene ble produsert, ble det beregnet
en gjenvinningsgrad på nærmere 95
prosent for vognene (84,7 prosent
materialgjenvinning og 10 prosent
energigjenvinning).
Over levetiden til en t-banevogn
forbrukes det imidlertid langt mer ressurser. Beregninger fra Siemens viser
at det totale materialkonsumet per
vogn er på nesten 224 tonn – mer enn
dobbelt så mye som vognas vekt. Det
skyldes deleforbruk gjennom levetiden
og ressurser som blir til overs i selve
produksjonsprosessen. Nesten 70 tonn
av det som forbrukes over vognenes
levetid er ikke jern og aluminium. For
bestanddeler som plastikk, uorganiske
materialer, glass, organiske materialer

og elektronikk er gjenvinningsandelen
lavere og materialgjenvinningsandelen
har vært svært lav. Her har vi fremdeles en jobb å gjøre for å oppnå et lavest
mulig fotavtrykk for vognene våre.

40 %

Da Siemens leverte dagens t-banevogner
benyttet de allerede resirkulert jern,
stål (40 prosent) og aluminium (60
prosent) i vognene og designet t-banen
slik at det gjør det enkelt å gjøre oppgraderinger og gjenvinne enkeltkomponenter i vognene. T-banesystemet i
Oslo er anerkjent for å ha ligget langt
fremme på dette og fremheves fremdeles som et foregangseksempel på
systematisk tenking allerede fra designstadiet. Forklaringen som ofte gis var
at kunden (les: Oslo kommune) stilte
strenge krav. Det skal vi fortsette med.
Oslo Vognselskap har satt seg som
mål at neste gang vi skal fase inn nye
t-banevogner skal vi øke gjenvinningsgraden av materiellet til 100 prosent.

STÅL kommer fra
resirkulerte kilder

60 %
ALUMINIUM kommer fra
resirkulerte kilder

MATERIALBRUK GJENNOM LEVETIDEN TIL ETT T-BANETOG

GJENVINNING FRA ETT T-BANETOG

UORGANISKE MATERIALER
(F.EKS. GLASS) 2 222 KG

DEPONI 5,3%

ELEKTRONIKK 6 218 KG

ENERGIGJENVINNING
10%

PLAST 41 565 KG

JERNLEGERINGER
121 425 KG

MATERIALGJENVINNING
84,7%

223,7
TONN

ANDRE MATERIALER
7 590 KG
IKKE-JERNHOLDIGE
METALLER (ALUMINIUM,
KOBBER) 32 501 KG
ORGANISK AVFALL
12 141 KG

OSLO VOGNSELSKAP
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100 %
Slik jobber Oslo
Vognselskap for å oppnå
100 prosent gjenvinnbare
materiellanskaffelser

1
2
3
4

I

Oslo Vognselskap tror vi at det kan
gjøres betydelige endringer i fremstillingen og forvaltningen av trikker
og t-banevogner som vil lede til en
mer bærekraftig kollektivtransport. Vi
ser også et stort potensial for å oppnå
en gunstig økonomisk effekt gjennom
flere av disse tiltakene.

5

 edusert forbruk av ressurser i
R
produksjonen av nytt materiell
(mindre avfall i produksjonen)
 ruk av resirkulerte materialer i
B
produksjonen av nytt materiell
 eduksjon i forbruk av reserve
R
deler i materiellets levetid.
I mplementering av ny teknologi/
innovasjoner som f.eks. kan føre
til lengre levetid for delene, lavere
vekt som igjen fører til redusert
energiforbruk i fremføringen m.v.
 evetidsforlengelser gjennom oppL
graderinger og fornyelser fremfor
nyanskaffelser (som du kan lese
mer om i kapittel 5 i denne årsrapporten)

Dagens t-banevogner og trikker går
på fornybar energi som ikke bidrar til
CO2-utslipp i driftsfasen, men hva med
produksjonsprosessen? Ser vi på hele
livssyklusen for en bil, vil i gjennomsnitt ca. 30prosent av CO2 utslippene
skje i produksjonsfasen2. Ved overgang
fra bensin til elektrisk vil man bli kvitt
store deler av utslippene fra kjøring,
men produksjonsfasen forblir en
betydelig kilde til CO2-utslipp fra biler.
CO2-utslipp i produksjonsfasen er betydelige også for t-banevogner og trikker.
I tillegg kommer CO2-utslippene som
følger av produksjonen av deler som
medgår i driftsfasen.

6

Det er flere grep som kan lede til en
mer bærekraftig forvaltning av rullende materiell gjennom prinsipper for
sirkulær økonomi:

Sirkulær økonomi har potensiale i seg
til å levere miljøgevinster på en økonomisk fordelaktig måte og samtidig med
attraktive sosiale effekter som lavere

Gjenvinning av alle innsatsfaktorer ved avhending av materiellet

I tillegg kommer selvsagt den gunstige
effekten av å benytte materiellet på
en mest mulig effektiv måte. I dag
utnyttes transportkapasiteten i Oslos
kollektivsystem kun i liten grad, med
en gjennomsnittlig beleggsprosent på
12 prosent på t-banen og 25 prosent på
trikken. Gjennom mer hensiktsmessig
utnyttelse av transportkapasiteten i så
vel materiell som skinner, tunneler og
øvrig infrastruktur, kan det kollektive
transportsystemet makte å transportere
langt flere personer enn i dag.

kapitalkostnader og driftskostnader,
økt verdi gjennom levetiden, redusert
forbruk av ikke fornybare ressurser,
reduserte avfallsmengder, klimagassutslipp og forbruk av vann, forbedret helse
i leveransekjeden, fra leverandører til
kollektivbrukere og nye jobbmuligheter
gjennom verdikjeden.
I samarbeid med Pure Consulting har
Oslo Vognselskap studert hvor vi har
mulighet til å oppnå en mer bærekraftig
forvaltning av vårt rullende materiell.
Ikke overraskende er det i anskaffelsesog designfasen at handlingsrommet er
størst. Vi kan stille krav til leverandøren
om at råvarer som aluminium, stål og
kobber er gjenvunnet og fremstilt etter
høye etiske standarder.
Gjennom anskaffelsen av materiell med
høy kvalitet som også er vedlikeholdsvennlig, ligger nøkkelen til en av de
mest bærekraftige og samtidig økonomisk lønnsomme strategiene innen
sirkulær økonomi: Levetidsforlengelser.
Vi vet at materiell ofte kan leve mye
lengre enn de 30 årene man gjerne
legger til grunn. Et av Vognselskapets
hovedprinsipper for forvaltning er å alltid ha midler tilgjengelig til nødvendig
vedlikehold (vognleiemodellen) slik at
vi tar vare på verdiene på en best mulig
måte. Dette er også god miljøpolitikk.
Løpende oppgradering og fornyelse av
materiell er samtidig langt mer økonomisk enn å kaste og kjøpe nytt.

2

VÅRE STRATEGISKE MÅL FOR Å OPPNÅ
EN BÆREKRAFTIG VOGNFORVALTNING

Oslo Vognselskap har en ambisjon om at
alt nytt materiell skal være 100 prosent
gjenvinnbart innen 2024. Det betyr at alt
vi putter inn i en trikk eller t-banevogn skal
kunne tilbakeføres til økonomien som mate
rialer eller i form av energi. Vi har også satt
oss andre mål for en bærekraftig vognpark:





Kilde: Material Economics, The circular economy.
A powerful force for climate mitigation. 2018.

 ovedelementene i nytt materiell skal
H
bestå av 50 prosent resirkulerte mate
rialer i 2024.
Vi skal fremme ansvarlig produksjon i
alle anskaffelser. Ikke bare av trikker
og t-banevogner.
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KRAV TIL MATERIALGJENVINNING
SOM IVARETAR VERDIER VED
AVHENDING
MILJØKRAV, INKLUDERT
ENERGIEFFEKTIVITET OG STØY

PRODUSERE

DESIGNE

TILDELING AV KONTRAKTER BASERT PÅ
ANALYSE AV VERDISKAPING OG LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCA)
KRAV TIL BRUK AV RESIRKULERTE
MATERIALER

UTVINNE
RÅMATERIALER

OPPLÆRING AV UNDERLEVERANDØRER I
SAMARBEID MED LEVERANDØREN

BRUKE

RESIRKULERE
MATERIALENE SKAL I
HOVEDSAK BRUKES
SOM INNSATSFAKTOR I
ANDRE PRODUKTER
EKS. GLASS KAN BLI
TIL GLAVA

VEDLIKEHOLDE/
FORVALTE
LEGGE TIL RETTE FOR
PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD
AV RULLENDE MATERIELL

GJENBRUKE
ANALYSERE MILJØEFFEKTEN VED BESLUTNINGER
OM OPPGRADERINGER OG OMBYGGING.

