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Den 27. september 2016 fylte Oslo Vogn-
selskap ti år. For å feire  jubileet inviterte 
vi til en fagkonferanse med deltakelse fra  
politikere, fagpersoner og andre kollektiv- 
interesserte fra inn- og utland.

På konferansen diskuterte vi hvordan vi kan skape en fremtid 
hvor innbyggerne i Osloregionen enkelt kan reise på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser – på en mest mulig miljøvennlig måte. 

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) gratulerte 
Vognselskapet med jubileet og reflekterte over de gode resulta-
tene som er oppnådd siden oppstarten i 2006. Stefan Kallin fra 
Transitio AB presenterte gode løsninger for trafikk på tvers av 
regioner i Sverige. Ruter og Sporveien presenterte sine strategier 
for videreutvikling av kollektivtrafikken og miljøorganisasjonen 
Zero la frem sine tanker om grønn mobilitet.

Konferansen var et nyttig samlingspunkt for alle som er en del 
av kollektivtrafikkfamilien, der det ble delt gode idéer og visjoner 
for fremtidens miljøvennlige transport.

Tegnekonkurranse
I anledning jubileet inviterte Oslo Vognselskap til en tegnekon-
kurranse for alle tiåringer i Oslo. Bidragene vi fikk viser tydelig at 
fremtidens kollektivreisende er opptatt av at vi skal ha miljø-
vennlig kollektivtransport. Tegningene viser transport som går 
på solcellepaneler, vannkraft, pedalkraft, magnetisme, biogass 
og vindkraft. Det var til og med hamster- og skilpaddedrevne 
transportmidler og en trikk som gikk på prating. 

Vi er imponert over kunnskapen barna har om både kollektiv-
transport og miljøvennlige løsninger, og tankene de har gjort 
seg om kundenes transportbehov. I denne årsrapporten viser vi 
noen av de flotte bidragene vi fikk. 

Grønn, grenseløs fremtid
Oslo Vognselskap 10 år i 2016:



10-årsjubileum

Alette (10 år) med 
vinnertegningen sin som 
blant annet viser at 
t-banene og trikkene 
burde gå på solenergi.
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Del 1: 
Vårt samfunnsoppdrag
Vårt oppdrag er å sørge for god forvaltning 
av t-banevognene og trikkene i dag, slik at 
det skapes grunnlag for fortsatt vekst  
i kollektivtransporten i Oslo i fremtiden. 

Del 2: 
Status 2016
Oslo Vognselskap er på god vei til å oppfylle 
sine strategiske mål. Vi har ingen vedlike-
holdsetterslep, vi har bygget en betydelig 
evne til gjenanskaffelse av materiell og vi 
jobber kontinuerlig med å holde kundenes  
tilfredshet på et rekordhøyt nivå.

Del 3: 
Fremtidens utfordringer
Vi må levere et mer effektivt vedlikehold og 
et forbedret transporttilbud til kundene i 
fremtiden. Og det må skje til vesentlig lavere 
kostnader enn i dag. Oslo Vognselskap jobber 
kontinuerlig for å møte disse utfordringene.

Del 4: 
Årsberetning og regnskap
Styret er tilfredse med de resultatene som 
er oppnådd i 2016 og konstaterer at Oslo 
Vognselskap står godt rustet til å utføre de 
oppgavene som ligger foran oss.

Konsept og design: Oktan Oslo, oktanoslo.no  |  Illustrasjon: Oktan Oslo  |  Tekst: Oktan Oslo, Oslo Vognselskap, 
Arne Danielsen (artikkel s. 22)  |  Foto: Ilja C. hendel (miljø og vogner), Olav Heggø, fotovisjon.no (ansatte, styret, 
illustrasjonsbilder, reportasje s. 46), egne bilder fra Oslo Vognselskap, iStock  |  Trykk: Aktiv Trykk



Vår hovedutfordring

Oslo er en by i kraftig vekst. En by med 
ambisiøse mål for egen utvikling. En by 
med et mål om å være klimanøytral i 
2030. 

Jobben til Oslo Vognselskap er å levere 
trikker og t-banevogner som gjør det 
mulig å nå dette målet. 

Vår visjon er å levere t-banevogner og 
trikker som Oslo er stolt av!
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«Jeg synes at folk som går i rullestol burde komme på t-bane/trikk. T-banene/
trikkene burde gå på sol. Da lager de ikke like mye lyd. De burde løftes opp fra 
bakken så dyr og mennesker kan gå under. Inne på T-banene/trikkene burde 
det være god plass så man kan ha bagasjen sin der. Det burde også være et 
bord ved setet til flasker osv. Oppe i taket burde det være musikk fra høyttalere. 
T-banene/trikkene hadde vært kult om var oransje.»
Alette 10 år



Vårt oppdrag
Oslo Vognselskap ble etablert for ti år siden, 
med det oppdraget å håndtere manglende ved-
likehold på t-banevogner og trikker og sikre 
sunn økonomisk forvaltning. Jobben vår er å 
tenke langsiktig.

Vi har laget en modell for eierskap og  
forvaltning som gjør at vi kan vedlikeholde det 
vi eier, oppgradere det slik at vi alltid er konkur-
ransedyktige på kvalitet og skaffe nytt materiell  
når det trengs. 

Vi skaper verdier i dag, for fremtiden.



Nøkkeltall

56
mill.

RESULTAT

72

ANTALL TRIKKER

345

ANTALL T-BANEVOGNER

8

ANTALL ANSATTE

5,7
mrd.

BALANSEVERDIER

530
mill.

VOGNANSKAFFELSESFOND
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Fram til 2006 var det et betydelig etterslep på vedlike-
hold av trikk og t-bane. I dag har vi høy kompetanse og 
solid økonomi til å drive en vognpark som Oslo er stolt av. 

Vi skaper verdier i dag, 
for fremtiden

Samfunnsoppdraget / DEL 1

Verdiskaping for Ruter og Sporveien
• Skaffe vognmateriell som er driftssikkert og vedlikeholdsvennlig  

gjennom levetiden og som passer til infrastrukturen.

• Sørge for gunstig finansiering av materiellet og bidra til kostnads effektivitet  
og rask implementering av nødvendige endringer.

• Skape god kostnadskontroll og sunn risikospredning.

Verdiskaping for Oslo 
• Sikre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet.

• Sikre gjenanskaffelsesevne.

• Unngå økonomisk etterslep på fremtidige vedlikeholdsoppgaver.

• God ressursforvaltning og anskaffelse av materiell med lave livssyklus kostnader.

Verdiskaping for dagens og  
morgen dagens reisende 
• Levere pålitelige og robuste vogner som oppleves som  komfortable og attraktive.

• Miljøvennlige reiser.

• Et bedre bomiljø.



Oslo Vognselskap AS  
årsrapport 201610

Langsiktighet er bærekraft

Langsiktighet er en kjerneverdi for Oslo  
Vognselskap. Det er det gode grunner 
til. Vognselskapet ble etablert som en  
konsekvens av at langsiktighet i materiell- 
forvaltningen hadde tapt i konkurransen 
med de mer kortsiktige behovene. 

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. 

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.

Ny og bedre finansieringsmodell
Oslo hadde 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. 

Den kortsiktige løsningen måtte bli å finansiere anskaffelsen 
av nytt vognmateriell gjennom salg av kommunale eiendommer, 
ekstraordinære takstøkninger på kollektivreisene og finansi-
ering gjennom bomringen. Oslos politikere innså etterhvert 
at finansieringsmodellen de brukte var dårlig for kollektiv-
transporten, i tillegg til at det var dårlig økonomisk - og miljø-
messig politikk for kommunen. Dermed ble Oslo Vognselskap 
etablert for å forvalte Oslo kommunes omfattende investe-
ringer i rullende materiell.

Fra store etterslep til en by i verdensklasse
I 2016 feiret Oslo Vognselskap sitt ti-årsjubileum. I løpet av 
disse årene, har Oslo oppnådd resultater som nettopp bygger 
på viljen til å tenke langsiktig. Milliardetterslep, fallende kun-
detilfredshet og sviktende regularitet er snudd. Nå har vi et 
gjenanskaffelsesfond på flere hundre millioner kroner,  
rekordhøye tilfredshetsmålinger og en t-banevognpark som 
er i verdensklasse med en tilgjengelighet på 93 prosent. 

Dette er resultatet av en fremtidsrettet og offensiv kollektiv-
transportpolitikk.

«Det vil være galt – og det motsatte av bærekraft 
- å skyve regningen for det vi forbruker i dag til 
fremtidige generasjoner.»



Samfunnsoppdraget / DEL 1

Svarte at de er 
fornøyd med t-banen

2016

98 % 1,3Mrd
på konto

Svarte at de var 
fornøyd med t-banen

2002

67 % 1,6 Mrd
i etterslep
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Verdens transportsystemer står foran  
store endringer, drevet av rask teknologi- 
utvikling, endrede bosettingsmønstre, 
strammere økonomiske rammebetingelser 
og ikke minst strengere miljøkrav. I Oslo 
Vognselskap tror vi at Oslos kollektiv- 
system i fremtiden vil være skinnegående 
i enda større grad enn i dag.

Den teknologiske utviklingen på transportområdet går fort. 
Fremveksten av autonome kjøretøy er bare en av mange 
endringer som vil få stor betydning for hvordan fremtidens 
transportløsninger vil bli. Automatisering av fremdrift og nye 
styringssystemer skaper betydelige effektiviseringsmuligheter. 
Ny informasjonsteknologi gjør det mulig å gi kundene mer  
relevant og aktuell informasjon, tilpasset den enkelte kunde og 
situasjon. Vi står midt oppe i en omveltning som vil skape helt 
nye løsninger for morgendagens kollektivtransportbrukere.

Færre vil eie egne biler
Mange hevder at autonome kjøretøy vil endre transportsektoren 
fundamentalt. Studier av byer som New York, Stuttgart og 
Lisboa viser at man kan redusere antall biler i byområdene 
med minst 80 prosent. Dette kan blant annet gjøres ved å  
erstatte dagens bilpark med selvkjørende transportmidler og 
moderne teknologiske løsninger for bildeling. Beregninger  
viser at det vil gi store positive effekter i form av redusert reisetid. 
Det vil også føre til reduserte miljøutslipp, reduserte kostnader 
til bygging og vedlikehold av veier og store gevinster i form av 
bedre trafikksikkerhet. Store områder kan frigjøres til andre 
formål enn transport og parkering. 

Men studiene er også klare på at disse resultatene bare kan 
oppnås dersom autonome kjøretøy er en del av et offentlig  

transportsystem som alle har tilgang til. Og at det finnes et  
effektivt transportsystem med høy kapasitet i bunnen. For  
Oslos del er det t-banen og trikken som vil være grunnstammen 
i det fremtidige kollektive transportsystemet.

