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Oslo by

HVORDAN UNNGÅ
VOKSESMERTER?
ET KAPITTEL OM BYENS BEHOV

Oslo er en by i sterk vekst. En by med ambisiøse mål
for egen utvikling. Oslo skal halvere klimagassutslippene
innen 2020 og være klimanøytral innen 2030. Over 60 %
av utslippene i byen vår kommer fra transportsektoren.
Derfor er det her den største innsatsen må gjøres.
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«Om vi skal innfri de politiske
ambisjonene, må t-banen og trikken
fordoble kapasiteten frem til 2040.»

F

rem til 2040 forventes det at Oslos
befolkning øker med nærmere 30 %.
Det innebærer massive investeringer i ny infrastruktur for kollektivtransport. Men det fører også til behov for
flere skolebygg, aldersinstitusjoner,
idrettsanlegg, kulturbygg og alt annet
som følger av at vi blir flere mennesker.
Flere folk betyr også økt slitasje på
dagens veier, bygninger og annen
infrastruktur. Derfor vil det i årene som
kommer også bli stilt tøffere krav til
forvaltning av offentlige investeringer.
Samtidig er de politiske ambisjonene
om en by med et bedre klima høyere
enn noensinne. Omfanget av bilbasert
persontransport skal reduseres med
20 % innen 2020. Det betyr at mange
mennesker som tidligere brukte bil i
hverdagen, må få andre tilbud. Vi må
gå og sykle mer, og kollektivtilbudet
må bli bedre.
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Disse utfordringene kan summeres
opp i én enkelt målsetting: Vi må få
mer kollektivtransport for pengene.

HVA ER HOVEDUTFORDRINGENE?
Oslos kollektivtransport har hatt en
god utvikling de siste 10 årene: Flere
kunder, økte markedsandeler og mer
fornøyde kunder. Men om vi skal innfri
de politiske ambisjonene, må t-banen
og trikken fordoble kapasiteten frem
til 2040. Det betyr mer enn 2 nye
trevogns t-banetog og 2 fulle trikker
– hvert år.
Mens vi i perioden 2006–14 kunne
møte økende etterspørsel med flere
t-banevogner, må vi nå møte etterspørselsveksten med mer effektiv utnyttelse. I perioden 2016-20 skal vi kjøre
35 % mer med det samme materiellet.
Når vi henter ut flere kilometer
fra hver enkelt vogn ved å utvide

driftsdøgnet, fører det til at vedlikeholdsbehovet øker. Samtidig blir det
mindre tid igjen til å gjennomføre vedlikeholdet. Legg til at dagens t-banevogner er rundt 10 år gamle og på vei
over i en alder som medfører høyere
vedlikeholdsbehov, så får du en trippel
utfordring, som vi må løse gjennom
smartere bruk og smartere vedlikehold.
Kapasiteten i dagens trikkevognpark
er på bristepunktet, og det er fremdeles
flere år til de nye trikkene leveres. Med
andre ord må vi sørge for at dagens
trikker er pålitelige og driftssikre.
Publikums forventninger til transportmiddel og reiseopplevelse blir stadig
høyere. Høyere krav til reisekomfort
og informasjonstilgang krever flere
oppgraderinger.
I tillegg må Oslos samlede kollektivtransporttilbud bli mer miljøvennlig
enn i dag.
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ØKT BEHOV
Behovet for økt kapasitet i Oslos skinnegående kollektivtilbud
tilsvarer mer enn 2 nye t-banetog og 2 fulle trikker – hvert år

÷50 %
lavere klimagassutslipp
innen 2020

KR

Økende finansutgi er
for Oslo kommune

÷20 %
redusert bilbasert
persontransport innen
2020

+30 %

befolkningsvekst innen 2040

Trikk

T-bane

x2

x2
ÅRSRAPPORT 2017

7

OSLO BY

VOGNEIEREN

VOGNPARKEN

OSLO BY HVORDAN UNNGÅ VOKSESMERTER?

FRA 3 TIL 6 VOGNER

Hvordan øke kapasiteten ved å gjøre dagens
t-banetog lengre

Rask og rimelig kapasitetsutvidelse
Eksisterende MX-tog med 3 vogner
HVORDAN ØKE
KAPASITETEN I RUSHTIDEN?
Oslo har i dag 115 t-banetog. Av dem
er 107 tilgjengelige for trafikk hver
morgen. De resterende 8 er inne
til ulike former for vedlikehold
og oppgraderinger.
Nå har vi ikke flere vogner å sette
inn for å øke kapasiteten. Vi kan kjøre
mer på morgen og kveld, men kapasiteten i rushtiden er det lite å gjøre med.
Flere reisende vil skape trengsel og på
sikt kanskje redusert tilfredshet.
Økt kapasitet vil på sikt avhenge av
at vi skaffer flere vogner. Men det er en
tidkrevende prosess som må forankres
politisk og kvalitetssikres. I dag er det
bare nytt signal- og sikringsanlegg
(CBTC) som kan gi oss en noe høyere
kapasitet med dagens vognpark, ved
at man kan kjøre raskere. Både fordi
ståtiden på stasjonene blir kortere og
fordi vi kan kjøre med kortere mellomrom mellom vognene. Men CBTC
vil ikke stå ferdig før i 2027.
En idé vi arbeider med er å forlenge
dagens t-banevogner. En forlengelse av
dagens togsett (består av 3 vogner) vil
kunne skje med relativt lav risiko og vil
t.o.m. kunne gi bedre kapasitet enn dagens seksvognstog, som er en sammenkobling av 2 togsett og som dermed har
2 førerrom mer enn nødvendig.
Vi ser også en utvikling innenfor
transportsektoren i retning av automatisering. Derfor kan det være klokt
å vente med å ta en eventuell beslutning om kjøp av nye vogner. Å forlenge
dagens t-banevogner kan være en
mellomløsning.
Dagens t-banevogner er utformet
etter hva Oslos kunder foretrekker
og er vant til. Det betyr bl.a. en stor
andel sitteplasser. Kanskje må vi våge å
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nye mellomvogner
MX-tog med 6 vogner

Bedre utnyttelse av kapasitet
Ett togsett med 6 vogner gir høyere kapasitet enn ...

... to togsett med 3 vogner

Liten risiko
MX-vognene har en kjent og god kvalitet

utfordre denne forventningen, dersom
vi skal klare å møte den enorme veksten? Derfor arbeider vi med mulige endringer i interiør og innvendig design.
Beregninger viser nemlig at kapasiteten
kan økes med slike løsninger. I tillegg vil
også det kunne gi bedre passasjerflyt,
som igjen kan redusere ståtiden
på stasjonene.
Designendringene vi har kikket på
har dét til felles at de øker det totale

passasjertallet for 1 togsett med opp
mot 50 passasjerer. I tillegg fører endringene til bedre passasjerflyt. Selv
i rushtiden i dag er ikke kapasitetsutnyttelsen på vognene større enn
70 % av den beregnede maksimalkapasiteten. Kanskje vi kan skape bedre
bevegelighet inne i vognene og til og
med gjøre det enklere å gjennomføre
av- og påstigninger?
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KJØP AV NYTT TOGSETT

Investeringskostnad pr. passasjer
Pris for nytt togsett

60 mill. kroner
493 passasjerer

=

120 000 kroner
pr. passasjer

Maks antall sitte- og
ståplasser

DESIGNENDRINGER PÅ DAGENS TOG

Investeringskostnad pr. passasjer

LØSNINGSFORSLAG
Langsgående sofa

LØSNINGSFORSLAG
Bredere midtgang
LØSNINGSFORSLAG
Seter på rekke

Pris for designendringer pr. vogn

2 mill. kroner
50 passasjerer

=

40 000 kroner
pr. passasjer

Økning i antall sitteog ståplasser

STOCKHOLM GJØR DET
Stockholm Lokaltrafik (SL) har
en stor flåte med t-banevogner
av typen C20 som ble anskaffet
mellom 1998 og 2004. Nå arbeider
SL med en midtlivsoppgradering
av vognene, ikke ulik den vi har
skissert ovenfor. SLs målsetting er
bedre tilgjengelighet og passasjerflyt, høyere kapasitet og økt tilgjengelighet for bl.a. sykler.