OPPLÆRING FOR Å SIKRE
BÆREKRAFTIGE
VEDLIKEHOLDSRUTINER

STILLE MILJØKRAV VED
OMBYGGING OG OPPGRADERING





 ærekraftindikatorer skal inngå i
B
livssyklusanalyser (LCA) ved alle rele
vante anskaffelser
Vi skal velge bærekraftige løsninger i
vår materiellforvaltning. Ikke bare ved
kjøp, men også i vedlikehold, gjennom
kjøp av deler, valg mellom lever
andører og valg av teknologi

REPARERE





E nergiforbruket skal reduseres med 5
prosent på vårt materiell innen 2024.
Gjennom levetidsforlengende tiltak
øker vi levetid med minst 40 prosent.
Ved avhending av eksisterende
materiell skal 100 prosent av hovedele
mentene: stål, aluminium og kobber,
materialgjenvinnes.



 Miljøeffekten skal inngå i beslutnings
grunnlaget ved ombygging og
oppgraderinger
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OSLO VOGNSSELSKAP

NESTE STASJON

5

Oslo Vognselskap
har et godt samarbeid med
oss i Ruter, noe som gir oss
en trygghet for at materiellet
ivaretas og moderniseres
gjennom hele levetiden.
MARKEDSDIREKTØR I RUTER,
ELLEN ROGDE

ÅRSRAPPORT 2018

ELLEN ROGDE
MARKEDSDIREKTØR
RUTER

Foto: Olav Heggø
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Med kunden i fokus
SAMTALEN

En mobilitetssektor i rask endring gjør det nødvendig å ha både
evne og vilje til omstilling. Dagens løsninger vil ikke være tilstrekkelig for å møte de forventningene som morgendagens kunder
vil stille. I samarbeid med Ruter arbeider Oslo Vognselskap for
å sikre at t-banevognene og trikkene er konkurransedyktige –
både i dag og i morgen.
TEKST ARNE DANIELSEN

M

T

98 %
KUNDETILFREDSHET
Andelen fornøyde passasjerer
på t-banen er på et historisk
høyt nivå og skyhøyt over
situasjonen tidlig på
2000-tallet

arkedsdirektør Ellen Rogde i
Ruter bruker heller begrepet
«mobilitetsbransjen» enn tradisjonelle
betegnelser som de fleste er vant til.
Dette for å understreke at vi befinner
oss i en bransje som er i stor endring,
preget av revolusjonerende ny teknologi og ditto kreative forretningsmodeller.
– Intet er lenger som det var, sier Rogde
til materiellsjef Tor Vegar Kittelsrud
hos Oslo Vognselskap. Hun synes det er
betryggende at Vognselskapet tar et tydelig og helhetlig ansvar for det rullende
materiellet for å sikre størst mulig grad
av tilgjengelighet og forutsigbarhet.
DYP KUNDEFORSTÅELSE

Når det gjelder nye forretningsmodeller, trekker Rogde fram Møller bil. De
opererer ikke lenger bare som tradisjonell bilforhandler, men leaser også ut
biler og tilbyr en digital løsning der du
kan leie ut bilen din når du ikke bruker
den selv. Et annet aktuelt eksempel er
Vy som nå tilbyr lett tilgjengelige bybiler
som en forlenging av togreisen.
– Store nye aktører som Facebook,
Amazon og Google har også kastet seg
inn i mobilitetsbransjen.
Disse har bygget opp et digitalt økosystem fra starten, en driver for radikale

kundeopplevelser og en ny måte å
møte kundebehovet på. Vi snakker
om enkle, personifiserte tjenester. Alt
handler om å sette kunden i sentrum
og levere bevegelsesfrihet på en bærekraftig og attraktiv måte. Bevegelse og
endringer skaper muligheter og store
penger, men til syvende og sist handler
det om en dyp forståelse av kunden,
understreker Rogde.
FELLES BASISBEHOV

– Hvilken betydning har så dette for
tenkningen rundt reiser med trikker og
t-baner?
Opplevelsen av selve reisen er en viktig
del av kundeatferden. Som en del av
denne er også materiellets tilstand
viktig for kunden. Den store veksten
vi opplever i antall reiser viser at vi
faktisk er attraktive. Kundetilfredshets
målinger gir oss ytterligere bevis på at
kundene er fornøyd.
Rogde minner om at det finnes en rekke
ulike typer kollektivreisende: arbeidsreisende, fritidsreisende, turister, grupper
og liknende, som alle har sine krav som
må ivaretas, men at det likevel finnes
krav som er felles for alle.
– Felles er at de reisende vil føle seg
trygge på å komme seg fram raskt,
trygt, komfortabelt og pålitelig.
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Den viktigste utfordringen er å sikre oss
handlingsrom for de endringen vi vet vil
komme, men som vi ikke foreløpig vet hva vil
innebære, samstemmer Ellen Rogde fra Ruter
og Tor Vegar Kittelsrud fra Oslo Vognselskap.
Foto Olav Heggø

Vognmateriellet må tilfredsstille dette
basisbehovet. Her vet jeg at Oslo Vognselskap har et godt samarbeid med Sporveien og oss i Ruter, noe som gir oss en
trygghet for at materiellet ivaretas og
moderniseres gjennom hele levetiden.
STØRRE FORVENTNINGER

Hun understreker at dette ikke er
bare-bare, fordi forventningene til
kvaliteten stadig øker.
– Moderne privatbiler har en «bli
kjent med meg»-funksjon som tilpasser seg den enkelte. Etter hvert
vil jo bilene også bli selvkjørende,
slik at man kan drive med andre ting
underveis. Slik blir bilen stadig mer
attraktiv. Da er det viktig at kollektivtrafikken er like effektiv. På trikk
og t-bane sitter jo også folk ofte bak
sin egen skjerm. En forutsetning er
at internett funker om bord. Et ferskt
eksempel på en slik oppgradering er
at t-banevognene nå har installert
USB-ladepunkter. Det er interessant å
tenke på at behovet for slike USB-kontakter er noe vi ikke kunne forestille
oss for noen få år siden, fordi utviklingen går så fort.
– USB-ladepunktene er ett av mange
tiltak Vognselskapet gjennomfører for
å sikre gode kundeopplevelser, tilføyer
Tor Vegar Kittelsrud.

– Andre eksempler er oppgraderingsprogrammet som er gjennomført for
SL95-trikkene og nye belger mellom
vognene på t-banen for å øke sikkerheten. Et program for midtlivsoppgradering skal sikre attraktive og
driftssikre t-banevogner gjennom hele
levetiden.

Fornebubanen og ny sentrumstunnel
åpnes. Arbeidet med det nye signal- og
sikringsanlegget med CBCT-teknologi
på t-banen er også formidabelt, også
økonomisk, og her er Oslo Vognselskap
forespurt om å finansiere tiltak på
vognene.
SAMSPILL NØDVENDIG

HANDLINGSROM

– Vi kan ikke forutsi hva som skjer om
ti år, derfor trenger vi dynamikk og
fleksibilitet, ikke rigiditet. Vår viktigste utfordring når det gjelder trikker
og t-banevogner er at materiellet har
lang levetid og må vurderes i et langt
perspektiv, samtidig som alt endres
på rekordtid. Derfor må vi sikre oss
mest mulig handlingsrom, poengterer
Rogde.
– Et viktig verktøy nettopp for å sikre
handlingsrom, er «vognleiemodellen»,
sier Kittelsrud.
– Vognleiemodellen opprettholder
evnen til gjenanskaffelser, noe som
gjør voksesmertene mindre, og samtidig gir muligheter til å fornye og
oppgradere eksisterende materiell.
Utfordringene står som kjent i kø.
Kapasiteten er allerede sprengt, og
behovet for nytt materiell er åpenbart
når nye infrastrukturprosjekter som

For å få dette til er det nødvendig at
alle gode krefter trekker sammen.
– Det fine med å sitte sammen er at
vi har ulik kompetanse som utfyller
hverandre, da blir resultatet godt.
Ruter vet hva kundene ønsker, Sporveien er eksperter på det operative,
mens Oslo Vognselskap har oversikt
over hva leverandørene utvikler.
Vognselskapet er en vesentlig del av
helheten, ved å håndtere store investeringer, sørge for lavest mulige driftsog vedlikeholdskostnader og gjennom
sin rolle i forvaltningen av kontraktene mot leverandørene, sier Rogde.
– Vi må fortsette å samarbeide, dele
informasjon og jobbe sammen i fellesskap, samarbeidet er et godt bidrag
til å sikre gode resultater. Det skjer
nemlig så mye rundt oss at vi alle må
strekke oss for å henge med, konkluderer Ellen Rogde.

OSLO VOGNSELSKAP
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Vi klarte det!
Alle Oslos SL95-trikker er nå
oppgradert. Et omfattende
prosjekt ledet av Oslo Vognselskap er gjennomført i
samarbeid med Sporveien og
AnsaldoBreda. Trikkene kan
nå kjøre frem til de nye trikkene ruller i Oslos gater.