Kapasitetsøkning og levetidsforlengelse
Oslo Vognselskap har flere idéer til hvordan vi kan øke kapasi-
teten på dagens t-banevognpark. Vi har samlet informasjon 
om prosjekter i andre byer der de moderniserer og utvider  
kapasiteten på eksisterende vognmateriell. Og vi har kartlagt 
noen av de mulighetene vi har med vårt eget materiell for å 
oppnå både mer transportkapasitet og bedre passasjerflyt.

Det finnes mange eksempler på byer der man gjennomfører 
levetidsforlengelser som et kapasitetsøkende tiltak. Ved å  
forlenge levetiden på eksisterende materiell, frigjør man også 
ressurser til investeringer i ekstra kapasitet som ellers måtte 
vært brukt til utskifting. I tillegg til å gi muligheten for rask  
kapasitetsøkning, medfører levetidsforlengelser også muligheter 
for en mer miljøvennlig produksjon av kollektivtransport, ved 
at man utnytter det offentliges store investeringer over et  
lengre tidsrom. 

Mer kollektivtransport for pengene
Anskaffelseskostnadene for t-banevogner og trikker er store, 
men likevel små, sammenlignet med hva det koster å drifte en 
t-banevogn eller trikk over hele levetiden. Livssykluskostnader 
– altså kostnadene over hele levetiden – kan ofte være fem 
ganger så store som selve investeringen.

For at grunnstammen i fremtidens transportsystem skal være 
konkurransedyktig, må vi fortsette jobben med å effektivisere 
driften. I fremtiden tror vi at også t-banen og trikken vil være 
automatisert. Det åpner for raskere og mer punktlig fremføring 
og lavere driftskostnader.

Fremtiden går på skinner



Samfunnsoppdraget / DEL 1

«Byrådets mål er at Oslo skal bli Europas miljøhovedstad. Det 
innebærer at klimautslippene må halveres innen 2020 og 
NOx-utslippene skal reduseres med 60 prosent innen 2022.»
Byrådets forslag til budsjett for 2017, s. 5

Også i fremtiden vil det være behov for rutegående kollektivtransport med høy kapasitet som 
grunnstammen i et effektivt transportsystem. I Oslo er det t-banen og trikken som utgjør denne. 
Selvkjørende biler og busser bidrar til bedre flatedekning og «on demand» tilbud til de reisende.

Rutegående trikker med

høy kapasitet

Autonome robot-d
rosjer 

og on-demand busslinjer

Autonome busser som 

frakter passasjerer til

trik
k og t-b

ane

Autonome 

delingsøkonomi-biler

Områdebaserte 

autonome minibusser

T-banenett m
ed

høy kapasitet
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Livssyklus for trikk og t-bane

Finansieringskilder ved anskaffelser og oppgraderinger:
• Bevilgninger fra stat og kommune
• Bompenger (Oslopakke)
• Billettinntekter og inntekter fra reklame eller eiendommer
• Midler fra vognanskaffelsesfondet til Oslo

Vognselskap

Ruter, Oslo Vognselskap og Sporveien samarbeider om anskaffelser 
av nytt materiell. Den valgte leverandøren gjennomfører bygging 
og testing av nye vogner. 

Ruter planlegger transporttilbudet for trikk og t-bane og bestiller 
dette hos Sporveien.  

- 4 ÅR

- 1,5 ÅR

ÅR 0

VOGN- 

ANSKAFFELSESFOND

ANSKAFFELSES- 

PROSESS

ANBUD/KONTRAKT

PENGESTRØM

BYGGING

BEHOVSAVKLARING  

OG INVESTERINGS- 

BESLUTNING

KONTRAKT

SPESIFIKASJONER

TESTING OG  

GODKJENNING



Verdikjede / DEL 1

Oslo Vognselskap leier ut vognene til Sporveien. Leieavtalen sikrer 
god forvaltning og pengestrømmer til vedlikehold og gjenanskaffelser.  
Gjennom tretti års levetid må vognene gjennom:

• Vanlig teknisk vedlikehold
• Større tekniske vedlikeholdsoppgaver kalt revisjoner
• Oppgraderinger og levetidsforlengelser

Vedlikehold og revisjoner gjennomføres av Sporveien. Dette betales 
av Oslo Vognselskap og Ruter. Oppgraderinger og levetidsfor- 
lengelser betales og gjennomføres av Oslo Vognselskap.

I siste fase av livsløpet sørger Oslo Vognselskap for at trikkene og 
t-banevognene enten blir solgt eller sendt til resirkulering.

ÅR 40

ÅR 30

VEDLIKEHOLD

REVISJON

DRIFT

LEVETIDSFORLENGELSE

VOGNLEIEAVTALE

RESIRKULERING

ELLER SALG

OPPGRADERING
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Ruter AS
Felles administrasjons-
selskap for kollektiv-
trafikken i Oslo og 
Akershus.

Sporveien 
Oslo AS
Operatør og vedlikeholder av 
trikk, t-bane og buss gjennom 
dattersel skaper. Eier, drifter, 
bygger ut og vedlikeholder 
infrastruktur for t-bane og trikk.

Anskaffer, finansierer, 
eier og leier ut vogn-
materiell.

Oslo 
Vognselskap AS

Kollektivtrafikkfamilien

Kollektivtrafikken i Oslo med trikk og t-bane fremstilles av 
aksjeselskaper som er hel-  eller deleid av Oslo kommune.  
Selskapene har ulike roller. 

Ruter planlegger, administrerer, kjøper og markeds fører kolletiv- 
tilbudet i Oslo og Akershus.

Sporveien er operatør og vedlikeholder av trikk og t-bane. 
De eier og vedlikeholder også infrastrukturen for trikk og 
t-bane og mange av kollektivsektorens øvrige eiendommer.

Oslo Vognselskap anskaffer, finansierer, eier og leier ut  
t-banevogner og trikker.

60 % OSLO KOMMUNE
40 % AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter

100 % 
Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter

OSLO KOMMUNE



Oslo Vognselskap leier ut alt materiell til Sporveien Oslo AS. 
Som leietaker forplikter Sporveien seg til å vedlikeholde mate-
riellet i tråd med et langsiktig vedlikeholdsprogram som skal 
sikre at kommunens verdier opprettholdes på beste måte. 

Pengestrømmer i 
kollektivtrafikken i Oslo

Oslo Vognselskap setter av midler til langsiktig vedlikehold. På 
denne måten får både kommunen og Sporveien som leietaker 
forutsigbar økonomi. Vi unngår «skippertak» eller at viktig 
vedlikehold må utsettes fordi det ikke er midler til  
gjennomføring.

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

Kjøp av transporttjenester

Vognleie for fremtidig
periodisk vedlikehold

Vognleie  
kapitaldel

Renter
og avdrag

Renter
og avdrag

Betaling for utført 
periodisk vedlikehold

AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE

Långiver, står 
bak ca. 5 prosent av 
Oslo Vognselskaps 
langsiktige gjeld.

OSLO KOMMUNE
Långiver, står 

bak ca. 95 prosent av 
Oslo Vognselskaps 
langsiktige gjeld.

                Organisering / DEL 1
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Oslo Vognselskap er en liten organisasjon. 
Vår strategi er å utvikle gode sam- 
arbeidsrelasjoner med de øvrige aktørene  
i kollektivfamilien slik at vi kan samle 
den kompetansen vi trenger for å gjen-
nomføre de mange prosjektene vi er  
involvert i, etter behov.

Oslo Vognselskap leverer ikke bare trikker og t-banevogner, 
men også anskaffelses- og forvaltningskompetanse. Vår kompe- 
tanse spenner over et bredt felt av oppgaver som omfatter 
forvaltning av kontrakter, teknisk materiell og økonomi samt 

anskaffelser og finansiering. For våre eiere er kompetansen 
og erfaringen som finnes i Oslo Vognselskap en faglig støtte 
til å fatte riktige beslutninger på materiellområdet.

Oslo Vognselskap ble i sin tid opprettet med utgangspunkt 
i anskaffelsesprosjektet for nye t-banevogner (MX). Selskapets 
ansatte har høy kompetanse på anskaffelser og forvaltning av 
rullende materiell. Vi har i dag ansvaret for kontrakts- og  
garantioppfølging av t-banevognene og de nyeste trikkene. 
Vi har løpende oppfølging av alt materiell overfor operatøren 
(Sporveien).

Vi eier materiell for mange milliarder kroner. Likevel er 
menneskene vår viktigste ressurs.

Vi kan anskaffelser 
og forvaltning



                Organisasjon / DEL 1

40
SL79-TRIKKER

32
SL95-TRIKKER

345
T-BANEVOGNER
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Kampen mot forfallet

«Samfunnet må tørre å prioritere ved- 
likehold», understreker administrerende 
direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Råd-
givende ingeniørers forening (RIF). Hun 
mener at Oslo Vognselskap i praksis utfø-
rer akkurat det som foreningen anbefaler 
for å ivareta vedlikeholdet på trikker og  
t-baner.

I rapporten «Norges tilstand 2015» beregnet RIF at etter- 
slepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infra-
strukturen i fedrelandet var på svimlende 2 600 milliarder 
kroner – tilsvarende et halvt oljefond. 

På enkelte områder er tilstanden så alvorlig at funksjonaliteten 
og påliteligheten er truet, understreket bransjeforeningen, 
som organiserer 185 kunnskapsbedrifter med i alt 10 000 
sysselsatte innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse.

- Forfallet har kommet så langt innen mange samfunnskritiske
områder at Norge må bygges på nytt, utdyper RIFs adminis-
trerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Positive eksempler
Rapporten viser at både veier og jernbane sliter med store 
etterslep, til tross for store investeringer. Kun tre av i alt 12 
vurderte områder hadde etter RIFs vurdering opparbeidet 
tilstrekkelig standard, det var lufthavner, energidistribusjon 
og energiproduksjon.

- Dette skyldes blant annet at disse områdene har styrings- 
og finansieringsformer som gjør at de kan bygge i forhold til

hva som er teknisk og økonomisk optimalt, understreker 
RIF-direktøren.

- RIFs klare råd er å finne tverrpolitiske løsninger som sikrer
forutsigbar finansiering på lang sikt. Vi må tørre å prioritere
vedlikehold, samtidig som vi må etablere mer effektive pro-
sesser og øke gjennomføringskraften.

God forvaltning
- Oslo Vognselskap er rigget i full overensstemmelse med
våre anbefalinger, understreker Skudal Hansteen.

- Kommunen har innført en langsiktighet og forutsigbarhet i
finansieringen og ikke skjøvet vedlikeholdet foran seg. Gjen-
nom etableringen av Oslo Vognselskap organiseres og effek-
tueres nødvendig kompetanse til å sikre god forvaltning av
ressursene, noe som igjen sikrer at kommunens ressurser og
investeringer utnyttes optimalt.