SL utarbeidet 4 ulike konsepter med
forskjellige innredningsløsninger. Deretter bygget de om en egen testvogn
og gjennomførte tester.

De gjennomfører nå innredningsendringer på 271 togsett. Motvendte
sitteplasser (tilsvarende Oslo) byttes ut
med sitteplasser langs ytterveggen på
den ene siden. Dette bedrer passasjerstrømmene inn og ut og gjennom
vognen – og øker kapasiteten ved å

tilføre flere ståplasser. I tillegg er det
laget nye holdestenger for å kunne
utnytte ståplassene fullt ut.
Budsjettet ligger på rundt 2 mill.
kroner for hvert vognsett. For disse
pengene får de økt kapasiteten fra
414 til 465 passasjerer (+ 11 %)
og får bedre plass til rullestoler,
rullatorer, barnevogner og sykler.
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Vi kjører flere kilometer hvert år
I 2015 kjørte hver t-banevogn i snitt
ca 105 000 kilometer. I 2020 skal de
kjøre 150 000 kilometer i året.
Det er en vekst på mer enn 40 %.

Som fører til en
forlengelse
av driftsdøgnet

Dette øker behovet
for vedlikehold

Men resulterer i kortere
tid til å gjennomføre
vedlikeholdet

Dette løser vi ved å:

• Bruke gjenværende tid bedre
• Kutte ut unødvendige aktiviteter
• Bruke moderne teknologi til å effektivisere oss
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Vogneieren

MER KOLLEKTIVTRAFIKK
FOR PENGENE!
ET KAPITTEL OM VOGNSELSKAPET
OG DETS NÆRE FAMILIE

Da Oslos politikere besluttet å etablere Oslo Vognselskap
i 2006, var det for å snu en uheldig utvikling som hadde pågått
over tid. Manglende vedlikehold av vognparken hadde satt
sine spor. I 2002 var vedlikeholdsetterslepet på daværende
materiell og infrastruktur på 1,6 mrd. I dag er vedlikeholdsetterslepet på vognmateriellet kr 0,-.
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«Vognleiemodellen er en
modell for eierskap og forvaltning
som gjør at vi kan vedlikeholde det vi
eier, oppgradere det slik at vi alltid er
konkurransedyktige på kvalitet
– og skaffe nytt materiell når
det trengs.»

V

ognparken vår er verdt store
summer og må forvaltes på en
forsvarlig måte. Oppgaven til
Oslo Vognselskap er å tenke langsiktig
og sørge for at vi tar godt vare på verdiene. Derfor har vi utviklet vår egen forvaltningsmodell: Vognleiemodellen.
Vognleiemodellen er en modell for
eierskap og forvaltning som gjør at vi
kan vedlikeholde det vi eier, oppgradere
det slik at vi alltid er konkurransedyktige
på kvalitet – og skaffe nytt materiell
når det trengs.

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK
I 2006 hadde de røde t-banevognene
nådd sin tekniske levealder og vel så
det. Vedlikeholdskostnadene var skyhøye. Det var stadige problemer med
materiell som stod på verksted i stedet
for å frakte passasjerer.
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Stans i trafikken og andre hendelser
med materiellet førte også til at kundene var misfornøyde med transporttilbudet. Noen oppfattet til og med at
å reise med t-banen var utrygt. Den
fallende kundetilfredsheten førte i en
periode til at færre reiste med t-banen.
Oslo hadde ikke tatt konsekvensen
av at t-banevogner må vedlikeholdes
og fornyes. Vedlikeholdet ble utført
etter skippertaksmetoden, og det var
ingen penger satt av til å anskaffe nytt
materiell til erstatning for de opptil
40 år gamle vognene.
Den kortsiktige løsningen ble å
finansiere nytt vognmateriell gjennom
bompengeinntekter, salg av kommunale eiendommer og ekstraordinære
takstøkninger på kollektivreisene.
Etter hvert innså Oslos politikere at
finansieringsmodellen de brukte var

dårlig. Det er både dårlig økonomi og
dårlig miljøpolitikk å ikke vedlikeholde
materiell og å ikke sette av penger til
nytt materiell i fremtiden. Derfor ble
Oslo Vognselskap etablert.
I løpet av disse 11 årene siden
etableringen av Oslo Vognselskap har
vi oppnådd resultater som nettopp
bygger på viljen til å tenke langsiktig.
Milliardetterslep, fallende kundetilfredshet og sviktende regularitet er
historie. Nå har vi et gjenanskaffelsesfond på 605 mill, rekordhøye tilfredshetsmålinger og en t-banevognpark
som er i verdens-klasse med en tilgjengelighet på 93 %. Dette er resultatet av en fremtidsrettet og offensiv
kollektivtransportpolitikk.
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FOTO: RUTER / FARTEIN RUDJORD

2017

98 %
Svarte at de er
fornøyd med
t-banen

1,3

Mrd. kroner
på konto

FOTO: STIAN HALDSRUD

2002

67 %
Svarte at de er
fornøyd med
t-banen

1,6

Mrd. kroner
i etterslep
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NØKKELTALL

,-

i eerslep

+75

mill.

i gjenanskaffelsesfondet
(totalt 605 mill.)

+7%

flere kjørte km
(totalt 51,4 mill. km)

HVEM ER VI?
Oslo Vognselskap er en liten organisasjon med 8 ansatte. Vi liker å si
at vi leier ut rullende materiell for den
prisen det koster å kjøre en vogn
1 kilometer. Leieinntektene bruker vi
på å finansiere langsiktig vedlikehold
og sikre gjenanskaffelse av materiell
i fremtiden. På den måten får både
Oslo kommune og Sporveien (som
leietaker) forutsigbar økonomi. Vi
unngår «skippertak» eller at viktig
vedlikehold må utsettes fordi det
ikke er midler til gjennomføring.
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Vår strategi er å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med de øvrige
aktørene i kollektivfamilien (Sporveien
og Ruter), slik at vi kan samle den kompetansen vi trenger for å gjennomføre
de mange prosjektene vi er involvert i.
Vognselskapet leverer ikke bare
trikker og t-banevogner, men også anskaffelses- og forvaltningskompetanse.
Vår kompetanse spenner over et bredt
felt av oppgaver som omfatter forvaltning av kontrakter, materiellforvaltning
og vedlikehold samt anskaffelser og

finansiering. For våre eiere er denne
kompetansen en faglig støtte til å fatte
riktige beslutninger på materiellområdet.
Da organisasjonen vår ble opprettet,
var det med utgangspunkt i anskaffelsesprosjektet for nye t-banevogner. De
ansatte har derfor verdifulle erfaringer
på dette området. I dag har vi ansvaret
for kontrakts- og garantioppfølging av
t-banevognene og de nyeste trikkene.
Vi har løpende oppfølging av alt materiell overfor Sporveien.
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FOTO: RUTER / NICKI TWANG - WWW.TWANG.NO

Ruter

planlegger, administrerer og
markedsfører kollektivtilbudet i Oslo
og Akershus. Eies 60 % av Oslo
og 40 % av Akershus.

Vognselskapet

anskaffer, finansierer, eier
og leier ut vognmateriell.
Eies 100 % av Oslo.

Sporveien

drifter kollektivtrafikken og bygger ut,
eier og vedlikeholder infrastrukturen.
Eies 100 % av Oslo.