OPPGRADERINGENS VERDI

300 mill. kr.
PRIS

0,-

S

L95-trikkene, på folkemunne gjerne
kalt Italia-trikkene, ble levert i
perioden 1999 til 2003 av trikkeleverandøren AnsaldoBreda. I løpet
av trikkenes driftstid har det dukket
opp forskjellige utfordringer; rust og
strukturelle skader på vognkassen samt
andre feil på boggier og elektriske
anlegg. For å ta hånd om problemene
og sikre driften fremover ble det i 2012
inngått en avtale om et omfattende
oppgraderingsprogram mellom Oslo
Vognselskap og AnsaldoBreda. Med
denne avtalen ble situasjonen endret
fra diskusjoner om skyld og ansvar til
en situasjon der partene ble enige om
hva som måtte til for at trikkene skulle
fungere som tenkt.

fremdriften, men den siste trikken gikk
ut av programmet den 17. desember i
fjor, som planlagt. Det er med stolthet
vi kan konstatere at: Vi klarte det!

De omfattende utbedringene har
foregått over en periode på seks år og
har en anslått kostnad på nærmere
300 mill. kr. Men arbeidene har skjedd
uten kostnad for Oslo.

I tillegg til de tekniske utbedringene,
som sikrer pålitelighet og sikker drift
ut levetiden, er det utført betydelige
oppgraderinger inn- og utvendig. Dette
omfatter bytte av gulv og -belegg,
seter, oppgradering av holdestenger og
skjermvegger, utvendig lakkering samt
nye merker iht Ruters nye designprogram. Dette er tiltak som også bidrar
til at materiellet oppfattes attraktivt for
kundene.

Målet for utbedringsprogrammet var
at alle trikkene av typen SL95 skulle
være ferdig oppgraderte i 2018. Det var
nødvendig, blant annet av hensyn til de
pågående oppgraderingene av trikkebasen på Holtet, der arbeidene pågikk.
Det har vært krevende å opprettholde

HVA ER ASSET MANAGEMENT:
En systematisk prosess for å sikre god
forvaltning av verdier og eiendeler gjennom
hele levetiden. Det er et verktøy for en syste
matisk tilnærming til oppgaver og aktiviteter.
Metoden er anerkjent for å drive god forvalt
ning definert i den internasjonale standarden
ISO 55000.

Oslo. Vi etablerer derfor et system som vil gi oss
et rammeverk for å bedre pålitelighet, redusere
kostnader, øke tilgjengelighet og forbedre
sikkerheten gjennom hele levetiden på våre
eiendeler. En slik systematisk tilnærming til
oppgavene og aktivitetene gir også en større
trygget for at våre målsettinger oppnås, og at
attraktiviteten til materiellet opprettholdes.

HVORFOR BÆREKRAFTIG FORVALTNING
Vår jobb er å forvalte de store verdiene som er
investert i trikker og t-banevogner til beste for

HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ:
Oslo Vognselskap skal styrke sin rolle som
en langsiktig forvalter. Det vil kreve at vi

Gjennomføringen av avtalen var
organisert som et prosjekt ledet av
Oslo Vognselskap, i tett samarbeid med
Sporveien og AnsaldoBreda. Hadde
ikke utbedringsprogrammet lykkes
hadde trikkene neppe kunnet brukes i
dag. For en offentlig trikkeeier er det
av liten verdi å vinne rettstvister eller
å motta erstatninger. Vognselskapets
jobb er å sørge for materiell til å frakte
Oslos innbyggere og besøkende. Dette
var også det overordnede, felles målet
da prosjektet ble etablert.

identifiserer beste praksis mht. styring og
kontroll, prosesser, teknologi og organisering.
Vi ønsker å:
Bevare vognenes verdi lengst mulig
Møte økt etterspørsel effektivt
Få mest mulig verdi for pengene
Møte kundenes økende forventninger
Drive effektivt, og bruke ny teknologi og
innovasjon

Foto: Tommy Andresen
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OPPGRADERINGSPROGRAMMET:
Utbedring av rustskader og ny rustbeskyttelse
Forsterkning av vegger, gulv og ramme
Utbedring av ledd mellom vognene
Tekniske forbedringer på boggi, aksler og girkasser
Tekniske forbedringer på dører
Tekniske forbedringer av utstyr på tak

INNVENDIGE OG UTVENDIGE OPPGRADERINGER:
Utvendig hellakkering
Nytt gulvbelegg, lister og innfesting
Oppgradering av holdestenger og skjermvegger
Nye seter og setetrekk
Ny ripefolie på vinduer

OSLO VOGNSELSKAP
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Lenge leve t-banen!
Levetidsforlengelser av eksisterende materiell kan vise seg å være et av de viktigste grepene vi kan gjøre for å oppnå en mer bærekraftig kollektivtransport.
Den gode nyheten er at det også kan være blant de mest lønnsomme tiltakene vi
kan gjøre på vognparken vår. I Oslo Vognselskap jobber vi systematisk for å sikre
muligheten til å velge levetidsforlengelse, for dermed å kunne utsette nye og dyre
anskaffelser. Nøkkelen til det er å ta godt vare på dagens materiell.

H

vor gammel kan en t-banevogn
bli? Rullende materiell blir gjerne
konstruert og produsert for å oppnå
en levetid på 30 år. I Europa er det
en rekke vognparker som nærmer seg
denne alderen. Som en følge av det,
står mange byer foran omfattende
utskiftinger av vognparken.

PÅGÅENDE OPPGRADERINGER







O
 ppgraderinger i fører
rommet
O
 ppgradering av interiør
U
 tvendig reparasjon av sår
og skader samt polering og
lakkering
Polering/lakkering

av dører
og refoliering
N
 ytt merkeprogram utvendig
og innvendig

De senere årene har mange byer valgt å
forlenge levetiden til sitt eksisterende
vognmateriell gjennom oppgraderinger
og fornyelse. Blant dem som har valgt å
gjøre det er München, Montreal, Newcastle og London. Felles for disse byene
er at de vognene de forlenger levetiden
til, bygger på robuste konstruksjoner.
Det kan være svært gunstig å skaffe seg
valgfrihet gjennom å utsette beslutninger om nyanskaffelser i noen år,
så lenge den teknologien du forlenger
levetiden til fortsatt gir god driftsøkonomi og skaper gode reiseopplevelser
for kundene.
Enkelt sagt: forlenger du levetiden på
dine eksisterende t-banevogner, får du
mer av det du allerede har. De byene
som velger en slik løsning, erstatter
ikke anskaffelsen av nye vogner, men
oppnår kanskje å utsette innkjøpet
av nye vogner i mange år eller kjøper
færre vogner. Stor befolkningsvekst
og redusert økonomisk handlefrihet
i mange byområder gjør at dette kan
være en effektiv strategi for å møte
befolkningens transportbehov. Det
kan også være svært god ressurs- og
miljøpolitikk, da fremstillingen av

en t-banevogn er miljøbelastende.
Levetidsforlengelse av dagens materiell
vil bidra til å redusere Oslos kollektiv
trafikks fotavtrykk.
I internasjonale studier av hvilke effekter dette kan gi, har man funnet ut at
man kan oppnå en forlengelse av levetiden på opptil 20 år med investeringer på
bare en fjerdedel av det man må punge
ut med om man anskaffer nytt materiell.
For Oslos del tror vi at kostnaden kan
være helt nede i 10 prosent fordi vi hele
tiden har hatt fokus på kvalitet.
Med dette som bakteppe har vi kartlagt
vårt materiells status og iverksatt
oppgraderinger som et første steg på
veien mot en eventuell levetidsforlengelse. Det er nødvendig å starte dette
arbeidet i en tidlig fase av materiellets
levetid, for å ha en vognpark som lar
seg levetidsforlenge innenfor en akseptabel kostnad. Denne oppgraderingen
kaller vi for midtlivsoppgradering.
Utgangspunktet for Oslos t-banevogner er svært bra. Vi har en homogen
vognpark, som så langt har vist seg som
en stabil konstruksjon med få tekniske
problemer. Oslo Vognselskap har også
jobbet systematisk med å optimalisere
vedlikeholdet og vi har mange pågående
oppgraderinger og forbedringer som i
sum skal sikre et viktig strategisk mål:
en vognpark i verdensklasse i 2024.
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NYANSKAFFELSE
GJENANSKAFFELSE
60 MILL. KR.
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BESPARELSE VED LEVETIDSFORLENGELSE

0,78
Besparelse pr. år pr. togsett
ved levetidsforlengelse

X

115
Antall eksisterende
togsett

=

89,7 mill.

KR. PR. ÅR

Årlig besparelse for
eksisterende vognpark

VED 20 ÅRS FORLENGET LEVETID PÅ EKSISTERENDE VOGNPARK SPARER VI

1,8 mrd.