Utrolig reise
Skudal Hansteen holder fram den utrolige reisen som Oslo 
Vognselskap har vært med på, fra å ha med gammelt og 
nedslitt materiell å gjøre til å spille en ny og offensiv rolle.
«T-banen i Oslo preges av gammelt og nedslitt materiell og 
stadige ulykker, forsinkelser og innstilte avganger som en følge 
av dette», oppsummerte Aftenposten så sent som somme-
ren 2003.

I løpet av noen år ble milliardbeløp i etterslep på vognparken 
gjort om til en milliard kroner på konto. Ved at Vognselskapet 
ble gitt ansvaret for at nye tekniske etterslep skulle unngås, 
kunne verdien av materiellet sikres gjennom hele levetiden.

Viktig redskap for å skape en bærekraftig by
Vognselskapets oppgaver er å optimere og utvikle materiel-
lets vedlikeholdsprogrammer, oppfølging av utført vedlike-
hold, avsetninger til alt fremtidig vedlikehold, sikre finansiering 

Intervjuet av journalist Arne Danielsen
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og gjennomføre endringer, oppgraderinger og modernise-
ring av materiellet gjennom levetiden.  Alt skjer i nært sam-
arbeid med Sporveien, som operatør og vedlikeholder, og 
Ruter som bestiller av kollektivreiser. 
- Alle taper på dårlig vedlikehold. Derfor har det vært klokt å 
komme a jour og være føre var. 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, utgjør derfor Oslo Vognselskap et 
særdeles viktig redskap, avslutter administrerende direktør 
Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening.

«Oslo Vognselskap er rigget 
i full overensstemmelse med 
våre anbefalinger»
RIFs administrerende direktør 
Liv Kari Skudal Hansteen
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«Hamstertrikken går på hamsterenergi. Det vil si at det er 
hamstre som løper sånn at hjulene snurrer.»
Jacob 10 år



1. Vi skal ha økonomi til å gjennomføre 
  vedlikehold og oppgraderinger på materiellet.

2. Vi skal sikre Oslo kommunes gjenanskaf- 
 felsesevne for rullende materiell.

3. T-banevognene skal fremstå som nye i 2018.

4. Vi skal fullføre oppgraderingen av SL95- 
 trikkene innen utgangen av 2018.

5. Vi skal bidra til innovasjon og forbedringer  
 og sikre rask gjennomføring av nødvendige 
 endringer på materiellet.

6. Vi skal ha lavere vedlikeholdskostnader per 
  kilometer i 2018 enn vi har i dag.

7. Vi skal bidra til en vellykket anskaffelse av  
 nye trikker.

Vi er på god vei til 
å oppfylle våre 
strategiske mål 
for 2018:
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Akkumulerte avsetninger til periodisk vedlikehold (MNOK)

SL95

MX

SL79

Utviklingen i avsetninger (fremtidig gjeld) til periodisk vedlikehold (MNOK). Totalt og for hver 
materiellkategori. Prognosene for 2017-2018 er i grått. 

Oslo Vognselskap har vedlikeholdsprogrammer for alt vårt materiell. Disse pro-
grammene skal sikre høy kvalitet på t-banevognene og trikkene i hele deres 
levetid. 

Programmene brukes også til å beregne hvor mye det koster å vedlikeholde 
vognene. På samme måte som med en ny bil, vil kostnadene ofte komme når 
man har kjørt en stund. Da gjelder det å ha satt av penger til å  
betale regningene. Vi sørger for at det alltid er penger til fremtidig vedlikehold. 
Det gir en fast og forutsigbar leiepris for operatøren, og det gjør at vi alltid har 
betalingsevne når regningene kommer. 



VOGNANSKAFFELSESFOND 

+ 91,9 %
2013–2017

SL95-trikkene måtte 
leasingfinansieres
På 90-tallet fant kommunen og 
Sporveien ut at det var nødvendig 
å anskaffe nye trikker til byen. 
Men de hadde ikke tilgjengelige  
finansielle midler. Løsningen ble 
leasingfinansiering. Over tid ga 
dette kommunen redusert hand-
lefrihet og økte rentekostnader.

Da Oslo Vognselskap overtok  
leasingkontraktene, valgte vi å  
benytte vår likviditet til å kjøpe 
oss ut av kontraktene da dette ble 
mulig. Det har spart kommunen for 
titalls millioner i rentekostnader og 
fremtidige utkjøpskostnader. Det 
gjør det også vesentlig enklere å 
planlegge en utfasing av materiel-
let som passer til våre behov og 
ikke til bankens.

Utviklingen i gjenanskaffelsesfondet i perioden 2013-2016. Prognose for 2017-2020 er i grått.

Vognanskaffelsesfond (MNOK)

Økonomisk utvikling / DEL 2

Oslo Vognselskap har ikke som mål å gå med overskudd. Vi skal sørge for at  
kommunens verdier blir tatt vare på. Når vognenes livsløp en dag er slutt, skal vi 
ikke stå på bar bakke. Vi skal sette av tilstrekkelig med midler til at vi kan anskaffe 
nye t-banevogner og trikker til erstatning for de gamle. 

Oslo Vognselskap har finansiert sin virksomhet gjennom opptak av gjeld og gjennom 
innskutt og opparbeidet egenkapital. Når vi beregner vognleien, bruker vi de samme 
prinsippene, uavhengig av kapitalkilde. Fordi behovet for gjenanskaffelse er det 
samme, uavhengig av hvor pengene kommer fra. I offentlig sektor er det mange 
eksempler på det motsatte, altså at egenkapitalen forvitrer, sammen med  
investeringsobjektet. Det kan gi lavere driftskostnader på kort sikt. Men er ikke 
bærekraftig på lang sikt. 
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Kvalitet
Antall korrektive feil per kilometer viser en nedgang de siste 
fem årene på nesten 30 prosent. Korrektive feil innebærer økt 
ståtid, vogner ute av trafikk og økte vedlikeholdskostnader.  
Reduksjonen i antall korrektive feil muliggjør økninger i produk-
sjonen.
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T-banen leverer
i toppklasse

Pålitelighet
Antall vognbytter på grunn av tekniske feil har vist en positiv 
utvikling siden 2014. Reduksjonen i antall feil som har en  
teknisk rotårsak har gått ned med 38 prosent siden 2014.



 

Produktivitet
Produksjonsøkningen på t-banen siden innfasingen av MX-vognene begynte, har vært formidabel. Selv om innfasingen av nye  
vogner ble avsluttet i 2014 (med 115 leverte t-banetog), ser vi fremdeles en betydelig økning i kjørte kilometer. Fra 2015 til 2016 var 
produksjonsøkningen på hele 21,3 prosent. Det betyr at den gjennomsnittlige kjørelengden for hver vogn har økt fra 105 000 km  
i 2015 til 126 000 km i 2016.  
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SL79: 
En stabil trikk som 
fortsatt leverer
Produktivitet
Trikketypen SL79 leverer gode produktivitetsresultater i form av 
kjørte kilometer også nå når den nærmer seg slutten av sin  
levetid. Utvikling i kjørte kilometer for SL79 de siste tre årene 
utgjør en økning på cirka 14 prosent per trikk per år. 

Kvalitet
SL79 har hatt en positiv utvikling i antall korrektive feil (meldte 
feil på materiellet) per millioner kilometer de siste fem årene. 
Nedgangen er betydelig, noe som betyr mindre tid på verkstedet 
og høyere tilgjengelighet.

Pålitelighet
Utviklingen i antall vognbytter på grunn av tekniske feil på  
materiellet har vært svært positiv.  Vi er nå på et nivå som ligger 
på omtrent halvparten av nivået for bare to år siden.  
Særlig god har utviklingen i togbytter i trafikk vært.

SL95: 
Problemer snudd til 
en god leveranse
Produktivitet
Trikketypen SL95 har siden 2012 hatt en økning i antall kjørte 
kilometer på nesten 13 prosent per trikk per år. 

Kvalitet
Utviklingen i antall korrektive feil som skyldes tekniske feil på 
materiellet er vesentlig forbedret de siste tre årene. Etter en 
periode med høye feilrater, er forbedringen på over 30 prosent 
siden 2014.

Pålitelighet
Det har vært en gledelig nedgang i antall vognbytter som følge 
av tekniske feil på materiellet siden 2013. Fra et nivå på ca. 300 
bytter per 1 mill. km, er vi nå nede på et nivå rundt 130. Det gir 
mindre forstyrrelser i trafikk og høyere pålitelighet.

0

50

100

150

200

20162015201420132012

SL95 vognbytter per 1 mill. km 

11
8,

4

12
2,

7

12
4,

7

11
9,

6

11
0

13
8,

7

17
6,

4

15
2,

8

95
,1

20

På stasjon                        I trafikk

0

30

60

90

120

150

20162015201420132012

SL79 vognbytter per 1 mill. km 

10
3,

9

13
4,

7

14
7,

9

15
0

10
0

12
5,

8

11
2,

8

12
3,

8

83
,3

På stasjon                        I trafikk

40

0

200

400

600

800

1000

1200

20162015201420132012

Antall korrektive feil per 1 mill. km

86
9

82
4

73
7

71
3

61
8

1 
00

8

1 
01

7

1 
03

8

83
2

69
9

SL79                               SL95

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

20162015201420132012

Totalt kjørte km

2 
33

0

2 
32

4

2 
02

2

2 
31

8

2 
34

1

1 
84

0

1 
69

2

1 
97

2

1 
96

5

2 
07

3

SL79                      SL95                Total

4 
16

9

4 
01

6

3 
99

4

4 
28

4

4 
41

4

Nøkkeltall og utvikling / DEL 2

 

 



Oslo Vognselskap AS  
årsrapport 201628

Stadige oppgraderinger 
av t-banevognene øker 
kundetilfredsheten

Våren 2016 ble det gjennomført en omfat- 
tende inspeksjon av nesten hver tredje  
t-banevogn. Vi fant flere områder der vi
ser behov for å gjøre oppgraderinger av
materiell og interiør. Dette er oppgrade-
ringer vi gjør for at det også i fremtiden
skal være attraktivt å reise med t-banen.

Inspeksjonen av t-banevognene omfattet førerrom, interiør 
og eksteriør. Tilstanden på materiellet ble grundig doku-
mentert i form av både bilder og tekniske evalueringer.  

Etter sommeren 2016 startet arbeidet med å planlegge opp-
graderingen av vognene. Oslo Vognselskap arbeider tett 
sammen med Sporveien for å finne tilgjengelige tog til opp-
gradering, egnede lokaler til å utføre arbeidet, planlegge 
rekkefølgen på oppgraderingene, avtale priser og finne 
smarte løsninger. Der hvor endringene har med design, kun-
der og uttrykk å gjøre er selvsagt Ruter med og bestemmer.

Ferdig oppgraderte vogner i 2019
Våren 2017 utføres det en pilotreparasjon av vegger og gulv 
i førerrommet, og endeveggen i kupéen skal få ny lakk som 
skal beskytte mot graffiti. I tillegg skal vognene få en  
utvendig utbedring av lakk og merking. Denne pilot- 
reparasjonen er viktig for å bestemme hvor lenge vi trenger 
å ta ut hver enkelt vogn som skal oppgraderes, av trafikk.  
Vi regner med å være i gang med det første togsettet i løpet 
av sommeren 2017. Alle vognene skal være ferdig  
oppgradert til høsten 2019, i god tid før installeringen av 
nytt signal- og sikringsanlegg i vognene starter.