KOLLEKTIVTRAFIKKFAMILIEN

Den skinnegående kollektivtrafikken i Oslo
produseres av 3 aktører
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3
Vognparken

TRIKKER OG
T-BANEVOGNER SOM
OSLO ER STOLT AV
ET KAPITTEL OM DAGENS VOGNSTATUS

Hva er statusen på Oslos vognmateriell?
Hvordan fungerer t-banevognene og trikkene som byen
har i dag og hvilke planer har vi som vogneier for å sikre
driftssikkerheten og kvaliteten også fremover? Her kan
du lese om dagens vogner og litt om fremtiden.
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Ny ripesikker folie
på dørene

Nye setetrekk

Nye holdestenger

Nye gulvflater

OPPGRADERING AV TRIKKENE

SL95
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SL79
SL79 er den eldste av Oslos 2 trikketyper. Vår aller flittigste «arbeidshest»
(trikk 108) har kjørt over 2 millioner
kilometer. Det tilsvarer 50 ganger rundt
jordkloden. Etter 35 år i drift bærer disse
trikkene preg av mange år i tjeneste.
Gammel teknikk og korrosjon skaper
utfordringer for oss.
Selv om SL79-trikken nærmer seg
slutten av sin levetid, leverer den god
produktivitet ennå. Utviklingen i kjørte
kilometer de siste tre årene utgjør
faktisk en økning på 22 % pr. trikk. Vi
samarbeider tett med Sporveien for
å holde SL79 i trafikk. Hver dag vi
slipper å erstatte trikk med buss er
det bra for miljøet.

Siden 2008 har vi finansiert et oppgraderingsprogram som omfatter
rustutbedring, utvendig lakkering og
oppfriskning av interiør. Så langt har
33 av 40 trikker blitt oppgradert. Etter
oppgraderingen fremstår SL79 som
mer innbydende tross sin alder.
Status: Gjør jobben sin stadig bedre,
men skal likevel fases ut innen 2025.
Den tilfredsstiller ikke krav til universell
utforming og passasjerkomfort, den
møter ikke dagens HMS-krav knyttet
til førermiljø, og den har lav kapasitet.
I tillegg har den høye vedlikeholdskostnader. Men SL79 skal skinne, helt
til den tas av skinnene for godt.

FOTO: ILJA C. HENDEL

SL95
SL95 er midtveis i sin levetid. Vi skal
ikke legge skjul på at denne trikken har
hatt problemer med å opprettholde
stabil pålitelighet i trafikk. Hovedårsaken er store rustproblemer og
mange korrektive feil, som har ført
til mange verkstedopphold.
Likevel har vi klart å snu problemene
til en god leveranse, og SL95 har siden
2012 hatt en økning i antall kjørte
kilometer på nesten 13 % pr. trikk pr.
år. Utviklingen i antall korrektive feil er
vesentlig forbedret. Etter en periode
med høye feilrater er forbedringen på
mer enn 30 %. Det har også vært en
gledelig nedgang i antall vognbytter.
Fra et nivå på rundt 300 bytter pr. 1 mill
kilometer er vi nå nede på et nivå rundt
130. Det gir mindre forstyrrelser
i trafikk og høyere pålitelighet.
Denne positive utviklingen har sin
bakgrunn i en avtale som ble inngått
i 2012. Da ble vi og trikkeprodusenten
AnsaldoBreda enige om et omfattende
utbedringsprogram. Prosjektet ledes
av Oslo Vognselskap, mens arbeidet
utføres av AnsaldoBreda i samarbeid

med Sporveien. I løpet av 2018 skal
alle vogner være ferdig oppgradert.
Samtidig oppgraderes SL95 for å
gi kundene en bedre reiseopplevelse.
Sammen med Sporveien og Ruter har
vi definert en ønsket standard, og vi
iverksetter nå tiltak for komme opp på
ønsket nivå. Hovedelementene i løftet
for SL95 er nye setetrekk, oppfriskning
av holdestenger, bytte til ripesikker folie
på vinduer og oppfriskning av gulvflater.
Vi arbeider også med å gjøre trikken
mer miljøvennlig. Alle utvendige glødepærer er byttet ut med moderne LEDlamper. Dette tiltaket sparer ca. 50 000
kWh pr. år. Det er bra for miljøet, gir
bedre økonomi, færre feil og dermed
mindre tid i verkstedet.
Status: Gjør jobben bedre enn
før, men skal fases ut innen 2025.
SL95 er en krevende vogntype med
høye vedlikeholdskostnader. Den støyer
relativt mye og er tung, noe som fører
til stor slitasje på infrastrukturen. Men
også SL95 skal levere et godt tilbud
til brukerne helt til den dagen den tas
av skinnene.
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«Vårt strategiske mål er at
MX3000-vognene skal fremstå
som nye, også i 2018.»

FOTO: RUTER / NICKI TWANG - WWW.TWANG.NO
FOTO: RUTER AS, M2016 /PLACEBO EFFETCTS
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MX3000
Oslos t-banevogner er av typen
MX3000, og vi har 345 av dem. Ett togsett består av 3 vogner, og dermed har
vi 115 togsett totalt. Av disse er 107
tilgjengelige for trafikk hver morgen.
De resterende 8 er inne til ulike former
for vedlikehold og oppgraderinger.
I MX-vognene har vi en pålitelig
transportmaskin som utgangspunkt.
Produktiviteten har økt til nye høyder. I 2017 økte antall t-banereiser i
Oslo med 10,9 %. Mye solid arbeid
fra mange hold – og godt samarbeid
mellom oss og Sporveien – ligger bak
denne flotte utviklingen.
Nå har vi kommet over i en fase
hvor alle systemer antas å være grundig
testet og «barnesykdommene» er

håndtert. Samtidig har Oslo en ny og
homogen vognpark. Det er et godt
utgangspunkt for en fortsatt positiv
utvikling for t-banen.
Status: MX3000 er ennå tidlig i sin
livssyklus og har en høy teknisk og
visuell standard. For å sikre fortsatt høy
kvalitet og attraktivitet, skal vi likevel
foreta en rekke mindre oppgraderinger.
Dette omfatter bl.a utbedringer i
førerrommet, innvendige vegger, seter/
setetrekk, foliering av dører, reparasjon
av sår og skader, innvendig/utvendig
polering/lakkering samt remerking iht.
Ruters designprogram. Vårt strategiske
mål er at MX3000-vognene skal fremstå
som nye, også i 2018.

NYE TRIKKER
Nye trikker skal etter planen fases inn
i perioden 2022-25. I dag har vi 72
trikker i Oslo, 40 av SL79 og 32 av SL95.
Disse 72 trikkene vil bli erstattet av 87
nye. Nye og mer moderne trikker vil
gi bedre kapasitet og være universelt
utformet og mer komfortable. Dette vil
gi et bedre og mer attraktivt kollektivtilbud i Oslo. Nye trikker vil ha betydelig
lavere vedlikeholdskostnader og være
mer driftssikre enn dagens vogner.

Arbeidet med anskaffelsen av nye
trikker er organisert i et trikkeprogram,
som i tillegg til kjøp av trikker omfatter
oppgradering og fornyelse av trikkeparkering og -verksted på Grefsen og
Holtet og flere små og store byggeprosjekter over hele byen.
Trikkeprogrammet skal utvikle neste
generasjons trikketilbud i Oslo gjennom
å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.
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ØKNING I OMFANGET AV PROSJEKTER PÅ T-BANEN
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4
Forvaltning

VI SKAPER
VERDIER I DAG
– FOR FREMTIDEN
ET KAPITTEL OM MILJØ OG LANGSIKTIGHET

Vår økonomiske forvaltning er en forutsetning for å
kunne utøve den tekniske. Den økonomiske forvaltningen
går ut på å skape handlekraft, mens den tekniske forvaltningen
handler om å utvikle kompetanse: Hvilke oppgaver bør gjøres når?
Her kan du lese om hvordan Oslo Vognselskap jobber med begge
deler og hvordan dette gir byen en samfunnsnyttig avkastning.
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«Jakten på et bedre og mer
effektivt vedlikehold handler både
om å minimere kostnader, men vel så
mye om å holde vogner i trafikk.»