OSLO VOGNSELSKAP
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Innovasjoner til kundens beste
V

i står midt oppe i det mange omtaler som verdenshistoriens største
og raskeste endring av transportsektoren. Elektrifisering, digitalisering, det
grønne skiftet og selvkjørende transportmidler kommer til å endre folks
hverdagsreiser. Samtidig øker kundenes forventninger både til brukervennlighet og informasjonstilgang. Folk blir
mer og mer vant til å fikse det meste
med smarttelefonen raskt.
Tidligere har kollektivtrafikkens viktigste konkurransefortrinn overfor bilen

vært at den er miljøvennlig, kostnadseffektiv og at man kan bruke tiden på
noe bedre enn å holde i et ratt. Disse
fortrinnene kan langt på vei forsvinne
med elektriske og selvkjørende biler
og bildelingsløsninger. Da blir kvalitet
desto viktigere.
Dette krever at Oslo Vognselskap og
resten av kollektivsektoren utvikler en
kultur der innovasjon og nytenkning
blir fremelsket og der vi tar i bruk
ny teknologi for å møte kundenes
forventninger. Vi må kunne reagere

raskt på kundens endrede krav og
forventninger.
Oslo Vognselskap jobber kontinuerlig
for å forbedre materiellet. Vi har laget
planer for å øke kapasiteten på eksisterende materiell og for å få ned driftsog vedlikeholdskostnadene. Vi jobber
hele tiden for å implementere tiltak
som skal gi passasjerene en opplevelse
av å reise med moderne materiell og
vi jobber for å tilpasse materiellet til
behovene til våre kunder, Ruter og
Sporveien.

NYE LØSNINGER PÅ MATERIELLET

NYE AUTOMATISKE destinasjonsskilt
for bedret passasjerinformasjon på SL95

 SB-KONTAKTER for lading av mobiltele
U
foner og laptoper på trikken og t-banen

KARTLAGT endret design av interiør i
t-banevognene for bedret passasjerflyt
og økt kapasitet

 Y BELGLØSNING for økt s ikkerhet for
N
passasjerene på t-banen

INNVENDIG LED-belysning i
t-banevognene

 YTT PASSASJERTELLEUTSTYR på
N
t-bane og trikk for bedre kontroll med
passasjerstrømmene og bedre mulighet
for planlegging av kapasitet

LED-LYS utvendig på SL95
	KONSEPT for å montere ytterligere
mellomvogner inn i eksisterende t- bane
togsett er utarbeidet

P IDAS – mange prosjekter knyttet til
passasjerinformasjon
 MI – førerinformasjon for økt
H
regularitet og relevant informasjon til
togfører
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Vi har aldri kjørt
mer!
KM

Det har aldri før vært produsert flere
vognkilometer med trikk og t-bane. Veksten
i transportomfang utgjorde 1,2 prosent for
t-banen og 4,3 prosent for trikken i 2018.
Likevel opplever vi en gledelig nedadgående trend i antall vognbytter per mill.
kjørte kilometer. Det innebærer at påliteligheten til materiellet opprettholdes, tross
økt bruk. Økningen i innrapporterte feil i
2018 henger sammen med et økt fokus på
rapportering. Vi forventer at det på sikt skal
bidra til å heve kvaliteten.
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Antall km t-baneflåten kjører har økt de siste årene. Det blir kjørt
flere km per t-banevogn og utnyttelsen av t-baneflåten bedres slik
at man får mer kollektivtransport for pengene. Både antall feil som
meldes inn og antall bytter av togsett er på et stabilt lavt nivå og
det jobbes hardt for å opprettholde dette nivået.
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T-BANEVOGNER

2018

Samme trenden som for t-bane gjør seg gjeldende for trikk av
begge typer. Det kjøres flere km per trikk. Økt fokus på rapporter
ing gir seg utslag i flere innmeldte feil. Dette fører til økt kvalitet
på sikt. Innrapporteringer gjør altså at feil utbedres på verkstedet
før trikken blir satt i trafikk igjen.

Foto: Tommy Andresen

STINE ROLSTAD BRENNA
STYREMEDLEM

TOMM O. BRÅTEN
STYRELEDER

EMIL EIKE
STYREMEDLEM

41

ÅRSRAPPORT 2018

6
Styrets beretning
ATTRAKTIVT OG BÆREKRAFTIG MATERIELL
Verden står overfor en formidabel utfordring: I Paris-avtalen
har vi forpliktet oss til å unngå at temperaturen stiger med
mer enn 2 grader og å gjøre alt vi kan for å unngå at den
stiger mer enn 1,5 grader. Oslo har vedtatt noen av verdens
mest ambisiøse klimamål: å redusere de direkte klimagassutslippene fra Oslo med 36 prosent i forhold til 1990-nivå
innen 2020 og med 95 prosent innen 2030. Som følge av
Oslos ambisiøse klimamål, er byen utpekt til Europeisk
miljøhovedstad i 2019.

oppgradere eksisterende vogner. Vi leier ut vognene, fastsetter krav til vedlikeholdet av dem og kontrollerer at dette
vedlikeholdet utføres på en måte som sikrer kommunens
verdier. Selskapet ivaretar også avsetninger til periodisk
vedlikehold og følger opp leveransene av vogner overfor
leverandørene.
Siden vi ble etablert, har vi arbeidet for å forvalte både
t-banevognene og trikkene slik at de utgjør et driftssikkert,
attraktivt og bærekraftig vognmateriell med lave driftskostnader. Med den vognparken vi vil forvalte om noen år, har vi
valgt som visjon å ha en vognpark i verdensklasse i 2024. Det
betyr at vi skal sørge for at dagens t-banevogner er så godt
vedlikeholdt og oppgradert at kundene fremdeles oppfatter
dem som moderne, attraktive og konkurransedyktige. Når
vi samtidig vet at vi i 2024 kommer til å ha en flunkende ny
trikkevognpark, er det ingen grunn til å ha lavere ambisjoner. Oslo vil ha en unik posisjon blant verdens kollektivbyer
i form av to helt homogene og moderne vognparker.

Over 60 prosent av utslippene i Oslo kommer i dag fra transportsektoren. Selv om kollektivsektoren står for en beskjeden del av disse utslippene, er den videre utviklingen av et
velfungerende og attraktivt kollektivt transporttilbud essensielt for å innfri Oslos klimamål. Blant annet må dette skje
ved at vi leverer trikker og t-banevogner som er attraktive og
driftssikre gjennom hele levetiden, vi må sikre en sunn økonomisk forvaltning av vognene og vi må fornye vognparken
slik at våre passasjerer også i fremtiden tenker på en reise
med t-banen eller trikken som effektiv, attraktiv og miljøvennlig. Vår misjon, som bygger på vår eiers overordnede
målsettinger er å tilby attraktivt og bærekraftig materiell.

2018: LANGSIKTIGHET OG HANDLEKRAFT

EN VOGNPARK I VERDENSKLASSE I 2024

Oslo har en bedre situasjon enn noen gang hva gjelder
forvaltning og fornyelse av vognparken til både t-banen og
trikken.

Oslo Vognselskap AS ble etablert høsten 2006, som følge av
vedtak i bystyret tidligere samme år. Selskapet er 100 prosent
eiet av Oslo kommune, og holder til i Oslo sentrum. Vårt
samfunnsoppdrag er å finansiere og anskaffe nye vogner og

• Selskapet har hatt en utvikling i tråd med budsjett og
forventninger når det gjelder utviklingen i vår gjenanskaffelsesevne for nytt materiell.

42

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

OSLO VOGNSELSKAP

•Vi har satt av det vi trenger for å sikre at planlagt vedlikehold

•T-banemateriellet er inne i en periode med økende vedlike-

og oppgraderinger kan skje i henhold til våre planer. Det er
ikke noe vedlikeholdsetterslep på Oslos rullende materiell.

holdsbehov og behov for oppgraderinger, for at materiellet
fortsatt skal være konkurransedyktig og attraktivt.

•Den modellen som Oslo kommune har etablert for beregning av vognleie, setter kommunen i stand til å finansiere
anskaffelsen av nytt materiell til byen og til å kunne gjennomføre ønskede oppgraderinger og vedlikehold. Styret vil
fortsette å arbeide i tråd med eiers målsetting om å beholde
og videreutvikle «vognleiemodellen» i fremtiden.

•Økningen i produksjonen fortsetter å prege utviklingen
for skinnegående materiell. Det ble i 2018 kjørt 47,4 mill.
vognkilometer med t-banen og 4,8 mill. vognkilometer med
trikken, fordelt på 2,6 mill. vognkilometer med SL79 og 2,2
mill. vognkilometer med SL95. Veksten for t-banen utgjør
1,2 prosent, mens den for trikken tilsvarer en økning på 5,4
prosent.

•Oppgraderingen av SL95-trikkene (Settlement Agreement)
ble ferdig i tide. Dette skjedde uten kostnad for Oslo. Det
gir et godt utgangspunkt for å kunne tilby et pålitelig transporttilbud med trikk frem til nye trikker er på plass.