Allerede nå er vi i gang med å bytte alle setetrekkene i de  
83 eldste togene. Også førerrommene skal få en oppussing.  
I tillegg skal togene oppgraderes innvendig etter Ruters  
designmanual med hensyn til merking. Dette er tiltak som 
kan utføres i driftspauser og om natten, slik at tilgjengelig-
heten på tog ikke reduseres. 

Nå kan du lade mobilen på t-banen
Et fint eksempel på hvor raskt det kan være mellom tanke og 
handling er USB-uttak på t-banevognene. Under arbeidet 
med rapporten for oppgraderingen av vognene skrev Oslo 
Vognselskap et kapittel om visjoner vi hadde for fremtidige 
oppgraderinger. Disse omfattet hellakkering, nytt informa-
sjonssystem, nye belysningskonsepter og andre tiltak for å gi 
reiseopplevelsen et ytterligere løft. Vi foreslo også at lading 
av mobil via USB-uttak kunne være et nyttig tiltak. 

Ruter så rapporten og fulgte umiddelbart opp dette forslaget. 
USB-uttak var noe de hadde et sterkt ønske om. Oslo Vognselskap 
fikk raskt en bestilling og allerede høsten 2016 startet monterings- 
arbeidet. Til sommeren 2017 vil alle t-banevognene ha USB- 
uttak, til glede for våre kunder.
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Prosjektleder Johannes Larsen i Ruter kan gledelig fortelle at alle t-banens vogner vil ha USB-uttak for lading av mobiltelefoner i løpet av 
sommeren 2017.
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Oslo Vognselskap har vedlikholdsprogrammer  
som skal sikre god forvaltning og høy 
kvalitet på vognene gjennom hele  
levetiden. De senere årene har vi jobbet 
med å effektivisere disse programmene. 
Det har gitt lavere vedlikeholdskostnader. 
Og minst like viktig: flere vogner i trafikk.

Vedlikeholdsprogrammet skal sikre høy kvalitet og pålitelighet. 
Men det er også viktig at vi ikke utfører aktiviteter som er 
overflødige, eller som vi kan vente med å utføre. Det ligger 
naturligvis store kostnadsbesparelser i å minimere arbeids-
omfanget.

Vi har økt det laveste intervallet for vedlikehold fra 10 000 km 
til 20 000 km. I stedet for å ha vognene ute av trafikk hver  
måned for mindre vedlikeholdsoppgaver har vi nå halvert  
antall servicer. Det har resultert i mellom 600 og 700 færre 
verkstedbesøk hvert år for hele vognparken. 

Vi har oppnådd økt tilgjengelighet uten at det har påvirket  
sikkerhetsnivået på t-banevognene. At vi har fått til dette  
skyldes i stor grad dyktige medarbeidere i Sporveiens vedlike-
holdsavdeling som vi har et godt samarbeid med.

Bedre logistikk og store besparelser
Vi har også optimert intervallene for 4-, 6- og 8-årsrevisjonene. 
Målet med dette var å endre vedlikeholdsprogrammet slik at 
aktivitetene ble bedre tilpasset verkstedets planer og logistikk.

Prosjektet ble avsluttet i 2016. Det har resultert i bedre  
logistikk og raskere gjennomløpstider i verkstedet. 6-årsrevisjonen 

er helt fjernet og etter omfattende tester og  
verifikasjoner kunne vi flytte de fleste av disse aktivitetene til 
8-årsintervallet. Det betyr store besparelser både i  
antall verkstedtimer og i deleforbruket.

Optimering av de største revisjonene
Oslo Vognselskap og Sporveien holder nå på med en  
gjennomgang og optimering av 12-årsrevisjonen, som er den 
nest tyngste av alle vedlikeholdsrevisjonene på  
materiellet. Arbeidet har pågått i 2015 og 2016. Målet var å 
optimere både innholdet i vedlikeholdet, tilgangen til  
reservedeler, logistikken og å oppnå redusert ståtid under 
gjennomføringen av vedlikeholdet. Det er nå definert et  
program for å utføre to prøverevisjoner i 2017.

50%
Færre verkstedbesøk

Økt tilgjengelighet og lavere 
vedlikeholdskostnader
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SL79 – En miljøvennlig arbeidshest
SL79 er den eldste av Oslos to trikketyper. Vår aller mest 
flittige arbeidshest, trikk nr. 108 har kjørt over to millioner 
kilometer. Det tilsvarer 50 ganger rundt jordkloden. Etter 
35 år i drift bærer trikkemodellen preg av mange år i  
kollektivtransportens tjeneste. Gammel teknikk og korrosjon 
skaper utfordringer for oss. Frem til SL79 kan erstattes med 
nye trikker, samarbeider vi med Sporveien for å holde SL79 
i trafikk. Hver dag vi slipper å erstatte trikk med buss er bra 
for miljøet.

Oslo Vognselskap har siden 2008 finansiert et oppgraderings- 
program for SL79 som omfatter rustutbedring, utvendig 
lakkering og oppfriskning av interiør. Etter oppgraderingen 
fremstår trikkene som innbydende tross sin, til trikk å 
være, høye alder. I 2016 gjennomførte vi i samarbeid med 
Sporveien en oppgradering av 10 trikker. Totalt har 25 av 
40 trikker fullført oppgraderingsprogrammet. Den positive 
trenden vi ser for feilrater og tilgjengelighet viser at  
Sporveiens daglige arbeid med forbedringer og Oslo  
Vognselskaps investeringer, gir gode resultater.

Felles kvalitetsløft
Oslo Vognselskap jobber kontinuerlig for 
å opprettholde standarden på materiellet, 
og levere driftssikre og trygge trikker som  
tilfredsstiller kundenes behov.

Dagens trikker skal erstattes av 87 nye trikker. Etter  
planen skal det skje fra 2021. 

Frem til de nye trikkene tas i bruk, må SL79 og SL95  
fortsatt gi et godt transporttilbud til Oslos kollektiv- 
brukere hver dag de neste åtte årene. Oslo Vognselskap  
har derfor tatt initiativ til et kundevennlig løft både inn-
vendig og utvendig. Sammen med Sporveien og Ruter 
har vi definert ønsket standard og 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.

For SL79 har Oslo Vognselskap siden 2008 finansiert et 
oppgraderingsprogram som omfatter rustutbedring,  
utvendig lakkering og oppfriskning av interiør. Etter 
oppgradering fremstår trikkene som mer innbydende 
tross sin høye alder. Du har kanskje sett en nylakkert 
trikk rulle gjennom Oslos gater i det siste? Vi synes de 
er blitt ganske fine.

Mer miljøvennlig 
kollektivtrafikk
Oslo Vognselskap deltar i kontinuerlige forbedrings- 
prosesser for økt pålitelighet, tilgjengelighet, vedlike-
holdsvennlighet og sikkerhet. Mange av tiltakene finansieres 
av Oslo Vognselskap. Ett av tiltakene vi finansierer, er  
utskifting av utvendige gammeldagse glødepærer til  
moderne LED-lamper på SL79. Dette tiltaket sparer cirka 
50 000 kWh per år. Det er bra for miljøet, samtidig som det 
gir bedre tilgjengelighet og lavere vedlikeholdskostnader.
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«Tebane-Tog. Tebane-toget løper på en høy glassbro over byen. 
Det er en robot som styrer. Går ikke på bensin.»
Kari 10 år



Fremtidens 
utfordringer 
Kollektivtransporten i Oslo har hatt en fantastisk 
utvikling de siste ti årene, med flere kunder, 
økende markedsandeler og mer fornøyde 
kunder. 

Dersom vi skal innfri de politiske ambisjonene 
for fremtiden, må t-banen og trikken levere mer 
enn 8 millioner flere reiser – hvert eneste år. Vi 
må gjøre det på en mer miljøvennlig måte enn i 
dag. Og vi må gjøre det langt mer effektivt. 

Vi har store utviklingsprosjekter under planleg-
ging for kollektivsystemet vårt på sikt. Men vi 
opplever allerede nå et økende press på dagens 
system. Hvordan skal vi løse det?
 



Oslo Vognselskap AS  
årsrapport 201634

I 2020 skal vi 
kjøre 35 prosent 
mer – med de 
samme vognene!
Oslo ligger allerede i verdensklasse i å ha en høy andel 
av alle våre t-banevogner ute i trafikk. Og vi er helt unike 
i å ha en stor del av flåten i trafikk over en svært stor 
andel av driftsdøgnet. Også for trikken har vi hatt en 
betydelig økning i andelen vogner som er i trafikk. Men 
vi har ambisjoner om å kjøre enda mer. Om noen få år 
ønsker vi å kunne kjøre 35 prosent mer – uten at vi har 
skaffet en eneste t-banevogn eller trikk ekstra  
i stallen. 



Det er flere utfordringer vi vil få når produksjonen skal økes så mye som vi ønsker:

•  Det vil bli en mindre andel av driftsdøgnet igjen til å vedlikeholde materiellet.  
En god del av produksjonsøkningen vil skje ved at driftsdøgnet utvides – at det 
starter tidligere om morgenen og kjører senere utover natta. Da får vi færre  
timer og minutter igjen til å drive vedlikehold.

•  Når vi kjører mer, vil også vedlikeholdsbehovet øke. Det blir nødvendig å gjøre 
mer periodisk vedlikehold på vognene. Og vi må jo også regne med at økt bruk 
fører til økt slitasje og et større behov for reparasjoner.

•  Samtidig er en stor andel av vognene våre – kanskje særlig t-banevognene  
– i ferd med å komme over i en fase hvor det ligger større planlagte vedlikeholds-
oppgaver og venter. Den neste store servicen på t-banevognene skal skje etter 
ca. 12 år. Det er midt i den planlagte produksjonsøkningen.

 
Skal vi lykkes i å oppnå våre mål, stiller det store krav til måten vi organiserer  
vognforvaltningen på. 

Økt produksjon - samme vognpark
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Oslo Vognselskap eier og forvalter trikke- 
typene SL79 og SL95 samt t-banevognene 
MX3000. De utfordringene vi står overfor 
er ganske ulike for de forskjellige materiell- 
typene. Dette henger sammen med at  
materielltypene er i forskjellige faser i livs-
syklusen og at de har en ulik teknisk og 
visuell standard. 

SL95-vognene er midtveis i sin levetid og vi skal ikke legge 
skjul på at disse trikkene har hatt store problemer med å  
opprettholde stabil trafikk. Hovedårsaken er store rustpro-
blemer og mange korrektive feil. Vår forvaltning har de siste 
årene hatt fokus på å gjennomføre et større oppgraderingspro-
gram. Dette for å sikre bedre pålitelighet og driftssikkerhet 
samt å gi kundene en bedre reiseopplevelse gjennom opp-
gradering av interiør og utvendig utseende. 

