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På sporet av 
effektivitet
– Som i alle andre organisasjoner 
har vi høstet de lavthengende fruk-
tene først, men nå jobber vi mot nye 
besparelser frem mot 2020, og vi har 
allerede låst inn årets besparelser, 
sier Cato Hellesjø, sjef i Sporveien 
Oslo.

På trikkestallen ved Storo-krysset 
i Oslo er det rolig aktivitet på tidlig 
ettermiddag, og kun et par lyseblå 
togsett triller rolig inn og ut av in-
dustrihallene. Bare for noen år siden 
hadde det vært en annen aktivitet 
her på samme tidspunkt, selv om 
trikkene ideelt sett skal være ute 
på skinnenettverket, men roen er 
et ledd i et storstilt effektiviserings-
program som har pågått i fire år i 
Sporveien Oslo.

Målsetningen var å spare mel-
lom 270 og 400 millioner kroner 
fra 2011 til 2015, men fasiten viser 
at 455,5 millioner kroner ble spart 
på å øke inntektene, effektivisere 
produksjonen og kostnadskutt.

Viktig med ny ledelse
Sporveien Oslo er selskapet som eier 
og ivaretar Oslos trikk-, T-bane- og 
bussmateriell, i tillegg å forvalte in-
frastrukturen, og er heleid av Oslo 
kommune. I 2011 ba Hellesjø Ola 
Elvestuen (V), daværende byråd for 
samferdsel, om fire år å effektivi-
sere organisasjonen på, for å bevise 
at Sporveien skal være den beste til 
å levere Oslos kollektivtrafikk, ikke 
private konkurrenter.

Hellesjø forteller at Sporveien 
leverte godkjent på både kvalitet og 
sikkerhet frem til 2011, men vedgår 
at det var en del å hente på produk-
tivitet. Derfor skiftet han ut så godt 
som hele konsernledelsen, og rekrut-

terte tungt fra næringslivet. Siden da 
har Sporveien spart 197 millioner 
kroner på reduserte kostnader, 194 
millioner kroner på produksjonsøk-
ning og 65 millioner kroner på økte 
inntekter.

Hellesjø mener besparelsene vi-
ser det er mulig å få også kommunalt 
ansatte til å tenke kostnadsbevisst-
het, men sier det var svært viktig å 
få mer kommersielt innstilte ledere.

– Det var kanskje det viktigste 
i hele prosessen, ved siden av å ha 
en organisasjon som var med på å 
gjøre jobben, sier han.

375 mill. til 2020
Programmet har fått «gutta på 
gølvet» i trikkestallen til å snakke 
om styring etter Lean-prinsipper, 
mens Sporveiens bussjåfører har 
lært seg å kjøre på en mykere måte 
for å redusere drivstofforbruket. 
Samordning av innkjøpsrutinene 

har blant annet spart 1 million kro-
ner på spylervæske i året, og ved å 
kutte mellomledd i innkjøp av de-
lene som brukes når sporvognene er 
inne til service etter 1 million kjørte 
kilometer, er det spart 92 millioner 
kroner.

Nå skal det spares nye 375 mil-
lioner kroner i en ny strategiperiode 
som strekker seg til 2020. Hellesjø 
forteller at store deler av årets bespa-
relser allerede er sikret, blant annet 
ved å få de ansatte over på en ytel-
sesbasert pensjonsordning.

Ingen resultateffekt
Noen enorm resultateffekt har pro-

grammet ikke hatt, og hver fjerde 
krone forsvant fra Sporveiens resul-
tat før skatt fra 2014 til 2015, til tross 
for at omsetningen økte med nesten 
fire prosent.

– Besparelsene har ikke hatt 
noen resultateffekt, for alt er brukt 
i organisasjonen. Vi gjør ikke dette 
for å bli rike, men for å lage mest 
mulig kollektivtrafikk for pen-
gene.

Sporveien sluttet å ansette nye 
T-baneførere i 2011–12. 

Da var det 275 førere, og had-
de ansattveksten fortsatt trenden 
frem til da, ville det nå vært 333 
T-baneførere nå, nesten 60 flere 

enn det faktisk er.
Ifjor kjørte T-banen 7,6 millioner 

togkilometer, opp fra 6,4 millioner 
i 2011, mens trikken kjørte 4,3 mil-
lioner togkilometer ifjor, opp fra 
4,1 millioner. Økt «produksjon» og 
utflating i kostnadene betyr også at 
Sporveien i gjennomsnitt har 10,50 
kroner i kostnader pr. reise som 
foretas – ned fra 12,50 kroner for 
fire år siden.
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T-banens nøkkeltallT-banens nøkkeltall
(Mill. kr) 2015 2014
Driftsinntekter 4.375,0 4.211,7
Driftsresultat 169,9 298,3
Resultat før skatt 135,9 206,1
Årsresultat 113,0 153,8

 � Kollektivselskap eiet av Oslo  
kommune.