•Også SL79-trikkene har gjennomgått nødvendige oppgraderinger for å kunne fortsette å gå i trafikk i Oslo, frem til nye
trikker fases inn.

•Samarbeidet med Sporveien om forvaltningen av så vel
trikkeparken som t-banevognene er svært konstruktivt.
Styret konstaterer at de samarbeidsformene som er utviklet
mellom selskapene virker å fungere meget bra.

STYRKET EVNE TIL VERDIFORVALTNING
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Oslos vognleiemodell sikrer at det er satt av nødvendige
midler til å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige
for å opprettholde publikums tilfredshet og vognmateriellets konkurranseevne, samtidig som livssykluskostnadene
holdes på et minimum gjennom planmessig og kontinuerlig
vedlikehold. Godt vedlikehold innebærer også at vi forvalter
ressursene på en bærekraftig måte. Vi har aldri hatt et bedre
utgangspunkt for optimal verdiforvaltning av Oslos betydelige investeringer i rullende materiell.
Styret er tilfreds med det planmessige arbeidet som utføres
og den økonomiske ryggraden som nå er etablert gjennom
den langsiktige forvaltningsmodellen som selskapets eier har
valgt.

30 000

FORTSATT ATTRAKTIVE T-BANEVOGNER

Dagens t-banevogner har vist seg å være både effektive og
pålitelige. Publikums tilfredshet med t-banen har også steget
markant, i takt med innfasingen av nye vogner i perioden
2006–2014. Materiellets tilbakelagte distanse og alder gjør
likevel at det nå er et økende oppgraderings- og fornyelsesbehov på vognene. Det er som forventet.
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For at t banevognene skal fortsette å være attraktive kreves
det at vi jobber målbevisst gjennom hele levetiden med å
oppgradere og fornye materiellet, slik at publikums forventninger hele tiden er innfridd. Det pågår for tiden et
oppgraderingsprogram for utvendig lakkering av vognene og
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innvendig oppgradering av særlig utsatte områder (vegger).
I tillegg til disse aktivitetene gjennomføres ny innvendig
merking som følger Ruters designmanual, nye seteputer
og trekk, ny utvendig merking, nye trekk til førerstol og en
oppfriskning av førerromspulten. Hele programmet vil ha en
varighet på drøye 2 år fra oppstart.
Oslo Vognselskap bidrar også aktivt til å optimalisere vedlikeholdet på MX for å minimere arbeidsomfang og kostnader
uten at dette går ut over kvaliteten og sikkerheten på materiellet. Med fortsatt høy ytelse og kjørevolum på t-banen vil
dette arbeidet bli enda viktigere.
VI SKAL MØTE FREMTIDENS KAPASITETSBEHOV PÅ T-BANEN

Det har vært en formidabel passasjervekst på t-banen det
siste tiåret. Kapasitetsøkningen som de nye MX-vognene ga
er snart innhentet av den økte etterspørselen. Det er behov
for ytterligere utvidelser av t-banens transportkapasitet
dersom Oslos klimaambisjoner og publikums forventninger
skal innfris.
I 2018 leverte Ruter en konseptvalgutredning (KVU) i samarbeid med Oslo Vognselskap og Sporveien. Her anbefales
det å anskaffe nytt vognmateriell i tide til åpningen av Fornebubanen og med opsjon for å anskaffe tilsvarende materiell også ved åpning av ny sentrumstunnel gjennom Oslo.
Tiden frem til leveranse av nytt materiell er knapp. Selskapet
vil bidra til en rask videreføring av forprosjekt og kvalitetssikring for å kunne gå ut i markedet. Det er nødvendig for
å ha transportkapasiteten på plass i tide til åpningen av
Fornebubanen. Styret anbefaler også at man ser på strategier
for å møte den forventede etterspørselsveksten i tiden frem
til nytt materiell kan være på plass.
Sporveien og Oslo Vognselskap fortsatte i 2018 sitt samarbeid om nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC). Prosjektet vil
gi alle banestrekninger bedre regularitet, redusere feil og økt
pålitelighet for hele t-banesystemet. Systemet vil også legge
til rette for en økning i antall avganger.
FREMTIDENS BYREISE

Sporveien signerte i juni 2018 kontrakt for levering av 87
nye trikker med det spanske selskapet CAF. Etter byrådets
beslutning skal eierskapet til vognene overføres til Oslo
Vognselskap ved idriftsettelse. Styret ser med forventning
frem til innfasingen av trikkene, som vil gi et mer moderne
trikketilbud med potensiale for reduserte driftskostnader,
høyere kundetilfredshet, bedre driftsstabilitet og en vesent-
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lig økning i totalkapasiteten på transporttilbudet.
Oslo Vognselskap forventer å benytte i størrelsesorden 1,3
mrd. kroner fra vognanskaffelsesfondet til anskaffelsen av
SL18. De resterende 2 mrd. kroner skal lånefinansieres. Det
vil si at selskapet bidrar med egenkapital i størrelsesorden 43
prosent til anskaffelsen. Dette illustrerer hvor verdifull vognleiemodellen er for å skape gjenanskaffelsesevne for rullende
materiell.
SL95: OPPGRADERINGENE FERDIGE I TIDE

Oslos SL95-trikker har gjennomgått et omfattende oppgraderingsprogram som omfatter samtlige trikker av denne
typen. Styret er svært tilfreds med at oppgraderingene ble
gjennomført innen utgangen av 2018, slik at også ombyggingsarbeidene på Holtet kunne starte som planlagt. Oppgraderingene ble utført av leverandøren av vognene, uten
kostnader for Oslo.
Samtidig ble det gjennomført et løft av innvendig og utvendig standard. I samarbeid med Sporveien og Ruter ble det
gjennomført en rekke mindre oppgraderinger for å komme
opp på dette nivået. Den nye standarden skal opprettholdes
frem til nye trikker fases inn.
SL79: ØKT TILGJENGELIGHET

SL79 er Oslos eldste trikketype. Oslo Vognselskap har
finansiert et oppgraderingsprogram for disse trikkene som
omfatter rustutbedring, utvendig lakkering og oppfriskning
av interiør. I 2018 gjennomførte vi i Sporveiens regi oppgradering av 8 trikker, totalt har 33 av 40 trikker nå fullført
oppgraderingsprogrammet. Det planlegges for at resten av
flåten skal oppgraderes i 2019.
Det foregår også systematiske forbedringsprosesser for
begge trikketypene som skal avdekke tekniske svakheter på
materiellet ved å overvåke trender og feilutvikling, såkalte
RAMS-prosesser. Arbeidet skjer i samarbeid mellom Oslo
Vognselskap og Sporveien. Forbedringsprosessen gir Oslo
mer kollektivtrafikk for pengene; flere trikkekilometer og
bedre trikker.

ET SOLID ØKONOMISK RESULTAT
Oslo Vognselskap AS hadde i 2018 en omsetning på kr 684,7
mill. Det er en økning på kr 36,2 mill. fra i fjor. Økningen
skyldes økt kjørevolum og inntektsføring av kr 9,3 mill. i
dagbøter fra Ansaldo Breda i forbindelse med oppgraderings-
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prosjektet på SL95, som ble ferdigstilt i 2018. De vesentligste kostnadselementene for selskapet er finanskostnader,
avskrivninger og periodiske vedlikeholdskostnader for
materiellet. Det inngår også kostnader til kontraktsoppfølging, materiellforvaltning, prosjektstyring og administrasjon.
Resultatet etter skatt ble på kr 99,4 mill.
Oslo Vognselskap hadde i 2018 rentekostnader på kr 87,9
mill. Kostnadene fordeler seg med kr 86,0 mill. til Oslo kommune og kr 1,9 mill. til Akershus fylkeskommune. Selskapets
likviditetssituasjon gjør at selskapet ikke har noen aktive
sertifikatlån eller andre former for tilførsel av kortsiktig
likviditet. Ved utgangen av året hadde selskapet anledning til
å ta opp ca. kr 300 mill. i gjeld med kommunal garanti.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styret foreslår at overskuddet etter skattekostnad, justert for
pensjonsavvik, på kr 99,3 mill. legges til vognanskaffelsesfondet.

VI OPPRETTHOLDER VÅR
GJENANSKAFFELSESEVNE
Selskapet har etablert et vognanskaffelsesfond som skal sikre
at selskapet over tid opprettholder gjenanskaffelsesevne og
gir et riktig bilde av de samlede kostnadene ved materiellanskaffelser. I 2018 økte vognanskaffelsesfondet med kr 99,2
mill., etter at årets overskudd på kr 99,4 mill. ble korrigert
med kr 0,2 mill. i estimatavvik for pensjoner. Fondet endte
da på kr 704,9 mill.