Vi anser oppgraderingsprogrammet som svært viktig da SL95 
skal levere pålitelige transporttjenester i syv til åtte år til. SL95 
har levert bedre både på tilgjengelighet og pålitelighet de siste 
årene, blant annet som følge av det pågående oppgrade-
ringsprogrammet.

SL79-trikkene er i slutten av sin levetid, og skal fases ut i  
løpet av en fem til seks års periode. Trikkene leverer fortsatt 
gode transporttjenester og er et viktig bidrag til trikkedriften 
i byen. De siste årene har trikkene levert flere kilometer og 
høyere tilgjengelighet enn tidligere år. Det skyldes flere for-
hold, men bedret deletilgang, bedret vedlikehold samt mer 
systematisk arbeid har vært viktig for trikkenes prestasjon.

I tillegg arbeider vi med oppgraderinger som skal sikre at  
trikkens kunder fortsetter å være fornøyde helt frem til nye 
trikker står klare til å frakte dem.

Selv om det kan virke litt unaturlig å fase ut trikker som leverer 
gode resultater, er det en del krav de ikke tilfredsstiller: De 
tilfredsstiller ikke krav til universell utforming og passasjer-
komfort, de møter ikke dagens HMS-krav knyttet til førermiljø 
og de har lav kapasitet. I tillegg har de høye vedlikeholdskost-
nader.

T-banevognene er tidlig i sin livssyklus og har en høy teknisk
og visuell standard. For å sikre en høy standard på disse vognene
også i fremtiden, har vi allerede startet med ulike aktiviteter. En
slik planmessig verdiforvaltning gjennom levetiden er nødven-
dig for å opprettholde et høyt nivå på «ryggraden» i Oslos
kollektivsystem.

Figuren til høyre viser nødvendige aktiviteter i et livssyklusper-
spektiv for å sikre attraktive, pålitelige og driftssikre t-banevogner 
gjennom hele levetiden. Det er svært god økonomi i å planlegge 
og starte dette arbeidet allerede tidlig i materiellets levetid. 

Erfaringer fra både Oslo og andre metrosystemer rundt om i ver-
den viser at det blir behov for enorme investeringer hvis stan-
darden på materiellet blir for lav. Modellen Oslo har valgt for 
langsiktig eierskap og avsetninger til fremtidig vedlikehold og 
oppgraderinger, sikrer midler til dette arbeidet uten behov for 
skippertak for å løfte kvaliteten på materiellet. 

God forvaltning øker 
kapasiteten

Anskaffelser, 
utleie og kontrakt

Øknomisk
forvaltning

Asset 
management

Teknisk 
forvaltning
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Hvordan møte 
økende kapasitets- 
behov på t-banen?
Oslo har i dag 115 t-banetog. Av dem er 107 til-gjengelige 
for trafikk hver morgen. De resterende er inne til ulike 
former for vedlikehold og oppgraderinger. Oslo ligger 
med det på topp internasjonalt i utnyttelse av vogn-
parken.

Det har vært en formidabel vekst i etterspørselen etter kollektivtransport  
i Oslo de senere årene. På t-banen økte antall reiser med 11,7 prosent bare  
i fjor. Frem til nå har vi klart å møte etterspørselsveksten med flere vogner og 
mere kjøring. Det kjøres i dag mer enn dobbelt så mange vognkilometer som 
på det tidspunktet innfasingen av de nye t-banevognene startet.

Nå har vi ikke flere vogner å sette inn for å øke kapasiteten. Vi kan kjøre mere
på morgen og kveld, men kapasiteten i rushtid er det lite å gjøre med. Flere
reisende vil skape trengsel og på sikt kanskje redusert tilfredshet.

Vi vet at det også planlegges for betydelige utvidelser av t-banen, gjennom 
bygging av Fornebubanen, ny fellestunnel og et nytt signalanlegg som vil gjøre 
det mulig å kjøre flere tog gjennom dagens fellestrekning fra Majorstuen til 
Tøyen.



 
Hvordan kan vi oppnå økt kapasitet?
Økt kapasitet vil på sikt avhenge av at vi skaffer flere vogner.  Men det er en 
tidkrevende prosess som må forankres politisk og kvalitetssikres. Selve kon-
kurransen tar også tid, før vognene til slutt kan produseres og testes. I dag er 
det bare nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC) som kan gi oss en noe høyere 
kapasitet med de samme antall vognene, ved at man kan kjøre dagens vogner 
noe raskere gjennom systemet. Men heller ikke det kan realiseres før i 2022-
2025.
 
Derfor har vi studert hvordan vi kan tilpasse dagens t-banevogner slik at vi får 
utnyttet den kapasiteten vi allerede har på best mulig måte. Den gode nyheten 
er at vi finner store utviklingsmuligheter som både kan øke kapasiteten og 
kanskje også gi oss noe bedre tid før vi trenger å anskaffe nytt materiell. 

Flere kunder - mer trengsel

106 142 173
mill

mill
mill

Prognose 2026 
5 % vekst

Antall reiser 2016 Prognose 2026 
3 % vekst

Kapasitet vs. forventet behov  på t- banen i rushtid
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Økt transportkapasitet med 
forlengede t-banevogner

En av de ideene vi har jobbet med i det 
siste, er å forlenge dagens t-banevogner, 
forteller Ylva Olsson Furu, produktsjef 
for t-banen. Fordelen med det er at vi 
kan øke transportkapasiteten raskere og  
billigere enn ved å kjøpe nytt materiell. 

– Dette er vel ikke en idé vi hadde forfulgt om vi ikke var så 
tilfredse med dagens produkt. Vi har en svært pålitelig trans-
portmaskin som utgangspunkt, og nå har vi også 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 å 
vurdere å skaffe mer av det samme, påpeker hun. 

En forlengelse av dagens tog vil kunne skje med relativt lav 
risiko og til og med kunne gi bedre kapasitet enn dagens  
seksvognstog, som er en sammenkobling av to trevognstog, 
og dermed har to førerrom mer enn den forlengede varianten.
 

– Vi synes det er en spennende idé å jobbe med, sier Furu, 
og tilføyer at det er tidlig for Oslo å starte en anskaffelse av 
nye t-banevogner allerede nå. 

– Teknologien på dagens MX-vogner er på de fleste områder 
å anse som moderne. Vi ser også en utvikling innenfor hele 
transportsektoren som gjør at det kan være attraktivt å vente 
med å ta en beslutning om å kjøpe nye vogner, da dette blir 
vogner som skal være førende for Oslos t-banesystem i flere 
tiår fremover.

Flere kunder - mer trengsel / DEL 3

Eksisterende MX 3 vogner

nye midtvogner

MX 6 vogner

+

+ 11,7 %
økning i passasjerer på t-banen i 2016
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Designoppgraderinger for bedre 
kapasitet og passasjerflyt

Vognselskapet arbeider for tiden med  
mulige endringer i interiør og innvendig 
design for å kunne øke kapasiteten og 
passasjerflyt på t-banevognene. Bereg-
ninger viser at dagens kapasitet kan økes 
ved endrede interiørløsninger. I tillegg vil 
også nye løsninger kunne gi bedre passa-
sjerflyt, som igjen kan redusere ståtiden 
på stasjonene.

Dagens t-banevogner er utformet etter hva Oslos kunder 
foretrekker og er vant til. Det betyr blant annet en stor andel 
sitteplasser. 

Kanskje må vi våge å utfordre denne holdningen dersom vi 
skal klare å møte den enorme veksten i etterspørselen etter  
t-banetransport som vi har sett de senere årene, spør Furu.

– Designendringene vi har kikket på, har det til felles at de øker
det totale passasjertallet for et trevogns togsett med 25-50
passasjerer. I tillegg fører endringene til bedre passasjerflyt i
vognene. Selv i rushtiden i dag er ikke kapasitetsutnyttelsen
på vognene våre større enn 70 prosent av den beregnede
maksimalkapasiteten. Kanskje vi kan skape bedre bevegelig-
het inne i vognene og til og med gjøre det enklere og raskere
å gjennomføre av- og påstigninger, påpeker Furu.

– Dette er ikke beslutninger som Oslo Vognselskap skal foreta
alene. De beste løsningene finner vi sammen med Ruter som
må finne ut hva som passer best for kunderne.

106

126

146

166

186

206

2030202720252022202020182016

Mulig kapasitetsøkning 
(O- nivå i grafen er antall reiser i 2016 - 106 millioner)

vekst + 5 %  vekst + 3 %  

mellomvogner interiør cbtc

Figuren illustrerer hvordan økt kapasitet gjennom forlengelse 
av dagens vogner, endringer av interiøret i vognene og  
kapasitetsøkning som følge av nytt signalsystem for t-banen 
(som vil gi raskere togfremføring) kan bidra til å øke kapasiteten 
på t-banen selv uten nye vogner. Dersom anslaget om  
fem prosent årlig vekst slår til, vil ikke disse tiltakene være 
nok til å unngå økt press på t-banesystemet.
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Case: 

Stockholm fikk økt kapasitet 
Stockholm Lokaltrafik (SL) har en stor flåte med t-bane-
vogner av typen C20 som ble anskaffet mellom 1998 og 
2004. SL arbeider for tiden med en midtlivsoppgradering 
av C20-vognene, ikke ulik den vi har skissert ovenfor.  
Kravene som SL stilte til en ombygging er:

• Bedre tilgjengelighet og passasjerflyt
• Høyere kapasitet
• Økt tilgjengelighet for rullestoler, rullatorer og sykler

SL utarbeidet fire ulike konsepter med forskjellige inn-
redningsløsninger, og gjennomførte tester i en egen  
ombygd testvogn.

SL gjennomfører nå endringer på innredningen i sine 271 
togsett av typen C20. De bytter ut sine motstående sitte 

plasser, tilsvarende dem vi har i Oslo, til å ha sofaer langs 
veggen på den ene siden. Dette bedrer passasjerstrøm-
mene 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 alle ståplassene fullt 
ut. Under forprosjektet for fornyelsen av innredningen lå 
budsjettet på ca. 2 MSEK per vognsett, og det vil ha disse 
fordelene:

• Total kapasitet vil øke fra 414 til 465 
 passasjerer, som tilsvarer en økning på 11 prosent.
• Nye holdestenger med både vertikale og horisontale 
 stenger.
• Bedre plass til rullestoler, barnevogner og sykler.

Flere kunder - mer trengsel / DEL 3

Slik vil de ombygde C20-vognene i Stockholm se ut.
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Forbedringer på 
trikken
SL95-trikkene ble levert i perioden 1996 til 2004 av 
trikkeprodusenten AnsaldoBreda. I løpet av trikkenes 
driftstid har det dukket opp ulike utfordringer, der rust 
på vognkassen har vært den største. 