L

a oss begynne med å si litt om den
økonomiske forvaltningen. Gjenanskaffelsesfondet økte også i
2017, og nå er fondet på over 600 mill.
Det er vognleiemodellen (se kapittel 2)
som gjør dette mulig.
Vognleiemodellen sørger for at leietaker har økonomisk evne til å ta vare
på vognmateriellet slik at både vi,
Oslo kommune og Oslos innbyggere
kan være trygge på at de store investeringene som gjøres i vognmateriell tas
best mulig vare på.
Alle verdier som bygges opp i Oslo
Vognselskap settes av til fremtidige
behov.
Dette er midler som gjør at vi kan
oppgradere vognene og skaffe nytt
materiell når det trengs. Fondet bidrar
til at Oslos t-banevognpark er i verdensklasse med en tilgjengelighet på 93 %
og skaper en positiv miljøprofil for byen
slik at Oslos posisjon som en viktig
europeisk miljøhovedstad vedvarer.

EVIG KOMPETANSEUTVIKLING
Vognene har faste vedlikeholdsprogrammer som skal sikre høy kvalitet
gjennom hele levetiden. Men vi må
hele tiden jobbe med å tilpasse
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programmene til virkeligheten. Altså
de erfaringene vi får etterhvert som
materiellet er ute i trafikk. Ofte ser vi at
det er mulig å vedlikeholde smartere,
slik at vi i sum har vognene mindre på
verksted – og mer ute i trafikk.
Det er naturligvis viktig at vi ikke
utfører aktiviteter som er overflødige,
eller som vi kan vente med å utføre.
Ingenting er dummere enn å reparere
det som virker, og det ligger store besparelser i å optimalisere arbeidsomfanget.
De senere årene har Oslo Vognselskap jobbet mye med å effektivisere
vedlikeholdsprogrammene, og vi finner
stadig nye og bedre måter å gjøre ting
på som avviker fra vognprodusentens
anbefalinger. Det har gitt oss lavere
kostnader, og ikke minst har Oslo fått
flere vogner i trafikk som følge av dette.
På t-banen har vi økt det laveste
intervallet for vedlikehold fra 10 000
til 20 000 km. I stedet for å ta vognene
ute av trafikk hver måned, har vi nå
halvert antall servicer. Det har resultert
i 600-700 færre verkstedbesøk pr. år
for hele vognparken.
I nyere tid har vi også optimalisert
innholdet i revisjonene for de lange

intervallene – 480 000, 720 000 og
960 000 km. Det har resultert i raskere
gjennomløpstider på verkstedet. Den
ene revisjonen er fjernet helt som følge
av omfattende tester og verifikasjoner.
Det betyr store besparelser i antall
verkstedtimer og deleforbruk.
Nå er vi i sluttfasen med optimalisering av 1 440 000 km-revisjonen og
har sammen med Sporveien påbegynt
arbeidet med å optimalisere revisjonen
etter 1 920 000 km.
Jakten på et bedre og mer effektivt
vedlikehold handler både om å minimere kostnader, men vel så mye om å
holde vogner i trafikk. Derfor leter vi
stadig etter nye metoder, og vi ønsker
bl.a. å bli flinkere til å anvende ny
teknologi.
I fremtiden vil vi garantert se fremvekst av sensorteknologi og sanntidsinformasjon om vognenes tilstand.
Morgendagens vogner vil selv si fra
når de trenger vedlikehold, og det vil
spare oss for kostnader og unødvendig
nedetid.
Vedlikeholdet i dag handler om å
reparere og erstatte. I fremtiden vil
det handle om å forutsi og forhindre.

FORVALTNING

STYRETS BERETNING

REGNSKAP OG NOTER
FORVALTNING VI SKAPER VERDIER I DAG – FOR FREMTIDEN

KOSTNADSSPARING VED
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«Produksjon av helt nye
vogner er uansett en miljøbelastende
aktivitet, så det er god miljøpolitikk
å levetidsforlenge der man har
mulighet til det.»

HVOR GAMMEL KAN EN
T-BANEVOGN BLI?
Skinnegående materiell blir gjerne
konstruert for en levetid på minimum
30 år, og i verden er det en rekke
vognparker som nærmer seg denne
30-årsalderen. Som en følge av det,
står mange byer foran omfattende
utskiftinger av vognparken.
De senere årene har flere byer valgt
å forlenge levetiden på sitt eksisterende
materiell. Gode eksempler er bl.a.
Newcastle, London og Montreal.
I Oslo har vi allerede begynt å tenke
på en eventuell levetidsforlengelse
av materiellet ved å etablere mindre
oppgraderinger og moderniseringer av
materiellet i en tidlig fase av levetiden.
En slik arbeidsmåte vil gi oss mulighet
for å ha et attraktivt og pålitelig materiell i hele levetiden.

28 ÅRSRAPPORT 2017

GOD MILJØPOLITIKK
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 25 % av det nytt
materiell koster.
Oslo Vognselskap jobber målbevisst
for å beholde vår mulighet til å forlenge
levetiden på byens t-banevogner. Utgangspunktet er nemlig svært bra:
• Vi har en homogen vognpark som
så langt har vist seg å være en stabil
konstruksjon med få tekniske problemer. Det sier sitt når Oslo fremdeles benyttes som en referanseby
ifm. anskaffelser av t-banemateriell.
• Vognparken har en god standard,
noe som er et avgjørende kriterie for
en levetidsforlengelse i fremtiden.
Hva som er den beste løsningen for

Oslo vil avhenge av hvilke utfordringer
byen står overfor når valget skal tas.
Men produksjon av helt nye vogner er
uansett en miljøbelastende aktivitet,
så det er god miljøpolitikk å levetidsforlenge der man har mulighet til
det, uten at det går på bekostning av
pålitelighet og komfort.
Et annet argument er den teknologiske utviklingen. Det skjer store
endringer innenfor mobilitetsområdet,
og det kan dermed være gunstig å
skaffe seg valgfrihet gjennom å utsette
beslutninger om nyanskaffelser.
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EKSEMPEL: NEWCASTLE
Fra 2010 til 2015 ble det utført en
oppgradering av 86 vognsett som
hadde vært i drift i 30–40 år. Oppgraderingen omfattet rustutbedring
og rustbeskyttelse, nye interiør- og
designløsninger, samt forbedringer
knyttet til universell utforming.
Newcastle har forlenget levetiden
på vognene med 10 år. Uten levetidsforlengelse måtte Newcastle ha kjøpt
nye vogner mye tidligere. Newcastle
planlegger å fase inn helt nye vogner
fra 2025.

EKSEMPEL: LONDON
Den opprinnelige planen for Bakerloolinjen var at 252 vogner skulle utfases
i 2019 etter nesten 50 år i drift. Disse
vognene blir nå levetidsforlenget med
7 år før de erstattes av nye vogner
i 2026.
I tillegg til nødvendige tekniske
utbedringer, får vognene bedre komfort og et mer tidsriktig design. Etter
oppgraderingen vil vognene også
tilfredsstille Londons nye norm for
universell utforming.

EKSEMPEL: MONTREAL
I Montreal har de besluttet å levetidsforlenge t-banevognene fra 40 til 60 år.
Dette kunne de gjøre fordi utgangspunktet var rullende materiell med
høy pålitelighet over tid. Samtidig som
levetidsforlengelsen foregår, anskaffer
de 72 nye vogner som kommer i tillegg
til eksisterende flåte.
Det er beregnet at prosjektet vil
spare Montreal for 3 mrd. norske
kroner over de neste 20 årene.
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T-BANENS LIVSSYKLUS