FORUTSIGBARE AVSETNINGER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD

I 2018 ble innholdet i servicen som skal gjennomføres etter
1,44 mill. kjørte km (12 år), for MX vognene, gjennomgått.
Et tilsvarende arbeid ble også igangsatt for den siste servicen, som skal gjennomføres etter 1,92 mill. kjørte km (16
år). Kvalitetssikringen av disse revisjonene vil gi et bedre
utgangspunkt for å foreta korrekte avsetninger over hele
levetiden på MX vognene. Målet er også å kunne oppnå
effektiviseringer i vedlikeholdet og ved dette oppnå lavere
vedlikeholdskostnader.

LAVERE GJELD – ØKENDE VEDLIKEHOLDSFORPLIKTELSER

Selskapet har tatt opp lån i Oslo kommune for å finansiere
anskaffelsen av t-banevogner som i alt utgjør kr 3 116,5 mill.
ved utgangen av 2018. Akershus fylkeskommune har finan-
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Utbetalingene for gjennomført periodisk vedlikehold på
materiellet var på kr 199,3 mill. i 2018, mot kr 190,4 mill.
i 2017. Økningen i utbetalingene skyldes økt kjørevolum,
prisjusteringer fra Sporveien og flere store revisjonsintervaller enn tidligere år. For trikk har utbetalingene økt fra 2017
til 2018. Det skyldes i hovedsak utførelse av rustrevisjoner
for SL79 og flere hovedservicer for begge trikketypene.
Utbetalingene for MX-vedlikeholdet ble redusert i løpet av
2018. Dette skyldes at det i 2017 ble tatt en engangskostnad
på hjullagerbytte og hjuldreining. I 2018 var disse aktivitetene innarbeidet i de opprinnelige vedlikeholdsintervallene.
Aktivitetene har fra anskaffelse av materiellet blitt ivaretatt i
Oslo Vognselskap AS sine avsetninger.

Ved utgangen av 2018 er verdien av rullende materiell kr 3
872 mill.

377,9

Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold var i 2018 på
kr 239,8 mill., mot kr 228,5 mill. i 2017. I hovedsak skyldes
det økt kilometerproduksjon og justeringer av enhetsprisene for periodisk vedlikehold. Avsetningen representerer
den estimerte kostnaden ved å bruke vognmateriellet i den
utstrekning som skjedde i 2018.
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koer som kan skade selskapets økonomi, omdømme, skape
negative HMS relaterte hendelser eller svekke materiellets
beskaffenhet.
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siert anskaffelsen av fem t-banevogner, som utgjør kr 176,0
mill. ved utgangen av året.
Oslo Vognselskap har som en av sine oppgaver å foreta
avsetninger til fremtidig vedlikehold. Slik sikres et stabilt
kostnadsnivå for kollektivtrafikken, og trygghet for at midler
til fremtidig vedlikehold er tilgjengelig hos den aktøren, som
har den mest langsiktige interessen i materiellet. Avsetningen til fremtidig periodisk vedlikehold utgjorde kr 640,0
mill. ved utgangen av året, mot kr 599,5 mill. i 2017.
STERK LIKVIDITET

Selskapet har i 2018 hatt en likviditetsutvikling i tråd med
forventningene. Selskapet går ut av året med en positiv likviditetsbeholdning på kr 1 484,5 mill.

RISIKOER I DRIFT

Oppgraderingsprogrammet for SL95-trikkene ble avsluttet
i 2018. Dette har gjennom flere år vært rapportert som en
vesentlig risiko for selskapet, men er nå eliminert som følge
av tett og god prosjektoppfølging og et tilfredsstillende samarbeid mellom Sporveien, AnsaldoBreda og Oslo Vognselskap.
Vognleieavtalene regulerer plikter og rettigheter knyttet til
materiellet. Som eier og utleier er Oslo Vognselskap ansvarlig for materiellets beskaffenhet. Selskapets risiko knyttet
til dette øker, nå som både t-banevogner og trikker er ute av
tekniske garantier fra produsenten. Omfanget av fremtidige
feil og mangler som kan tilbakeføres til vogneier må ventes
å kunne øke med materiellets alder. Tilsvarende gjelder
for trikkevognparken, inntil nye trikker er innfaset. Det er
utviklet gode rutiner for å følge opp materiellets standard
og det foregår en rekke prosjekter for å sikre et materiell av
kontinuerlig høy kvalitet.
Selskapets risiko knyttet til nye trikker ligger frem i tid og
vil, blant annet, være avhengig av garantiene som avtales.
Vognselskapet forbereder seg og skal legge til rette for god
garantiforvaltning og størst mulig grad av kontroll med usikkerheten, innenfor rammene som etableres.
Vognleieavtalen mellom Oslo Vognselskap og Sporveien har
tilsvarende varighet som operatørens kjøreavtale med Ruter.
Styret i Oslo Vognselskap redegjorde for vognleieavtalenes
lengde og selskapets langsiktige finansieringsforpliktelser i
generalforsamlingen i 2015. Generalforsamlingen godkjente
da at de fremlagte avtaler om utleie av selskapets materiell
ble inngått.
Avsetning til fremtidig vedlikehold innebærer estimatusikkerheter som kan skape behov for korrigeringer av fremtidig
avsetningsnivå og vognleie.

SENTRALE USIKKERHETSFAKTORER

FINANSIELL RISIKO

Oslo Vognselskap arbeider systematisk med å kartlegge og
oppdatere risikobildet for selskapet. Formålet med arbeidet
er å identifisere risikoer som kan føre til at strategien til selskapet ikke realiseres, eller at overordnede mål ikke nås på
en tilfredsstillende måte. Forhold som skal vurderes er risi-

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.
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Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse med materiellanskaffelser. Dette skaper sårbarhet for 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 gjennomsnittsrenter. Andel av gjeld
med fast rente (kontrakter med mer enn ett års varighet) er
ved utgangen av året på 95 prosent. Gjennomsnittlig rentebinding ved årsskiftet er 6,7 år.
Selskapet har etter årsskiftet plassert kr 1,3 mrd. av sin likviditetsreserve i et tidsbegrenset lån til Oslo Kommune.

ARBEIDSMILJØ, ORGANISASJON, PERSONALFORHOLD, LIKESTILLING
Oslo Vognselskap AS hadde ved utgangen av 2018 ni fast
ansatte. Tre av bedriftens ansatte og ett av tre styremedlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i selskapet ved
utgangen av året var 48,1 år.
Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy 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.
Det er fastsatt skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Sykefraværet i 2018 var på 0,92 prosent.
Oslo Vognselskap AS har en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning. Oslo Pensjonsforsikring forvalter selskapets
pensjonsmidler.

SIRKULÆR ØKONOMI
Oslo Vognselskap har som mål at vår virksomhet skal bidra til å
gjøre Oslo grønnere. Det ligger i kollektivtransportens samfunnsoppdrag og i vår eiers målsettinger.
Dagens t-banevogner og trikker går på fornybar energi som ikke
bidrar til CO2-utslipp i driftsfasen, men hva med produksjonsprosessen? I Oslo Vognselskap har vi arbeidet med å kartlegge
hvordan vi gjennom gode anskaffelsesprosesser og riktig
tenkning i forvaltningen av materiellet kan bidra til et mindre
miljømessig fotavtrykk gjennom bedre eierskap. Det er flere
grep som kan lede til en mer bærekraftig forvaltning av rullende
materiell gjennom bruk av prinsipper for sirkulær økonomi:
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1. Redusert forbruk av ressurser i produksjonen av nytt
materiell (mindre avfall i produksjonen)
2. B
 ruk av resirkulerte materialer i produksjonen av nytt
materiell
3. R
 eduksjon i forbruk av ressurser i produksjonen av innsatsfaktorer gjennom levetiden av materiellet, som følge
av bl.a. tilstandsbasert vedlikehold og materialeffektive
innsatsfaktorer
4. I mplementering av ny teknologi og innovasjoner som kan
føre til lengre levetid for delene, lavere vekt som igjen
fører til redusert energiforbruk i fremføringen
5. L
 evetidsforlengelser gjennom oppgraderinger og fornyelser fremfor nyanskaffelser
I tillegg kommer selvsagt den gunstige effekten av å benytte
materiellet på en mest mulig effektiv måte. I dag utnyttes
transportkapasiteten i Oslos kollektivsystem kun i liten grad,
med en gjennomsnittlig beleggsprosent på 12 prosent på
t-banen og 25 prosent på trikken. Gjennom mer hensiktsmessig utnyttelse av transportkapasiteten i så vel materiell som skinner, tunneler og øvrig infrastruktur, kan det
kollektive transportsystemet makte å transportere langt flere
personer enn i dag.
Sirkulær økonomi har potensiale i seg til å levere miljøgevinster på en økonomisk fordelaktig måte og samtidig med
attraktive sosiale effekter. Oslo Vognselskap har ambisjoner
om å oppnå materiellforvaltning med lavere kapitalkostnader og driftskostnader, økt verdi gjennom levetiden, redusert
forbruk av ikke fornybare ressurser, reduserte avfallsmengder, klimagassutslipp og forbruk av vann, forbedret helse i
leveransekjeden, fra leverandører til kollektivbrukere og nye
jobbmuligheter gjennom verdikjeden. Vi har formulert en
helt konkret ambisjon for strategiperioden frem til 2024:
100 prosent gjenvinnbare materiellanskaffelser innen 2024.