For å løse problemene og sikre driften fremover, ble det 
i 2012 inngått en avtale om et omfattende utbedrings- 
program mellom Oslo Vognselskap og AnsaldoBreda.
 
Gjennomføringen er organisert som et prosjekt, ledet 
av Oslo Vognselskap. Arbeidet utføres av AnsaldoBreda  
i tett samarbeid med Sporveien og Oslo Vognselskap.  
Målet med utbedringsprogrammet er at alle de 32 
SL95-trikkene skal være ferdig oppgradert i 2018. 



Forbedringer på trikken

Fra v. Site Manager Rinaldo Nieri fra AnsaldoBreda, 
verkstedsjef Lars Olsen fra Sporveien og prosjektleder 
og produktsjef for trikk Stig Løkke-Sørensen fra Oslo 
Vognselskap
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Oslo har besluttet å fornye hele trikke- 
parken. SL95-trikkene skal fases ut når 
nye trikker settes i drift. Men dette vil først 
skje helt på slutten av innfasingsperioden 
for nye trikker. For at dagens trikker skal 
tilfredsstille kundenes forventninger og gå 
så feilfritt som mulig, er det i tillegg til vanlig 
vedlikehold nødvendig å utføre et omfat-
tende utbedringsprogram.

Prosjektleder og produktsjef for trikk i Oslo Vognselskap, Stig 
Løkke-Sørensen, verkstedsjef Lars Olsen fra Sporveien og 
produksjonssjef Rinaldo Nieri i AnsaldoBreda møttes på trikke- 
verkstedet på Grefsen for å snakke om hvordan samarbeidet 
mellom de tre partene har gått. 

– Det er ikke til å legge skjul på at det har vært store utfor-
dringer med trikkene, og hadde ikke utbedringsprogrammet
lykkes hadde vi ikke kunnet bruke trikkene, sier Løkke-Sørensen.
Han legger til at for en offentlig trikkeeier er det av liten verdi
å vinne rettstvister eller å motta erstatninger.

Godt samarbeid og felles mål
– Vår jobb er å frakte Oslos innbyggere og besøkende. Derfor
er jeg glad for at vi har klart å etablere et prosjekt der dette
er det overordnede felles målet, sier han.

Verkstedsjef for Sporveien, Lars Olsen, slår fast at det er  
avgjørende for både Sporveien og Oslo Vognselskap å ha trikker 
i drift, og at uten samarbeidet med AnsaldoBreda hadde opp-
graderingen av trikkene tatt mye lenger tid. 

 – Vi har hatt et veldig godt forhold og har en god tone. Vi er

ærlige med hverandre og ser verdien av å kunne stole på 
hverandre, sier Olsen og legger til at SL95-trikkene skal gå i 
minst syv til åtte år til, og at uten vedlikehold og skadeutbed- 
ring hadde ikke trikkene holdt så lenge.

Dette utbedringsprogrammet vil på sikt senke den totale 
kostnaden Oslo kommune har på reparasjoner og vedlikehold 
på SL95, og det blir mulig å bruke trikkene i mange år frem-
over til den planlagte utfasingen i 2023-2024 .

Løkke-Sørensen understreker at det har vært viktig at alle 
partene i samarbeidet har hatt forskjellige roller for at pro-
sjektet skulle lykkes. Som vogneiere tar Oslo Vognselskap seg 
av den kontraktsmessige delen. Sporveien har ansvaret for å 
tilrettelegge for oppgradering og vedlikehold på sine  

verksted, skifte- og logistikktjenester, feilsøking og verkstedperso-

Et nødvendig 
utbedringsprogram

Gjennomføringsplan Settlement Agreement SL95
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nell. Leverandøren AnsaldoBreda, har bemannet prosjektet 
med 18 fagarbeidere og tre administrative stillinger innen  
ledelse og logistikk. 

Tydelige roller - felles ansvar
– Selv om det har vært problemer som har dukket opp etter
at vi leverte trikkene, har vi tatt på oss vår del av ansvaret for
å løse problemene, også de som har vært utenfor vårt
ansvarsområde. Det har vært viktig hele veien å ha en tett og
ærlig kommunikasjon mellom partene, og det er derfor
samarbeidet har gått så bra, understreker Nieri og legger til at
de er helt sikre på at de oppgraderte trikkene vil være i mye
bedre stand til å gå i flere år til.

– For å senke feilratene og øke tilgjengeligheten på trikkene,
blir det utført tekniske oppgraderinger som modifikasjoner
på boggier, dreiekranser, sandingsanlegg og elektriske anlegg.

For å opprettholde standard og forlenge levetiden på vognene 
blir det utført omfattende oppgraderinger som fjerning av 
korrosjon, drenering i gulv og forsterking av vegger og over-

flater. I tillegg blir det utført kosmetiske utbedringer som bytte 
av gulv, seter og lakkering av vognene. Dette er tiltak som  
sikrer tilstrekkelig levetid og bidrar til at materiellet opprett-
holder en kundevennlig standard.

– Det er mye bedre feilstatistikk på trikkene nå etter at de har
blitt vedlikeholdt og oppgradert på verkstedet. Vi må være
ferdig med oppgradering av alle trikkene i desember 2018, og
det hadde aldri gått hvis vi bare hadde stått på vårt og ikke
villet samarbeide, sier Olsen.

 – Erfaringene fra samarbeidet mellom de tre partene blir en
nyttig erfaring å ta med videre når nye trikker skal anskaffes
og erstatte SL95-trikkene.

«Det er en mye bedre feilstatistikk på 
trikkene nå etter at de er blitt oppgradert.»
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Økt konkurranse 
om offentlige 
midler
Oslo og Akershus er en region i sterk vekst. Frem til 
2040 ventes det at befolkningsveksten vil være på 35 
prosent. I regjeringens perspektivmelding (april 2017) 
beskrives en situasjon med økende offentlige kostnader 
og reduserte inntekter. Vi må regne med at dette vil 
føre til økende effektiviseringspress – også for kolletiv-
transporten.

I Oslo Vognselskap tror vi at robuste og langsiktige finansierings- 
modeller gir nødvendig forutsigbarhet for fremtidige investeringer. Når 
vi må effektivisere driften i takt med befolkningsveksten er det viktig 
med god verdiforvaltning av eksisterende materiell. 



Økt konkurranse om offentlige midler

• Oslo kommunes gjeld vil vokse 
 med 50 prosent de neste fire  
 årene. Da vil kommunen ha like  
 stor gjeld som driftsinntekter.  

•  Gjeldsøkningen vil fortsette også  
 etter 2020, da det forventes en  
 årlig befolkningsvekst på om lag 
 10.000 innbyggere helt frem mot  
 2030. 

•  Dette gjør at Oslo kommune på  
 kort sikt ikke kan forvente å nå  
 målet om en stabil gjeldsgrads-
 utvikling. 

Økende gjeld gir økt press på offentlige tjenester
Oslo kommunes gjeldsgrad 

97%
2020

45%
2012
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Hvor gammel kan en 
t-banevogn bli?

Skinnegående materiell blir gjerne 
konstruert for en levetid på tretti 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.

I Oslo kom mange av forrige generasjons t-banevogner opp i 
en tilsvarende alder. Da de ble skiftet ut var de eldste av de 
gamle, røde t-banevognene over førti år. Den siste tiden for 
disse vognene var preget av mange stoppende feil og et svært 
kostbart og korrektivt vedlikehold. Vi sier ofte at vognene ble 
kjørt på nedslitingsbasis. 

Flere foregangsbyer forlenger levetiden
De senere årene har mange byer valgt å forlenge levetiden på 
sitt eksisterende vognmateriell gjennom oppgraderinger og 
fornyelse. Gode eksempler på dette er Montreal, Newcastle 
og London. Felles for disse byene er at de vognene man forlenger 
levetiden på bygger på svært robuste konstruksjoner. Enkelt 
sagt, forlenger du levetiden på dine eksisterende t-bane- 
vogner, 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 nytt materiell i mange år. 
Rask befolkningsvekst og redusert økonomisk handlefrihet i 
mange byområder gjør at dette kan være en effektiv strategi 
for å møte befolkningens behov.

Levetidsforlengelse = kostnadsbesparende
Levetidsforlengelse kan også være svært god ressurs- og  
miljøpolitikk. I internasjonale studier av hvilke effekter dette 
kan gi, har man funnet ut at man kan oppnå en forlengelse av 
levetiden på opptil tjue år med investeringer på bare en fjededel 
av det man må punge ut med om man skaffer nytt materiell.  

Miljøregnskapet ved å kunne forlenge levetiden på dagens ma-
teriell fremfor å kassere gamle vogner og kjøpe nye er svært 
gunstig.

Oslo Vognselskap jobber målbevisst for å beholde muligheten 
til å forlenge levetiden på våre t-banevogner. Levetidsfor-
lengelser forutsetter to ting:  

1. at man har anskaffet materiell som gjør det attraktivt å  
 foreta en slik levetidsforlengelse

2. at man forvalter vognene på en slik måte gjennom den  
 førstedelen av levetiden at man har reell mulighet til å kunne 
 øke levetiden.

Kostnadssparing ved levetidsforlengelse/
oppgradering

15 
Anskaffelseskostnad
for levetidsforlengelse/
oppgradering.

15 års forlenget levetid.

Mill

60 Mill

Anskaffelseskostnad 
for nytt materiell.

30 års forventet levetid.



«Å forlenge levetiden på t-banevognene vil gi et 
svært positivt bidrag til miljøregnskapet i Oslo.»

Utgangspunktet for Oslos t-banevogner er 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 for pågående anskaf-
felser av t-banemateriell. 

Godt vedlikehold gir flere muligheter
Oslo Vognselskap har gjennom flere år jobbet systematisk 
med prosjekter som i sum skal sikre et viktig strategisk mål for 
oss; at t-banevognene fremstår som nye i 2018. Før vi kan  
beslutte om det er aktuelt å forlenge levetiden på vognene, 
ligger det mye arbeid:

• Planmessig utført vedlikehold
• Nødvendige tekniske og kundemessige oppgraderinger
• Kartlegging av materiellets standard

Hva som er den beste løsningen for Oslo vil blant annet avhenge 
av hvilke transportutfordringer byen står overfor når valget 
skal tas. Tar vi godt vare på materiellet vårt i dag, har vi flere 
valgmuligheter i fremtiden.

Fremtidig teknologisk utvikling er en annen god grunn til å ta 
godt vare på det materiellet vi har i Oslo i dag. For selv om  
t-banen har vært en stabil teknologi, skjer det store endringer 
innenfor mobilitetsområdet i dag. Det kan være svært gunstig 
å skaffe seg valgfrihet gjennom å utsette beslutninger om  
nyanskaffelser i noen år, når vi ser at det skjer stor teknologisk 
utvikling på vognmateriell. 