1 Midtlivsoppgradering
2 12-års service
3 Midtlivsoppgradering
4 16-års service
5 Levetidsforlengelse

Togsett
115
100

16-års service

44

80
12-års service

12-års service

2

2

60
40

Midtlivsoppgradering

Midtlivsoppgradering

Levetidsforlengelse

20

1

3

5

0
2006

5
2011

10
2016

15
2021

20
2026

Inn / utfasing

25
2031

30
2036

35
2041

Levetidsforlengelse

40
2046

År

FORVALTNING

STYRETS BERETNING

REGNSKAP OG NOTER
FORVALTNING VI SKAPER VERDIER I DAG – FOR FREMTIDEN
FOTO: RUTER / FARTEIN RUDJORD

ÅRSRAPPORT 2017

31

OSLO BY

VOGNEIEREN

STYRETS BERETNING

5

STYRETS BERETNING

32 ÅRSRAPPORT 2017

VOGNPARKEN

FORVALTNING

STYRETS BERETNING

REGNSKAP OG NOTER
STYRETS BERETNING

STYRETS BERETNING FOR 2017

DET GRØNNE SKIFTET

2017: LANGSIKTIGHET OG HANDLEKRAFT

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad for 2019. Blant de
viktigste konkurransefortrinnene for å oppnå denne anerkjennelsen, er byens kollektive transporttilbud og planene
for å videreutvikle dette.
Oslo skal halvere klimagassutslippene innen 2020 og med
hele 95 % innen 2030. Over 60 % av utslippene i Oslo kommer
fra transportsektoren. Det er her den største innsatsen må skje
i tiden framover.
Oslo Vognselskap skal ta sin del av jobben med å innfri disse
målene. Det skal vi gjøre ved å levere trikker og t-banevogner
som er attraktive og driftssikre gjennom hele levetiden, ved å
sikre en sunn økonomisk forvaltning av vognene og ved å fornye
vognparken slik at våre passasjerer også i fremtiden tenker på
en reise med t-banen eller trikken som effektiv, attraktiv og
miljøvennlig.
Oslo Vognselskaps visjon er å levere trikker og t-banevogner
som Oslo er stolt av!

VIRKSOMHETEN

Oslo har en bedre situasjon enn noen gang hva gjelder forvaltning og fornyelse av vognparken til både t-banen og trikken.
Selskapet har hatt en utvikling i tråd med budsjett og forventninger når det gjelder vår gjenanskaffelsesevne for
nytt materiell.
Også i 2017 har selskapet satt av det som trengs for å sikre
at planlagt vedlikehold og oppgraderinger kan skje i henhold
til våre planer. Det er ikke noe vedlikeholdsetterslep på Oslos
rullende materiell.
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.
Økningen i produksjonen fortsetter å prege utviklingen for
skinnegående materiell. Det ble i 2017 kjørt 46,8 mill vognkilometer med t-banen og 4,6 mill vognkilometer med trikken.
Veksten for t-banen utgjør 7,4 %, mens den for trikken tilsvarer
en økning på 3,1 %.
T-banemateriellet er inne i en periode med økende vedlike-

Oslo Vognselskap AS finansierer og anskaffer nye vogner og
oppgraderer eksisterende vogner. Selskapet 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.
Oslo Vognselskap AS ble etablert høsten 2006, som følge av
vedtak i bystyret tidligere samme år. Selskapet er 100 % eiet av
Oslo kommune, og holder til i Oslo sentrum.

holdsbehov og behov for oppgraderinger, for at materiellet
fortsatt skal være konkurransedyktig og attraktivt.
Oppgraderingen av alle SL95-trikkene fortsetter. Arbeidene skal være ferdige ved utgangen av 2018.
Også SL79-trikkene gjennomgår nødvendige oppgraderinger for å kunne fortsette å gå i trafikk i Oslo, frem til nye
trikker etter planen fases inn fra 2021-2024.
Samarbeidet med Sporveien om forvaltningen av så vel
trikkeparken som MX-vognene er svært konstruktivt.
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UTVIKLING I VOGNKILOMETER (I 1000 KM)
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STYRKET EVNE TIL VERDIFORVALTNING
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 miljømessig
optimal måte.
Oslo 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.
Fortsatt attraktive t-banevogner
Oslos «nye» t-banevogner har så langt 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. For at tbanevognene
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.
Oslo Vognselskap bidrar også aktivt til å optimalisere
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2016

2017

2018 bud

vedlikeholdet på MX for å minimere arbeidsomfang og kostnader
uten at dette går ut over kvaliteten og sikkerheten på materiellet.
I en periode med betydelig økning i kjøreomfanget vil dette
arbeidet bli enda viktigere.

Hvordan møter vi fremtidens kapasitetsbehov på t-banen?
Oslo har sett 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 2017 startet Ruter en konseptvalgutredning (KVU) i
samarbeid med Oslo Vognselskap og Sporveien. Arbeidet skal
avsluttes i løpet av 2018, og vil gi svar på hvordan vil skal møte
etterspørselsveksten som følge av sterk befolkningsutvikling,
utbyggingen av Fornebubanen og politiske mål om redusert bilbruk. Oslo Vognselskap har pekt på både forlengelser av dagens
vogner og endringer i vogndesign for å oppnå en rask økning av
kapasiteten på t-banen. På lengre sikt vil det være nødvendig å
øke kapasiteten ved å anskaffe flere vogner.
Sporveien og Oslo Vognselskap fortsatte i 2017 sitt samarbeid om nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC). Prosjektet vil gi
alle banestrekninger bedre regularitet, redusere feil og dermed
øke påliteligheten for hele t-banesystemet. Systemet vil legge
til rette for en økning i antall avganger. Ikke minst er det viktig
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for det som i dag er t-banens flaskehals: fellestunnelen mellom
Majorstua og Tøyen. Prosjektet innebærer omfattende arbeider
på både infrastrukturen og vognmateriellet. Oslo Vognselskap
bidrar med kompetanse til «vogndelen» av dette prosjektet og
deltar inn i styringen av prosjektet. Oslo kommune har ønsket
at Oslo Vognselskap finansierer materiellandelen i prosjektet.
SL95: Snart ferdig med oppgraderinger
Oslos SL95-trikker gjennomgår for tiden et omfattende oppgraderingsprogram som omfatter samtlige av de 32 trikkene av
denne typen. Det skal være ferdig innen utgangen av 2018. 19
vogner var ferdigstilt ved utgangen av 2017 (pr. 20. mars 2018
har antallet kommet opp i 22 ferdigstilte trikker). Oppgraderingene utføres av leverandøren av vognene, uten kostnader for Oslo.
Samtidig gjennomfører Vognselskapet et løft av innvendig og
utvendig standard. I samarbeid med Sporveien og Ruter gjennomfører vi nå en rekke mindre oppgraderinger for å komme opp på
dette nivået. Den nye standarden skal opprettholdes frem til nye
trikker fases inn om fire til syv år.
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. Etter
oppgradering fremstår trikkene som innbydende. Målet er at
også SL79-trikkene skal være attraktive transportmidler frem
til utfasingen.
I 2017 ble det gjennomført en oppgradering av 8 trikker,
totalt har 33 av 40 trikker nå fullført oppgraderingsprogrammet.
Det planlegges for at ytterligere 5 trikker skal oppgraderes i
2018.
Det foregår systematiske forbedringsprosesser for alle trikker
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.
Nye trikker nærmer seg
Sporveien sendte i januar 2017 ut konkurransegrunnlaget for
kjøp av nye trikker, som etter planen skal leveres til Oslo fra
2020. Oslo Vognselskap har bistått Sporveien i deres arbeid,
gjennom deltakelse i trikkeanskaffelsens styringsgruppe, samt
ressurser i ulike arbeidsgrupper. Det forventes at endelig valg
av ny trikkeleverandør vil være tatt i løpet av våren 2018.
Etter byrådets beslutning skal eierskapet til vognene
overføres til Oslo Vognselskap ved idriftsettelse.

administrasjon. Resultatet etter skatt ble på kr 75,2 mill.
Oslo Vognselskap hadde i 2017 rentekostnader på ca. kr 94,9
mill. Kostnadene fordeler seg med kr 92,2 mill til Oslo kommune
og kr 1,8 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 364 mill i gjeld
med kommunal garanti.
Avsetninger til periodisk vedlikehold
Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold var i 2017 på
kr 228,5 mill, mot kr 200,2 mill i 2016. 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 2017.
Utbetalingene for gjennomført periodisk vedlikehold på
materiellet var på kr 190,4 mill, mot kr 177,1 mill i 2016. Økningen i utbetalingene skyldes blant annet overgang fra tidsbasert til
kilometerbasert vedlikehold. For SL79 har utbetalingene økt fra
2016 til 2017. Det skyldes i hovedsak utførelse av rustrevisjoner
og flere hovedservicer. Utbetalingene for MX-vedlikeholdet har
økt ytterligere i løpet av 2017. Dette skyldes en økning i kilometerproduksjon og antall vogner som gjennomgikk 8-årsservice.
I 2017 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. 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.
Disponering av årets resultat
Styret foreslår at overskuddet etter skattekostnad på kr 75,2 mill
legges til vognanskaffelsesfondet.