UTSIKTENE FREMOVER OG FORTSATT DRIFT
Befolkningsutviklingen i Osloregionen og transportetterspørselen ventes å fortsette å stige i årene fremover. Målet
om å redusere biltrafikken inn til og i Oslo, bidrar ytterligere
til å forsterke behovet for mer og bedre kollektivtrafikk i
Osloregionen.
Dagens trikkepark står foran en total utskifting i løpet av få
år. Det vil innebære en kraftig utvidelse av trikkens samlede
transportkapasitet i takt med de ambisiøse målene for utvidelse av trikkenettet.
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For t-banen står vi også overfor store utvidelser. I første
omgang til Fornebu, men også byggingen av en ny sentrumstunnel 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 politiske ambisjoner. Selv uten de utbyggingsprosjektene som foreligger for t-banen, vil Oslo snart
trenge økt transportkapasitet også på t-banen.
Styret vurderer at 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 investeringskostnadene, 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 innebærer 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 verdiforvaltning for
kommunen og levere rullende materiell til beste for kollektivtrafikken 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 i 2019
gir gode muligheter for å ivareta dette formålet.
Selskapets frie egenkapital er kr 704 856 285,-. 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 årsberetningen 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.
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

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

Oslo, 31. desember 2018
12. mars 2019

Tomm O. Bråten
Styreleder

Stine Rolstad Brenna
Styremedlem

Emil Eike
Styreleder

Erik Lund
Administrerende direktør

Foto: Ilja Hendel
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RESULTATREGNSKAP

Note

2018

2017

3

684 661 442

648 448 375

684 661 442

648 448 375

2, 3

239 809 506

228 482 737

1

12 248 953

11 274 196

Avskrivning på varig driftsmidler

4

224 196 320

220 866 804

Annen driftskostnad

5

21 996 221

19 506 263

Sum driftskostnader

498 251 000

480 130 000

Driftsresultat

186 410 442

168 318 375

DRIFTSINNTEKTER
Leieinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Periodisk vedlikehold
Lønnskostnad

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt

14

20 706 687

15 908 630

Annen finansinntekt

14

199 567

188 908

Rentekostnad

14

86 084 069

92 163 124

Annen finanskostnad

14

602 895

912 531

Annen rentekostnad

14

1 859 020

1 806 358

-67 639 729

-78 784 474

118 770 713

89 533 902

19 410 944

14 296 616

99 359 769

75 237 286

99 359 769

75 237 286

Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

6

Årsresultat
OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital
Overført til udekket tap
Sum overføringer

7

0

0

99 359 769

75 237 286

OSLO VOGNSELSKAP
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BALANSE
Note

2018

2017

Prosjekter i arbeid

4

2 664 954

35 978 119

Rullende materiell

4

3 871 608 184

4 059 173 017

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende

4

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler

174 365

428 926

3 874 447 503

4 095 580 061

8 733 508

17 284 841

8 733 508

17 284 841

3 883 181 011

4 112 864 903

73 427 776

71 220 189

589 935

388 807

74 017 711

71 608 996

1 484 522 986

1 246 998 003

Sum omløpsmidler

1 558 540 697

1 318 606 999

Sum eiendeler

5 441 721 709

5 431 471 902

7, 9

288 150 000

288 150 000

7

229 850 000

229 850 000

518 000 000

518 000 000

704 856 285

605 621 810

704 856 285

605 621 810

1 222 856 285

1 123 621 810

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

13

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

13

Sum fordringer
Kontanter og bankbeholdning

8

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Vognanskaffelsesfond
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

7
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Note

2018

2017

10

1 966 914

1 448 711

Utsatt skatt

6

173 988 028

154 612 423

Avsetning for periodisk vedlikehold

11

639 981 450

599 498 326

815 936 391

755 559 460

3 292 515 516

3 442 074 848

3 292 515 516

3 442 074 848

Leverandørgjeld

30 012 998

6 502 624

Skyldig offentlige avgifter

17 929 334

14 564 188

Annen kortsiktig gjeld

62 471 184

89 148 972

Sum kortsiktig gjeld

110 413 516

110 215 784

Sum gjeld

4 218 865 423

4 307 850 092

Sum egenkapital og gjeld

5 441 721 709

5 431 471 902

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

12

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Oslo, 31. desember 2018
12. mars 2019

Tomm O. Bråten
Styreleder

Stine Rolstad Brenna
Styremedlem

Emil Eike
Styreleder

Erik Lund
Administrerende direktør
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2018

2017

118 770 713

89 533 902

Periodens betalte skatt

0

0

Ordinære avskrivninger

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad

224 196 320

220 866 804

Endring i kundefordringer

-2 207 587

1 866 697

Endring i leverandørgjeld

23 510 374

-246 732 289

0

0

17 326 924

37 178 086

381 596 744

102 713 200

-3 063 762

-16 949 224

Innbetalinger finansielle investeringer

8 551 333

8 550 333

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

5 487 571

-8 398 891

0

0

-149 559 332

-149 559 332

0

0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-149 559 332

-149 559 332

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

237 524 983

-55 245 023

Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger pensjon
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Innbetalinger av kortsiktig utlån

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.

1 246 998 003

1 302 243 026

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.

1 484 522 986

1 246 998 003
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NOTER TIL REGNSKAPET
31. DESEMBER 2018

REGNSKAPSPRINSIPPER
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 systema
tisk 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 anskaffel
seskost 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 leveran
sene av MX vogner.

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 vedlikeholdsopp
gavene 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 (23,00 prosent i 2017 og 22,00 prosent
i 2018) 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. Oppføring av utsatt skattefordel på netto
skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til
fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og
skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.
KONTANTSTRØM
Kontantstrøm er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre
kortsiktige likvide plasseringer.

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).

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.

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 fordrin
gene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for a dekke antatt tap. Selskapet har ingen fordringer som
forfaller om mer enn ett år.

PENSJONER
Oslo Vognselskap har en ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonskost
nader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på
basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av
lønn, endringer i pensjoner og ytelser, avkastning på pensjonsmidler
samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang med
videre.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over
driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivnings
plan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekk
punktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold
og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på
anskaffelsestidspunktet.

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.
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ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE MV
2018

2017

Lønninger

8 408 096

7 369 120

Arbeidsgiveravgift

1 445 945

1 279 219

Pensjonskostnader

2 046 551

2 156 262

LØNNSKOSTNADER BESTÅR AV FØLGENDE POSTER

Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

Lønn
Annen godtgjørelse

348 360

469 595

12 248 953

11 274 195

8,33

7,33

Daglig leder

Styret

1 335 731

214 000

16 761

Pensjonsbetalinger inkl AGA

318 199

Selskapet er pliktig til å etablere tjenestepensjon for de ansatte etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen oppfyller lovkravene.
2018

2017

65 000

157 000

65 000

157 000

2017

2017

Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL79

32 521 897

27 700 001

Endring i avsetning SL79

-2 368 334

2 983 177

Sum SL79

30 153 563

30 683 178

Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL95

25 188 319

12 021 216

25 940 027

34 914 545

Sum SL95

51 128 346

46 935 761

Periodisert kostnad periodisk vedlikehold MX3000

141 616 166

150 719 771

HONORAR TIL REVISOR ER FORDELT PÅ
Avtalt honorar for lovpålagt revisjon
Honorar for utvidet finansiell revisjon
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum honorar til revisor

0

Honorarene er angitt eks mva.

NOTE 2

PERIODISK VEDLIKEHOLD

DENNE POSTEN FREMKOMMER AV FØLGENDE KOSTNADSELEMENTER
Kostnadselement

Endring i avsetning SL95

Endring i avsetning MX3000
Sum MX3000
Sum

16 911 431

144 027

158 527 597

150 863 798

239 809 506

228 482 735

Samlede avsetninger tiwl periodisk vedlikehold var i 2018 på kr 239,8 mill, mens beløp trukket av fondet til betaling av periodisk vedlikehold endte
på kr 199,3 mill i 2018, mot kr 190,4 mill i 2017.
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NÆRSTÅENDE PARTER

Nærstående parter
Oslo Vognselskap AS er 100 prosent eiet av Oslo Kommune, som også eier 60 prosent av Ruter AS og 100 prosent av Sporveien Oslo AS.
Oslo Vognselskap sin utleievirksomhet til Sporveien AS ansees derfor som leieforhold mellom nærstående, og alle inntekter er fra nærstående
partnere. Prisingen av Oslo Vognselskap AS sine 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.
Oppgjør dagbøter
Oslo Vognselskap har i 2018 avregnet dagbøter vedrørende SL95 med endelig virkning. Kr 9 340 000 er inntektsført som del av leieinntekt.