En tredje god grunn til å ta vare på materiellet er den positive 
miljøeffekten det vil gi. For selv om kollektivtransport i seg selv 
kan og skal bidra til å føre Oslo i en mer miljøvennlig retning,  
er selve produksjonen av en t-banevogn en miljøbelastende  
aktivitet. En levetidsforlengelse av dagens materiell vil redusere 
fotavtrykket til Oslos kollektivtrafikk ytterligere.  

Effektiviseringspress / DEL 3
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Levetidsforlengelse: 
tre eksempler 

London

• Planen for Londons Bakerloo-linje var at 36 syv-vogns
metrosett skulle utfases i 2019 etter nesten 50 år i drift.

• De skal nå levetidsforlenges i syv år til før de erstattes
av  «New Tube for London»-vogner i 2026.

• Transport for London (TfL, tilsvarer Ruter i Norge)
presenterte en ombygget prototype i 2016, som ble
godt  mottatt. I tillegg til nødvendige tekniske utbedringer,
får  vognene bedre komfort og et mer tidsriktig design.
Etter  oppgradering vil vognene også tilfredsstille
Londons nye  norm for universell utforming.

• TfL har startet innkjøp av nye vogner «New Tube for
London» som omfatter 250 vognsett (3300 vogner).

• Gjennom å levetidsforlenge noen av de eldre vognene
kan man på denne måten sikre et nyere og mer
homogent metrosett for fremtiden, i stedet for å bytte
ut  vogner etterhvert som de blir slitt ut.

Flere materielleiere har de siste årene gjennomført 
levetidsforlengelser av sine metrovogner. Disse pros-
jektene utføres gjerne som et ledd i en plan for frem- 
tidige kapasitetsutvidelser gjennom anskaffelse av 
nye vogner. 

I Newcastle har man forlenget levetiden på vognene fra 30 til 40 
år; i London pågår det for tiden en levetidsforlengelse av vogne-
ne fra 36 til 43 år; og i Montreal planlegger man å forlenge vog-
nenes levetid fra 40 til 60 år.

Newcastle

• I løpet av en femårsperiode som varte frem til 2015,
ble  det utført en oppgradering av 86 vognsett som
hadde vært i drift i 30–40 år.

• Målet for levetidsforlengelsen var å utsette anskaffelsen
av nye vogner og å oppnå en best mulig utnyttelse av
eksisterende vogner.

•  Oppgraderingen omfattet rustutbedring og rustbeskyt- 
 telse,  nye interiør- og designløsninger (gulv, seter, lys

og  lakkering) samt forbedringer knyttet til universell 
utforming.

• Newcastle har nå igangsatt et anskaffelsesprosjekt for
90  nye t-banevogner. Prosjektet har som mål at
leveransen  av nye vogner kan skje fra 2025.

• Uten levetidsforlengelse måtte Newcastle ha kjøpt nye
vogner mye tidligere.



«I Montreal planlegger man 
å forlenge vognenes levetid 
fra 40 til 60 år»
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Montreal

I 2014 jobbet Montreal med planer for utskifting av sine 
rundt 40 år gamle t-banevogner. Lik mange andre storbyer 
førte imidlertid sterk befolkningsvekst og begrensede 
økonomiske rammebetingelser til at de måtte tenke nytt. 
Montreal besluttet derfor å forlenge levetiden på sine 
metrovogner fra 40 til 60 år. Dette kunne de gjøre fordi 
utgangspunktet var rullende materiell med høy pålitelighet 
over tid. 

Levetidsforlengelsen gjør det mulig for Montreal å møte 
den økende passasjertrafikken i årene som kommer 
gjennom en samtidig anskaffelse av nye metrovogner 
som kan bidra til økt totalkapasitet på flåten. Det skal 
skje ved å anskaffe åtte ni-vogns metrosett, som kommer 
i tillegg til kapasiteten på eksisterende flåte. Det er  
beregnet at prosjektet vil spare Montreal for $ 500 millioner 
over de neste 20 årene.
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«Dakota 3000 er en buss. Denne bussen går på sol-energi men hvis det er 
regn eller vinter suger den inn karbondioksid og så puster den ut oksygen!! 
Den går på skinner og kan bruker i opptil 35 år før den må skifte motor. Motoren 
er en skilpadde som går på en tredemølle, denne skilpadden har det meget 
bra! Den blir matet og kost med når den ikke er på jobb. Og disse salatbladene 
blir «motoren» matet med. Hvis du er under 18 år så får du komme og hilse på 
motoren. Alle er velkomne i Dakota 3000.»
Ebba 10 år



Årsberetning 
og Regnskap
Oslo Vognselskap leverte gode resultater i 2016.

• Det er en svært gledelig utvikling i transport- 
 omfanget for t-banen.
•  Både t-banevogner og trikker har en positiv 
 utvikling i kvalitet og pålitelighet, samtidig  
 som vi kjører mer.
• Vi har finansiell styrke til å utføre våre oppgaver. 
• Det er ingen kjente etterslep på vedlikehold 
 av vårt materiell.
• Vår evne til å bidra til en videre utvikling  
 av byens og regionens kollektivtilbud er svært  
 god.
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Styrets beretning 
for 2016
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Selskapets rolle og oppgaver
Oslo Vognselskap AS finansierer og anskaffer nye vogner og 
oppgraderer eksisterende vogner. Vi leier ut vognene, fast-
setter krav til vedlikeholdet av dem og kontrollerer at dette 
vedlikeholdet utføres på en måte som sikrer kommunens 
verdier. Selskapet ivaretar også avsetninger til periodisk ved-
likehold og følger opp leveransene av vogner overfor leve-
randørene. 

Oslo Vognselskaps visjon er å levere trikker og t-banevogner 
som Oslo er stolt av!

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

Virksomheten
Oslo Vognselskap AS ble etablert etter fisjonsvedtak i Kollektiv- 
transportproduksjon AS av 27. september 2006, som følge 
av vedtak i bystyret våren 2006. Selskapet fylte ti år i 2016. 
Selskapet er 100 prosent eid av Oslo kommune og holder til 
i Oslo sentrum.

Året 2016
Kollektivtrafikken i Osloregionen opplevde i 2016 en økning 
i antall reisende på 4,9 prosent. Dette tilsvarer 350 millioner 
reiser med kollektivtransport i 2016. Antall kollektivreiser 
med t-banen økte med hele 11,7 prosent til 106 millioner 
reiser. Passasjerutviklingen for trikken hadde en svak ned-
gang på 2,7 prosent til 53 millioner reiser. Utviklingen for 
trikken må sees som et signal om at vi er nær en grense for 
trikkens totale passasjerkapasitet.

MX-vognene fortsetter å levere svært gode resultater for
t-banen i Oslo. Oppgraderingen av SL95-trikkene går videre,
og skal etter planen avsluttes i slutten av 2018. SL79-trikkene
har nådd sin økonomiske levealder, men fortsetter å gå i
trafikk i Oslo frem til nye trikker etter planen skal komme i
2020. Oslo Vognselskap planlegger ut fra at dagens trikke-
park skal levere stabile transportmuligheter frem til utfasing
i perioden 2020–2024.

Samarbeidet med Sporveien om forvaltningen av så vel trike- 
parken som MX-vognene er svært konstruktivt. Styret kon-
staterer at de samarbeidsformene som er utviklet mellom 
selskapene virker å fungere meget bra.

Selskapet har hatt en utvikling i tråd med budsjett og for-
ventninger når det gjelder utviklingen i vår gjenanskaffelse-
sevne for nytt materiell. Den modellen som Oslo kommune 
har etablert for beregning av vognleie setter kommunen i 
god stand til å finansiere anskaffelsen av nytt materiell til 
byen, og til å kunne gjennomføre ønskede oppgraderinger 
og vedlikehold. 

Selskapet feiret i 2016 sitt 10-årsjubileum. Vi deltok også i 
markeringen av t-banens 50-årsjubileum.

Vårt materiell
T-banevogner med fornyelsesbehov
Leveransen av t-banevogner til Oslo i perioden 2006–2014
er kanskje Norges mest vellykkede leveranse av rullende
materiell. Vognene ble levert til forventet tid og kostnad og
har så langt vist seg å være både effektive og pålitelige. Publi-
kums tilfredshet med t-banen har også steget markant i takt
med innfasingen av nye vogner.

Økende alder og en betydelig tilbakelagt distanse gjør likevel 
at det nå er et økende oppgraderings- og fornyelsesbehov på 
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vognene. Dette er helt i tråd med forventningene. For at 
t-banevognene skal fortsette å være attraktive kreves det at 
man jobber målbevisst gjennom hele levetiden med å opp-
gradere og fornye materiellet i tråd med publikums forvent-
ninger. Dette må skje samtidig som det vil være en betydelig 
økning i bruken av materiellet de kommende årene.

Oslos vognleiemodell sikrer at det er satt av nødvendige 
midler til å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for 
å opprettholde publikums tilfredshet og t-banevognenes 
konkurranseevne, samtidig som livssykluskostnadene  
holdes på et minimum gjennom planmessig og kontinuerlig 
vedlikehold. Styret er tilfreds med det planmessige arbeidet 
som utføres og som det er økonomisk ryggrad til å utføre 
gjennom den langsiktige forvaltningsmodellen Oslo har 
valgt.

Oslo Vognselskap bidrar også aktivt til å optimalisere vedlike- 
holdet på MX for å minimere arbeidsomfang og kostnader 
uten at dette går ut over kvaliteten og sikkerheten på mate-
riellet. I en periode der det planlegges for betydelig økning i 
kjøreomfanget vil dette arbeidet bli enda viktigere.

Kapasitetsutvidelser og nye prosjekter på t-banen
T-banen i Oslo har opplevd en formidabel vekst det siste  
tiåret. Den betydelige kapasitetsøkningen som de nye 
MX-vognene representerer, er snart innhentet av den økte 
etterspørselen vi har sett. Vi har behov for ytterligere  
utvidelser av t-banens transportkapasitet. 

Utbyggingen til Fornebu vil ytterligere forsterke kapasitets-
behovet. Men allerede før denne banen står ferdig, vil 
dagens vognkapasitet være presset. Oslo Vognselskap ser et 
behov for å utarbeide strategier for å møte dette presset 
både på kort og lang sikt, gjennom kapasitetsøkende tiltak.

Sporveien og Oslo Vognselskap samarbeider om et prosjekt 
som skal gi hele t-banesystemet et nytt signal- og sikringsan-
legg (CBTC). Prosjektet skal være ferdig i 2024. Det vil gi alle 
banestrekninger bedre regularitet, redusere feil og dermed 
øke påliteligheten for hele t-banesystemet. Systemet vil leg-
ge til rette for en kraftig økning i antall avganger som kan 
fremføres pr. tidsenhet. Ikke minst er det viktig i det som i 
dag er t-banens flaskehals: fellestunnelen mellom Major-
stua og Tøyen. Prosjektet innebærer omfattende arbeider 
på både infrastruktur og på vognmateriellet. Det er «vogn-
delen» av dette prosjektet som Oslo Vognselskap bidrar 
med kompetanse og finansiering til.