GJENANSKAFFELSESEVNEN OPPRETTHOLDES
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 2017 økte vognanskaffelsesfondet med kr 76,0 mill, etter at
årets overskudd på kr 75,2 mill ble korrigert med kr 0,8 mill i
estimatavvik for pensjoner. Fondet endte da på kr 605,6 mill.
Ved utgangen av 2017 er verdien av rullende materiell
kr 4 059,2 mill.
Lavere gjeld – økende vedlikeholdsforpliktelser

RESULTAT
Oslo Vognselskap AS hadde i 2017 en omsetning på kr 648,4 %
mill. Det er en økning på kr 43,3 mill fra i fjor. Økningen skyldes
økt kjørevolum. De vesentligste kostnadselementene for selskapet er finanskostnader, avskrivninger og periodiske vedlikeholdskostnader for materiellet. Det inngår også kostnader til
kontraktsoppfølging, materiellforvaltning, prosjektstyring og

Selskapet har tatt opp lån i Oslo kommune for å finansiere
anskaffelsen av t-banevogner som i alt utgjør kr 3 258,1 mill
ved utgangen av 2017. Akershus fylkeskommune har finansiert
lån for anskaffelsen av fem t-banevogner, som i alt utgjør
kr 184,0 mill ved utgangen av året.
Oslo Vognselskap har som en av sine oppgaver å foreta
avsetninger til fremtidig vedlikehold. Slik sikres et stabilt
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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 599,5 mill ved utgangen av året, mot kr 561,5 mill i 2016.
Sterk likviditet
Selskapet har i 2017 hatt en likviditetsutvikling i tråd med forventningene. Selskapet går ut av året med en positiv likviditetsbeholdning på kr 1 247,0 mill.

SENTRALE USIKKERHETSFAKTORER
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 risikoer som kan
skade selskapets økonomi, omdømme, skape negative HMSrelaterte hendelser eller svekke materiellets beskaffenhet.
Risikoer i drift
Oppgraderingsprogrammet for SL95-trikkene må avsluttes i
løpet av 2018. Fremdrift og arbeid følges tett opp og i 2017 ble
det iverksatt flere tiltak for å redusere risikoen for forsinkelser
i fremdriften. Prosjektet vil følges tett gjennom hele 2018.
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.
Finansiell risiko
Styret har vedtatt en finansstrategi som også omfatter hvordan
selskapet skal forholde seg til finansiell risiko.

I dette rammeverket er det beskrevet prosedyrer og risikogrenser
som selskapets ledelse skal følge og må rapportere på.
Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse med materiellanskaffelser. 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 %. Gjennomsnittlig rentebinding ved årsskiftet
er 7,7 år.
Selskapet har gjennom året plassert en vesentlig andel av
likviditetsreservene i tidsbegrensede lån til Oslo Kommune.
Styret anser at risiko er håndtert på en hensiktsmessig måte
for selskapet via de tiltakene som det er redegjort for her.

ARBEIDSMILJØ, ORGANISASJON, PERSONALFORHOLD,
LIKESTILLING
Oslo Vognselskap AS hadde ved utgangen av 2017 syv fast
ansatte. Tre av bedriftens ansatte og ett av tre styremedlemmer
er kvinner. Gjennomsnittsalderen i selskapet ved utgangen av
året var 49,1 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 2017 var på 1,03 %.
Gjennomsnitt for sykefravær i Norge i 2017 var 6,43 %.
Oslo Vognselskap AS har en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning. Oslo Pensjonsforsikring forvalter selskapets pensjonsmidler.

SAMFUNNSANSVAR
Oslo Vognselskap leverer vognmateriell til bruk i fremstillingen
av skinnegående kollektivtransport og er således en viktig
bidragsyter til å skape et bedre miljø i Oslo. Nye tbanevogner
bidrar til å redusere støyen fra materiellet. Både t-banevognene
og SL95-trikkene har tilbakemating av strøm til ledningsnettet
ved nedbremsing. Dette bidrar til å redusere energibehovet.
Oslo Vognselskap er ansvarlig for at materiellet som anskaffes
av selskapet, er fremstilt på en mest mulig miljøvennlig måte.
Miljøhensyn i design- og produksjonsfasen er ivaretatt i kontrakten med produsenten og følges opp gjennom hele levetiden. I
planlegging og gjennomføring av anskaffelser og endringer/oppgradering av materiellet vil Oslo Vognselskap utnytte muligheten
til å påvirke belastningen av ytre miljø.
Ved å gjennomføre oppgraderinger og levetidsforlengende
tiltak på eksisterende materiell, minskes belastningen, både ved
at det velges løsninger som i produksjon, bruk og avhending er
mest mulig miljøvennlige samt at lengre levetid for det skinnegående materiellet reduserer behovet for miljøbelastende produksjon av nytt materiell.
Oslo Vognselskap er sertifisert som Miljøfyrtårn under
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kategorien for kontorvirksomhet. Miljøfyrtårn er en nasjonal
sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig
med vekt på små og mellomstore bedrifter.
Selskapets samfunnsoppdrag er definert gjennom de
sektormålene som vår eier har satt for sine virksomheter. Oslo
Vognselskap skal bidra til at Oslo oppnår 50 % lavere CO2-utslipp
i 2020 og 95 % lavere utslipp i 2030 (1991-nivå) og at i Oslo skal
klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige
førstevalget. For Oslo Vognselskap er det viktigste bidraget til å
innfri disse målene, å levere materiell som gjør kollektivtrafikken
så attraktiv at flest mulig velger kollektive transportløsninger,
samtidig som vi sikrer en optimal ressursforvaltning av
kommunens betydelige investeringer i rullende materiell.

UTSIKTENE FREMOVER OG FORTSATT DRIF T
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 medføre en kraftig utvidelse av den samlede trikkevognparken i takt med de ambisiøse målene for utvidelser
av trikkenettet.
T-banen står også overfor store utvidelser. I første omgang til
Fornebu, men også byggingen av en ny fellestunnel og forlengelsen til A-hus vil kreve en større vognpark. Oslo 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 en
plan for å skaffe 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 2018 gir gode muligheter for
å ivareta dette formålet.
Selskapets frie egenkapital er kr 605 621 811. 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 2017
20. mars 2018

Tomm O. Bråten
Styreleder
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Emil Eike
Styremedlem

Stine Rolstad Brenna
Styremedlem

Erik Lund
Administrerende direktør
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Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrømoppstilling
Regnskapsprinsipper
Noter
Note 1 – Ansatte, godtgjørelse, Lån til ansatte mv
Note 2 – Periodisk vedlikehold
Note 3 – Nærstående parter
Note 4 – Anleggsmidler
Note 5 – Annen driftskostnad
Note 6 – Skattekostnad
Note 7 – Egenkapital
Note 8 – Bankinnskudd, kontanter o.l.
Note 9 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Note 10 – Pensjonsforpliktelser
Note 11 – Avsetning for periodisk vedlikehold
Note 12 – Annen Langsiktig gjeld
Note 13 – Finansielle risikoforhold
Note 14 – Annen finanskostnad
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RESULTATREGNSKAP