NOTE 4

ANLEGGSMIDLER

Anskaffelseskost 01.01.2018

Inventar

Rullende materiell

Prosjekter i Arbeid

Sum

1 515 723

6 437 954 164

35 978 119

6 475 448 005

36 376 926

3 063 761

39 440 687

0

0

-36 376 926

-36 376 926

2 664 954

Tilgang 2018
Avgang 2018
Anskaffelseskost 31.12.2018

1 515 723

6 474 331 090

-1 086 797

-2 378 781 147

Ordinære avskrivinger 2018

-254 561

-223 941 759

Akk. avskrivninger 31.12.2018

-1 341 358

-2 602 722 906

Akkumulerte nedskrivinger 31.12.2018

0

0

0

0

Reverserte nedskrivinger 31.12.2018

0

0

0

0

174 365

3 871 608 184

2 664 954

3 874 447 502

5 år

25-30 år
Bokført verdi

Bokført verdi

Gjenværende levetid

31.12.2018

31.12.2017

Akk. avskrivninger 01.01.2018

Bokført verdi per 31.12.2018
Avskrivningstid
Materiellkategori
SL79 oppgradering 750V

6 478 511 766
-2 379 867 944

0

-224 196 320
-2 604 064 264

2 836 935

3 546 174

0 - 4 år

193 307 094

239 740 360

4 - 5 år

MX3000

3 675 464 155

3 815 886 483

18 - 26 år

Sum

3 871 608 184

4 059 173 017

SL95

Helt avskrevet materiell utgjør 40 stk. SL79.
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ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Prosjektrelaterte kostnader

2018

2017

13 653 167

11 483 910

Husleie

1 733 557

1 710 788

Øvrig kontorhold *

1 909 324

1 425 971

Andre driftskostnader

4 700 153

4 885 594

Sum driftskostnader

21 996 201

19 506 262

*) Dekker kontorkostnader, serviceavtaler, rekvisita, telefonkostnader, datakostnader, reisekostnader, kurs og møtekostnader.

NOTE 6

SKATTEKOSTNAD
2018

2017

0

0

19 410 944

14 535 446

0

-238 831

19 410 944

14 296 615

118 770 713

89 533 902

-143 970

-960 047

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt/- skattefordel
Endring i utsatt skatt ført mot egenkapital
Sum skattekostnad
BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG
Resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller finansielle anleggsmidler

8 551 333

8 550 333

31 797 524

2 313 010

Årets skattegrunnlag før anvendelse av underskudd til fremføring

158 975 600

99 437 198

Anvendt / overført underskudd til fremføring

-158 975 600

-99 437 198

0

0

31.12.2018

31.12.2017

3 032 030 993

3 046 186 856

8 733 508

17 284 841

-638 615 899

-621 492 441

-1 966 914

-1 448 711

Endring i midlertidige forskjeller

Årets skattegrunnlag

OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Avsetning etter god regnskapsskikk
Pensjoner
Underskudd til fremføring

-1 609 327 018

-1 768 302 618

Sum

790 854 671

672 227 928

Bokført utsatt skatt/- skattefordel(-), 22 % (2017: 23 %)

173 988 028

154 612 423
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Utsatt skatt bokført i selskapets balanse per 31.12.18 består som vist ovenfor hovedsakelig av forskjeller knyttet til anleggsmidler,
regnskapsmessige avsetninger og et fremførbart skattemessig underskudd.
Opphavet til det fremførbare underskuddet er skattemessig underskudd som følge av saldoavskrivning på driftsmidler og regnskapsmessig
avsetning til periodisk vedlikehold på nevnte driftsmidler.
Forskjellen knyttet til driftsmidlene forventes å reversere mot det fremførbare underskuddet over levetiden til driftsmidlene,
og således generere skattepliktig inntekt som benyttes mot underskuddet.

FORKLARING TIL HVORFOR ÅRETS SKATTEKOSTNAD IKKE UTGJØR 23 %
(2017: 24 %) AV RESULTAT FØR SKATT
Resultat før skatt (23 %)

27 317 264

21 488 136

Effekt av endring i skattesats

-7 908 547

-6 722 279

Effekt av permanente forskjeller

-33 113

-230 411

Kostnader ført mot EK

35 339

-238 831

19 410 943

14 296 615

16,3 %

16,0 %

Beregnet skattekostnad
Effektiv skattesats

NOTE 7

Egenkapital 31.12.2017

EGENKAPITAL
Aksjekapital

Overkurs

Vognanskaffelsesfond

Sum

288 150 000

229 850 000

605 621 811

1 123 621 811

-125 295

-125 295

99 359 769

99 359 769

704 856 285

1 222 856 285

Kapitalendring
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.

NOTE 8

288 150 000

229 850 000

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.18 kr 704 107 (pr 31.12.2017 kr 703 916)

NOTE 9
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AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapital i Oslo Vognselskap AS pr 31.12.2018 består av følgende aksjeklasser.

Aksjer, ordinære

Antall

Pålydende

Balanseført

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.

NOTE 10

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.
Pensjonsordningen omfatter syv yrkesaktive per 31.12.2018 (ni yrkesaktive per 31.12.2018). Det er tre pensjonister i
ordningen.
2018

2017

2 151 288

2 254 264

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

489 426

479 393

Avkastning på pensjonsmidler

-462 163

-441 767

PERIODENS PENSJONSKOSTNAD
Årets pensjonsopptjening

Administrasjonskostnader

100 539

106 659

2 279 090

2 398 549

2018

2017

22 174 173

20 094 834

-20 207 258

-18 646 123

1 966 915

1 448 711

1 448 711

2 175 136

Resultatført pensjonskostnad

2 279 091

2 398 548

Innbetalt premie

-1 921 520

-2 086 581

160 633

-1 038 392

1 966 915

1 448 711

Netto pensjonskostnad inkl. aga

BALANSEFØRT FORPLIKTELSE
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelse
Virkelig verdi pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse inkl. aga
ENDRINGER I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE
Netto pensjonsforpliktelse per 1.1

Estimatavvik ført mot egenkapitalen
Netto pensjonsforpliktelse per 31.12 inkl. aga
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31.12.2018

31.12.2017

Diskonteringsrente

2,60 %

2,40 %

Forventet avkastning pensjonsmidler

2,60 %

2,40 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,75 %

2,50 %

Forventet årlig regulering av pensjoner under utbetaling

1,73 %

1,48 %

2,50 %

2,25 %

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Årlig forventet G-regulering

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske
faktorer.

NOTE 11

AVSETNING FOR PERIODISK VEDLIKEHOLD
31.12.2018

31.12.2017

48 248 322

22 308 295

AVSETNING
SL95
SL79

51 200 304

53 568 638

MX3000

540 532 823

523 621 393

Sum periodisk vedlikehold

639 981 449

599 498 326

Oslo Vognselskap AS har som prinsipp å foreta avsetninger til fremtidig vedlikehold basert på estimerte vedlikeholdskostnader og antall kjørte
vognkilometer.
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ANNEN LANGSIKTIG GJELD

31.12.2018

31.12.2017

3 116 515 516

3 258 074 848

GJELD SOM FORFALLER ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT 2018
Gjeld Oslo Kommune
Lån Akershus Fylkeskommune
Sum

176 000 000

184 000 000

3 292 515 516

3 442 074 848

Avdragsprofil
Selskapet har i 2018 ikke blitt tilført nye lån. Avdrag på kjente låneopptak er inkludert i tabellen under.
År

Avdrag Oslo Kommune

Avdrag Akershus Fylke

2019

141 559 332

8 000 000

2020

141 559 332

8 000 000

2021

141 559 332

8 000 000

2022

141 559 332

8 000 000

2023

141 559 332

8 000 000

Deretter

2 408 718 856

136 000 000

Sum

3 116 515 516

176 000 000

Nærmere om låneporteføljen
Av gjelden er 95 prosent til fast rente og 5 prosent 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.

NOTE 13

FINANSIELLE RISIKOFORHOLD

Valutarisiko
Selskapet vil være eksponert for valutaendringer ved kjøp av nytt vognmateriell. Selskapet hadde pr 31.12.2017 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 redusertog 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.
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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 sikringstil
tak 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.

NOTE 14

ANNEN FINANSKOSTNAD
2018

2017

20 706 687

15 908 630

FINANSINNTEKTER
Renteinntekt bank
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

199 567

188 908

20 906 254

16 097 540

FINANSKOSTNADER
Rentekostnad langsiktig lån

86 084 069

92 163 124

Annen finanskostnad

602 895

912 531

Annen rentekostnad

1 859 020

1 806 358

Sum finanskostnader

88 545 984

94 882 013

NETTO FINANSPOSTER

-67 639 730

-78 784 474

I 2015-2018 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. Rentebindingsperioden vil være 10 år ad gangen.
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