 � Organisert som et konsern, hvor 
selskapene Sporveien T-banen og 
Sporveien Trikken og Unibuss står 
for driften av bane, trikk og buss.

 � Vedlikeholder materiell og infra-
struktur, samt forvalter en betydelig 
eiendomsportefølje.

 � Leverer kollektivtransporten til 
Ruter, som eies av Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune, og som er 
kollektivtransportens «ansikt utad».

 � Hadde 3.540 ansatte ved utgangen 
av 2015.

Sporveien Oslo
ChrIstopher I. sandøy
ChrIstopher.sandoy@fInansaVIsen.no

SPORVEIEN OSLO 2015 STORE BESPARELSER ETTER KOSTNADSPROGRAM

TRANSPORT: Sporveissjefen byttet ut hele ledergruppen med nye folk  
fra næringslivet. Dernest sparte selskapet 14 prosent mer enn planlagt.

BehersKet: Trikk og T-bane skal mekkes på nattestid og kjøres på dagtid. Slik 
var det ikke alltid før.  FoTo: Håkon Sæbø

 �Skulle spare 270–400 mill., sparte 455
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Rødgrønt byråd ingen sovepute
Cato Hellesjø, sjef i Sporveien Oslo, 
ville for fem år siden vise at ingen 
kan drive kollektivtransporten på 
en bedre måte, noe som fremde-
les er målet. Men privatisering er 
kanskje ikke det mest sannsynlige 

scenariet de kommende 3,5 årene, 
gitt at kommunen styres av Arbei-
derpartiet, SV og Miljøpartiet De 
Grønne. Hellesjø avviser at dette 
blir en sovepute.

– Vi har et tungt fagforenings-

miljø, med 15–16 ulike klubber, og 
de er veldig klare på at det på lang 
sikt er utfordringer med tanke på 
konkurranseutsetting, og vi har ikke 
merket et dempet ambisjonsnivå 
som følge av dagens politiske klima. 

De ansatte forutsetter ikke at dagens 
regime forblir i evigheten. Dessuten 
var konkurranseutsetting ansett som 
en «trussel» i begynnelsen, men slik 
er det ikke i dag. De ansatte er stolte 
av jobben de gjør, av faget sitt, og driv-
kraften er å ha flest mulig trikker , T-
baner og busser i trafikk, sier Hellesjø. 

Likevel er Sporveien organisert 

med datterselskaper slik at deler av 
driften skal kunne konkurranseut-
settes, noe som allerede har skjedd 
med busstrafikken.

– På lang sikt er konkurranse-
utsetting en utfordring, noe våre 
ansatte – med svært høy grad av 
fagforeningsmedlemmer – også 
er klar over. 

Sporveien ville bevise at de er bedre enn private alternativer i kollektivtrafikken. Cato 
Hellesjø avviser at rødgrønt byråd gjør at selskapet slapper av.
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• Proffshop - Showroom - Kontor – Lager.

• Ca 300 kvm i 1. etg/ ca 100 kvm i U. etg.

• Et bygg som er meget synlig langs E18 med store vinduer langs hele lokalet.

• Lokalene tilpasses leietagers behov og profil.

• Et meget representativt og moderne bygg.

• God parkeringsdekning ute/inne.

•	Rett	ved	avkjørselen	til	Fornebu	og	meget	synlig	fra	påkjørsel	

 E18/Granfosstunellen.

Lokale med unik eksponering langs E18. I Arnstein Arnebergs vei 30 
på	Lysaker	har	vi	nå	ledig	fleksibelt	lokale	på	400	kvm	BTA.	

Topp eksponering 
proFFsHop/sHowroom/konTor pÅ Lysaker
400 kvm

Vibecke	Falster
+47	90	78	42	99
vf@newsec.no

STORE BESPARELSER ETTER KOSTNADSPROGRAM

 �Skulle spare 270–400 mill., sparte 455  �Skal kutter nye 375 millioner mot 2020

SKIFTET TAKTRIKK: Sporveissjef 
Cato Hellesjø skiftet ut ledergruppen i 
2011. Da var det ikke vanskelig å få med en 
kommunal, fagforeningspreget bedrift med 
på å spare over 450 millioner kroner. Her fra 
trikkestallen på Grefsen. Foto: Håkon Sæbø 


	Finansavisen 26 05 2016 p27 (00000002)
	Finansavisen 26.05.2016 p27