2017

2016

648 448 375

605 091 353

648 448 375

605 091 353

2, 3

228 482 737

200 244 168

Lønnskostnad

1

11 274 196

9 993 469

Avskrivning av driftsmidler

4

220 866 804

219 451 970

Annen driftskostnad

5

19 506 263

15 485 792

Sum driftskostnader

480 130 000

445 175 399

Driftsresultat

168 318 375

159 915 954

Note
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Leieinntekt

3

Sum driftsinntekter

Periodisk vedlikehold

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt

14

15 908 630

14 240 212

Annen finansinntekt

14

188 908

1 056 523

Rentekostnad

14

92 163 124

105 149 112

Annen rentekostnad

14

1 806 358

2 124 339

Annen finanskostnad

14

912 531

261 460

-78 784 474

-92 238 175

89 533 902

67 677 779

14 296 615

11 723 803

Ordinært resultat

75 237 287

55 953 976

Årsresultat

75 237 287

55 953 976

75 237 287

55 953 976

75 237 287

55 953 976

Resultat av finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

6

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

7
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BALANSE

Note

2017

2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Prosjekter i arbeid

4

35 978 119

43 549 448

Rullende materiell

4

4 059 173 017

4 255 549 751

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

4

428 926

398 442

4 095 580 061

4 299 497 641

17 284 841

25 835 174

17 284 841

25 835 174

4 112 864 903

4 325 332 816

71 220 189

73 086 886

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

13

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

13

388 807

1 230 002

71 608 996

74 316 888

1 246 998 003

1 302 243 026

Sum omløpsmidler

1 318 606 999

1 376 559 915

Sum eiendeler

5 431 471 902

5 701 892 730

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Note

2017

2016

7, 9

288 150 000

288 150 000

7

229 850 000

229 850 000

518 000 000

518 000 000

605 621 811

529 584 962

605 621 811

529 584 962

1 123 621 811

1 047 584 962

10

1 448 711

2 175 136

6

154 612 423

140 076 977

11

599 498 326

561 456 577

755 559 460

703 708 690

3 442 074 848

3 591 634 180

3 442 074 848

3 591 634 180

6 502 624

253 234 913

Skyldig offentlige avgifter

14 564 187

17 683 694

Annen kortsiktig gjeld

89 148 972

88 046 291

Sum kortsiktig gjeld

110 215 783

358 964 898

Sum gjeld

4 307 850 091

4 654 307 768

Sum egenkapital og gjeld

5 431 471 902

5 701 892 730

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Vognanskaffelsesfond

7

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Avsetning for periodisk vedlikehold
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld

12

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

20.03.2018
Stryet i Oslo Vognselskap AS

Tomm O. Bråten
Styreleder

Emil Eike
Styremedlem

Stine Rolstad Brenna
Styremedlem

Erik Lund
Administrerende direktør
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2017

2016

89 533 902

67 677 779

Periodens betalte skatt

0

0

Ordinære avskrivninger

220 866 804

219 451 970

Endring i kundefordringer

1 866 697

-9 130 221

Endring i leverandørgjeld

-246 732 289

250 465 206

0

0

37 178 086

46 078 201

102 713 200

574 542 935

-16 949 224

-26 556 901

8 550 333

8 551 333

-8 398 891

-18 005 568

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad

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
Innbetalinger finansielle investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

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

0
-149 559 332

-149 559 332

0

0

-149 559 332

-149 559 332

-55 245 023

406 978 035

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.

1 302 243 026

895 264 991

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.

1 246 998 003

1 302 243 026

Innbetalinger av kortsiktig utlån
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
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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 systematisk
måte over tilskuddsperioden.
Vurdering og klassifisering av balanseposter
Finansielle anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk
for virksomheten. Finansielle anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av
forbigående art.
Finansiell leasing føres som gjeld i balansen.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til
betaling innen ett år , samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler /langsiktig gjeld.
Varelager/delelager
Delene inngår som en del av anleggsmiddelet, og er deler til leveransene
av MX vogner.
Valuta
Pengeposter I utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret. Poster som er sikret
med terminkontrakter, er vurdert til terminkurs (korrigert for renteelementet etter balansedato inkludert i terminkursen).
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende
etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for a
dekke antatt tap. Selskapet har ingen fordringer som forfaller om mer enn
ett år.
Varige driftsmidler
Driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan
fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid (“knekkpunktmetoden”). 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.
Periodisk vedlikehoid
Kostnad knyttet til periodisk vedlikehold er basert pa estimerte størrelser knyttet til forbruk av innsatsfaktorer og forventet prisutvikling. Det
kan oppstå betydelige avvik mellom avsetningens størrelse og faktiske
kostnader ved gjennomføringen av de gamle vedlikeholdsoppgavene som
avsetningen har skjedd til. Dette avviket representerer en markedsrisiko.
Betalte vedlikeholdskostnader blir avsatt i balansen og estimerte størrelser
blir kostnadsført mot kostnadskonto.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt
og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved
utgangen av regnskapsåret (24 % i 2016 og 23 % i 2017) 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.
Anlegg under utførelse
Anlegg under utførelse er pågående investeringsprosjekter som ikke er
avsluttet eller fakturert. Når disse prosjektene blir avsluttet vil disse bli
aktivert eller fakturert til eksterne finansieringskilder.
Pensjoner
Oslo Vognselskap har en ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonskostnader
og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, endringer
i pensjoner og ytelser, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang med videre.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner amortiseres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer
i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot
beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot egenkapitalen.
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NOTE 1 – ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE MV
LØNNSKOSTNADER BESTÅR AV FØLGENDE POSTER:
Lønninger

2017

2016

7 369 120

6 770 190

Arbeidsgiveravgift

1 279 219

1 292 954

Pensjonskostnader

2 156 262

1 581 871

Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

Lønn
Annen godtgjørelse
Pensjonsbetalinger inkl AGA

469 595

348 455

11 274 196

9 993 469

7,33

7

Adm.direktør

Styret

1 393 167

279 200

31 216
325 619

NOTE 2 – PERIODISK VEDLIKEHOLD
DENNE POSTEN FREMKOMMER AV FØLGENDE
KOSTNADSELEMENTER:
Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL79

2017

2016

27 700 001

16 458 840

2 983 177

10 034 329

Sum SL79

30 683 178

26 493 166

Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL95

12 021 216

21 165 793

Endring i avsetning SL95

34 914 545

22 748 384

Sum SL95

46 935 761

43 914 177

150 719 771

139 494 579

144 027

-9 657 760

Sum MX3000

150 863 798

129 836 825

Sum

228 482 737

200 244 166

Endring i avsetning SL79

Periodisert kostnad periodisk vedlikehold MX3000
Endring i avsetning MX3000

NOTE 3 – NÆRSTÅENDE PARTER
Oslo Vognselskap AS er 100 % eiet av Oslo Kommune, som også eier 60 % av Ruter AS og 100 % av Sporveien
Oslo AS. Oslo Vognselskap sin utleievirksomhet til 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.
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NOTE 4 – ANLEGGSMIDLER

Anskaffelseskost 01.01.2017
Tilgang 2017
Avgang 2017

Inventar

Rullende materiell

Prosjekter i arbeid

Sum

1 200 071

6 413 751 108

43 549 448

6 458 500 627

315 652

24 204 902

16 949 224

41 469 778

0

0

-24 520 554

-24 520 554

1 515 723

6 437 956 010

35 978 119

6 475 449 852

Akk. avskrivninger 01.01.2017

-801 629

-2 158 201 357

-2 159 002 986

Ordinære avskrivninger 2017

-285 168

-220 581 636

-220 866 804

-1 086 797

-2 378 782 993

428 926

4 059 173 017

5 år

25-30 år

Bokført verdi
31.12.2017

Bokført verdi
31.12.2016

Gjenværende
levetid

3 546 174

3 976 014

0 - 9 år

Anskaffelseskost 31.12.2017

Akk. avskrivninger 31.12.2017
Bokført verdi 31.12.2017
Avskrivningstid

Materiellkategori
SL79 oppgradering 750V
SL95

-2 379 869 790
35 978 119

239 740 360

286 211 812

5 - 6 år

MX3000

3 815 886 483

3 965 361 927

19 - 27 år

Sum

4 059 173 017

4 255 549 751

4 095 580 061

Helt avskrevet materiell utgjør 40 stk. SL79.

NOTE 5 – ANNEN DRIFTSKOSTNAD
Prosjektrelaterte kostnader

2017

2016

11 483 910

7 810 142

Husleie

1 710 788

1 543 870

Øvrig kontorhold *

1 425 971

2 168 428

Andre driftskostnader

4 885 594

3 963 353

Sum driftskostnader

19 506 263

15 485 792

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

HONORAR TIL REVISOR ER FORDELT PÅ:
Avtalt honorar for lovpålagt revisjon

2017

2016

157 000

281 150

Honorar for utvidet finansiell revisjon
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum honorar til revisor

40 045
157 000

321 195

Honorarene er angitt eks mva.
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NOTE 6 – SKATTEKOSTNAD
ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt i balanse
Endring i utsatt skatt ført mot egenkapital
Sum skattekostnad

2017

2016

0

0

14 535 446

11 454 554

-238 831

269 249

14 296 615

11 723 803

89 533 902

67 677 779

-960 047

1 486 599

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring MF finansielle anleggsmidler

8 550 333

8 551 333

Endring i midlertidige forskjeller

2 313 010

-65 233 123

-99 437 198

-12 482 587

0

0

Benyttet fremførbart underskudd
Årets skattegrunnlag
OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER:
Anleggsmidler
Fordringer
Avsetning etter god regnskapsskikk
Pensjoner

31.12.2017

31.12.2016

3 046 186 855

3 013 613 486

17 284 841

25 835 174

-621 492 441

-585 879 637

-1 448 711

-2 175 136

-1 768 302 618

-1 867 739 816

Sum

672 227 926

583 654 071

23 % og 24 % utsatt skatt

154 612 423

140 076 977

14 296 615

11 723 803

238 831

-269 249

14 535 446

11 454 554

24% skatt av resultat før skatt

21 488 136

16 919 445

Effekt på utsatt skatt pr 31.12 pga.endring i skattesats

-6 722 279

-5 836 541

Ikke fradragsberettigede kostnader

-230 411

371 650

Endring utsatt skatt ført mot egenkapital

-238 831

269 249

14 296 615

11 723 803

16,0 %

17,3 %

Aksjekap.

Overskurs

Vognanskaffelsesfond

Sum Egenkapital

288 150 000

229 850 000

529 584 962

1 047 584 962

Fremførbart underskudd

FORKLARING TIL HVORFOR ENDRING UTSATT
SKATT IKKE UTGJØR ÅRETS SKATTEKOSTNAD:
Årets skattekostnad
Endring utsatt skatt ført mot egenkapitalen
Endring utsatt skatt i balansen
FORKLARING TIL HVORFOR ÅRETS SKATTEKOSTNAD
IKKE UTGJØR 24 % AV RESULTAT FØR SKATT:

Beregnet skattekostnad
Effektiv skattesats

NOTE 7 – EGENKAPITAL

31.12.2016
Estimatavvik pensjoner etter skatt
Årets resultat
31.12.2017
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NOTE 8 – BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.17 kr 703 916 (pr 31.12.2016 kr 703 213)

NOTE 9 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapital i Oslo Vognselskap AS pr 31.12.2017 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 overfor 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 pr. 31.12.2017 (syv yrkesaktive pr. 31.12.2016).
Det er tre pensjonister i ordningen.

PERIODENS PENSJONSKOSTNAD
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad inkl. aga
BALANSEFØRT FORPLIKTELSE
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelse
Virkelig verdi pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse inkl. aga

2017

2016

2 254 264

1 802 195

479 393

422 661

-441 767

-394 469

106 659

87 216

2 398 549

1 917 603

31.12.2017

31.12.2016

20 094 834

18 118 835

-18 646 123

-15 943 699

1 448 711

2 175 136

ENDRINGER I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE
Netto pensjonsforpliktelse pr. 1.1

2 175 136

1 897 322

Resultatført pensjonskostnad

2 398 548

1 917 603

Innbetalt premie

-2 086 581

-2 716 785

Estimatavvik ført mot egenkapitalen

-1 038 392

1 076 996

1 448 711

2 175 136

Diskonteringsrente

2,40 %

2,60 %

Forventet avkastning pensjonsmidler

2,40 %

2,60 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,50 %

2,50 %

Forventet årlig regulering av pensjoner under utbetaling

1,48 %

1,48 %

Årlig forventet G-regulering

2,25 %

2,25 %

Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 inkl. aga
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder
demografiske faktorer.
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NOTE 11 – AVSETNING FOR PERIODISK VEDLIKEHOLD
31.12.2017

31.12.2016

SL95

22 308 295

-12 606 250

SL79

53 568 638

50 585 461

AVSETNING

MX3000

523 621 393

523 477 365

Sum periodisk vedlikehold

599 498 326

561 456 577

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

NOTE 12 – ANNEN LANGSIKTIG GJELD
GJELD SOM FORFALLER ETTER REGNSKAPSÅRETS
SLUTT 2017:
Gjeld Oslo Kommune
Lån Akershus Fylkeskommune

31.12.2017

31.12.2016

3 258 074 848

3 399 634 180

184 000 000

192 000 000

3 442 074 848

3 591 634 180

Avdrag
Oslo Kommune

Avdrag
Akershus Fylke

2018

141 559 332

8 000 000

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

Deretter

2 550 278 188

144 000 000

Sum

3 258 074 848

184 000 000

Sum
AVDRAGSPROFIL:
Selskapet har i 2017 ikke blitt tilført nye lån.
Avdrag på kjente låneopptak er inkludert i tabellen under.
År

Nærmere om låneporteføljen: Av gjelden er 95 % til fast rente og 5 % til flytende rente og knyttet til
finansiering av kjøp av nye t-banevogner. Gjelden er tatt opp gjennom Oslo Kommune og Akershus
Fylkeskommune. Av den totale leveransen på 345 t-banevogner ble de siste tre vognene levert i mars
2014. Leveransen har foregått over syv år til en samlet kostnad på kr 5,1 mrd.
Pantstillelser og garantier: Etter utkjøpet av leasingkontrakt nr 701 vedrørende SL95 i 2012, er garantierklæring datert 28.07.2003 returnert Oslo kommune. Oslo kommune har bekreftet at de vil stille
denne til disposisjon for Oslo Vognselskap ved behov. Garantierklæringen lyder på kr 300 mill og er
tidbegrenset til å gjelde inntil 20 år.
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NOTE 13 – FINANSIELLE RISIKOFORHOLD
Valutarisiko
Selskapet vil være eksponert for valutaendringer ved kjøp av nytt vognmateriell. Selskapet hadde pr 31.12.2017 ingen vesentlige forpliktelser i
utenlandsk valuta og ingen aktive terminkontrakter.

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.

Renterisiko
Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse med materiellanskaffelser. Det
gir stor grad av eksponering i forhold til endringer i det innenlandske
rentenivået. Selskapet har ved inngåelse av en rentetilleggsavtale med Oslo
kommune, virkning fra 1.1.2014, oppnådd å redusere renterisikoen ved at
datoavhengigheten ved rentefastsettelser er redusert og durasjonen er økt.

Som nevnt har selskapet stor innlåning fra Oslo kommune. Finansiering
gjennom eier kan således gi utfordringer som det arbeides med sikringstiltak for å kunne møte.

Likviditetsrisiko
Manglende innbetaling av vognleie kan utgjøre en likviditetsrisiko. Underestimerte fremtidige vedlikeholdskostnader kan også være en kilde til
svekket likviditet i fremtiden.

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.

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.

NOTE 14 – ANNEN FINANSKOSTNAD
2017

2016

15 908 630

14 240 212

188 908

1 056 523

16 097 539

15 296 736

93 969 482

107 273 451

912 531

261 460

Terminering av sikring

0

0

Sum finanskostnader

94 882 013

107 534 910

-78 784 474

-92 238 175

FINANSINNTEKTER
Renteinntekt bank
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
FINANSKOSTNADER
Rentekostnad langsiktig lån
Annen finanskostnad

Netto finansposter

I 2015-2017 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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