SL95: Flere vogner i drift
Det pågår et omfattende oppgraderingsprogram for Oslos 
SL95-trikker. Programmet omfatter samtlige av de 32 trikkene 
av denne typen og vil fortsette frem til 2019. Erfaringene  
etter at 13 vogner var ferdig utbedret i 2016 viser en forbe-
dring i driftsstabilitet og tilgjengelighet for disse vognene. 
Gjennomføringen skjer i regi av leverandøren av vognene og 
skjer uten kostnader for Oslo.

Oslo Vognselskap har tatt initiativ til et løft av innvendig og 
utvendig standard, spesielt for SL95. Sammen med Sporveien 
og Ruter definerer vi ønsket standard og iverksetter tiltak for 
komme på rett nivå. Dette nivået skal opprettholdes frem til 
nye trikker kan overta.

Hovedelementene i standardløftet for SL95 er oppgradering 
av seter, oppfriskning av holdestenger, ny ripefolie på vinduer 
og oppfriskning av gulvflater. Et klart definert standardnivå 
vil gi Ruter og Sporveien verktøyet de trenger for at trikkene 
skal fremstå attraktive og kundevennlige i årene som kom-
mer.

Det foregår også systematiske forbedringsprosesser som skal 
avdekke tekniske svakheter på materiellet, såkalte RAMS-pro-
sesser. Prosessene avdekker tekniske svakheter på materiel-
let ved å overvåke trender i feilhistorikken til materiellet. 
Oslo Vognselskap og Sporveien samarbeider om disse pro-
sessene. Mange av tiltakene man kommer frem til i disse 
prosessene finansieres av Oslo Vognselskap. Et eksempel er 
utskifting av utvendige lamper med glødepærer til moderne 
LED-lamper på SL95. Dette tiltaket alene sparer cirka 50 000 
kWh per år, gir bedre tilgjengelighet og lavere vedlike-
holdskostnader.

SL79: Økt tilgjengelighet
SL79 er den eldste av de to trikketypene som Oslos Vognsel-
skap eier. Etter tretti år i drift bærer den preg av tidens tann. 
Overflatekorrosjon og lakkskader har de siste årene gitt mange 
av trikkene ett slitent utseende.

Oslo Vognselskap har finansiert et oppgraderingsprogram 
som omfatter rustutbedring, utvendig lakkering og oppfrisk-
ning av interiør. Etter oppgradering fremstår trikkene som 
innbydende, tross sin høye alder. I 2016 gjennomførte vi i 
Sporveiens regi oppgradering av 10 trikker, totalt har 25 av 
40 trikker fullført oppgraderingsprogrammet.

Tilgjengeligheten på SL79-materiellet har i snitt over året  
ligget på 91,7 prosent, som er en betydelig økning fra 2014 
og 2015. Økningen skyldes i hovedsak bedret tilgang på  
reservedeler og en høyere pålitelighet gjennom de systematiske 
forbedrings-prosesser som Sporveien og Oslo Vognselskap 

«Publikums tilfredshet med 
t-banen har også steget markant 
i takt med innfasingen av nye 
vogner.»



samarbeider om. Også for SL79 finansieres flere av tiltakene 
gjennom Oslo Vognselskap. Utskifting av utvendige gløde- 
lamper til LED lamper skal også gjennomføres på SL79. For-
bedringsprosessen gir Oslo mer kollektivtrafikk for pengene, 
flere trikkekilometer og bedre trikker.

Nye trikker
Sporveien Oslo har i 2016 forberedt anskaffelsen av nye trik-
ker til Oslo gjennom et investeringsprogram som også om-
fatter betydelige oppgraderinger av infrastruktur og baser. 
Sporveien sendte i januar 2017 ut konkurransegrunnlaget 
for levering av nye trikker, som etter planen skal leveres til 
Oslo fra 2020. Oslo Vognselskap har bistått Sporveien i deres 
arbeid.

Etter byrådets beslutning skal eierskapet til vognene overfø-
res til Oslo Vognselskap ved idriftsettelse. Styret er opptatt 
av at eier konkretiserer hva man legger i dette, slik at man 
unngår unødvendige diskusjoner mellom selskapene om 
hvilket ansvar og hvilket overføringstidspunkt man ser for 
seg. Oslo Vognselskap har også tatt initiativ til avklaringer 
overfor Sporveien Oslo og venter at dette skal munne ut i en 
godt omforent prosess for det videre arbeidet i løpet av 
2017.

Økonomisk resultat og hovedposter
Oslo Vognselskap AS hadde i 2016 en omsetning på  
kr 605,1 mill. Det er en reduksjon på kr 20,3 mill. fra i fjor. 
Denne reduksjonen er nettoeffekten av redusert avkast-
ningskrav i vognleiemodellen og redusert levetid for SL95. 
De vesentligste kostnadselementene for selskapet er finans- 
kostnader, avskrivninger og periodiske vedlikeholdskostna-
der for materiellet. Det medgår også kostnader til kontrakts-
oppfølging, materiellforvaltning, prosjektstyring og adminis-
trasjon. Resultatet etter skatt ble på kr 56,0 mill.

Finansiering
Oslo Vognselskap hadde i 2016 rentekostnader på cirka kr 
107,5 mill. Kostnadene fordeler seg med kr 105,1 mill. til 
Oslo kommune og kr 2,1 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 385 mill. i gjeld med kommunal 
garanti, som kan benyttes ved et eventuelt kreditorskifte.

Periodisk vedlikehold
Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold var i 2016 på 
kr 200,2 mill., mot kr 194,4 mill. i 2015. I hovedsak skyldes 
det justeringer av enhetsprisene for periodisk vedlikehold. 
Avsetningen representerer den estimerte kostnaden ved å 
bruke vognmateriellet i den utstrekning som skjedde i 2016.
Utbetalingene for gjennomført periodisk vedlikehold på  

materiellet var på kr 177,1 mill., mot kr 226,1 mill. i 2015. 
Reduksjonen i utbetalingene skyldes en vesentlig nedgang i 
utbetalingene for trikkevedlikehold på grunn av at det meste 
av materiellet nettopp har vært gjennom omfattende vedlike- 
holdsaktiviteter. Utbetalingene for MX-vedlikeholdet har økt 
noe fra 2015 til 2016. Dette skyldes en økning i antall vogner 
som gjennomgikk åtteårs service.

Det pågår også et arbeid med å estimere faktiske kostnader 
for tolvårs periodisk vedlikehold for MX. Det ble også gjort en 
gjennomgang og optimalisering av innholdet i tolvårs- 
servicen. Dette omfattet også riktig pakking av aktiviteten, 
logistikk knyttet til reservedeler og en optimering av ståtiden 
for servicen. Dette er det nest høyeste intervallet for denne 
materiellkategorien, og er den neste vesentlige milepelen i 
kostnadsutviklingen for MX.

Øvrige forhold
I 2014 ble det oppdaget en nedbøyning i brakettene for 
døropphenget og en lekkasje i innfestingen av vinduspusserne 
på MX-vognene. Begge disse sakene fikk sin løsning i 2015 og 
utbedringsarbeidene ble påbegynt høsten 2015. Oslo Vogn-
selskap og vognleverandøren er enige om en kostnadsdeling 
hvor vogneier belastes for cirka 1/3 av de samlede kostnader 
ved disse utbedringene. Det utgjør totalt cirka kr 4,5 mill. I 
2016 påløp cirka kr 2,2 mill. av disse kostnadene. Utbedrin-
gene er nå ferdige på alle vogner.

I 2016 ble det oppdaget at fronten på et togsett hadde  
løsnet i limfugen, som fester fronten til vognkassen. Det er 
utført en flåtesjekk for å undersøke om det var ytterligere 
tog med denne skaden. Flere «løse fronter» er ikke funnet 
og hendelsen anses som et enkelttilfelle. Vi gjorde en midler-
tidig reparasjon i 2016, og togsettet går i ordinær trafikk til vi 
gjør en permanent utbedring sommeren 2017. Totale kostna- 
der for dette beløper seg til cirka kr 1,5 mill.

Disponering av årets resultat
Styret foreslår at overskuddet etter skattekostnad på  
kr 56,0 mill. legges til vognanskaffelsesfondet. 

Balanse og gjenanskaffelsesevne 
Egenkapital og vognanskaffelsesfond 
Selskapet har etablert et vognanskaffelsesfond som skal sikre 
at selskapet over tid opprettholder gjenanskaffelsesevne og 
gir et riktig bilde av de samlede kostnadene ved materiel- 
lanskaffelser. I 2016 økte vognanskaffelsesfondet med  
kr 55,2 mill., etter at årets overskudd på kr 56,0 mill. ble kor-
rigert med kr 0,8 mill. i estimatavvik for pensjoner. Fondet 
endte da på kr 529,6 mill.

Styrets beretning for 2016 / DEL 4

«Styret er tilfreds med det 
planmessige arbeidet som 
utføres og som det er økonomisk 
ryggrad til å utføre.»
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Materiell
Ved utgangen av 2016 er verdien av rullende materiell  
kr 4 255,6 mill. Anskaffelsesprosjektet MX3000 ble regn-
skapsmessig avsluttet i 2014 ved at kontoen for prosjekt i 
arbeid ble avstemt og overført til anleggsregistret. Med det-
te fikk man også den endelige bekreftelsen på at prosjektet 
landet innenfor den budsjetterte kostnadsrammen.

Gjeld
Selskapet har tatt opp lån i Oslo kommune for å finansiere 
materiellanskaffelsen MX3000, som i alt utgjør kr 3 399,6 mill. 
av langsiktig gjeld ved utgangen av 2016. Akershus fylkes-
kommune har finansiert lån for anskaffelsen av fem 
MX3000-moduler, som i alt utgjør kr 192,0 mill. av langsiktig 
gjeld ved utgangen av året.

Vedlikeholdsforpliktelser
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 561,5 mill. ved 
utgangen av året, mot kr 538,3 mill. i 2015. Det vises for  
øvrig til omtale av avsetning til fremtidig vedlikehold under 
avsnittet om økonomisk resultat og hovedposter.

Likviditet
Selskapet har i 2016 hatt en likviditetsutvikling i tråd med 
forventningene. Selskapet går ut av året med en positiv  
likviditetsbeholdning på kr 1 302,2 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 Oslo 
Vognselskap ikke realiseres eller at selskapets overordnede 
mål ikke nås på en tilfredsstillende måte. Forhold som skal 
vurderes er risikoer som kan skade selskapets økonomi,  
omdømme, skape negative HMS-relaterte hendelser eller 
svekke materiellets beskaffenhet.

Drift
Det er inngått vognleieavtaler mellom Oslo Vognselskap og 
Sporveien. Varigheten på vognleieavtalene er tilsvarende 
operatørens kjøreavtale med Ruter. Styret i Oslo Vognsel-
skap 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.

Vognleieavtalene regulerer plikter og rettigheter knyttet til 
materiellet. Som eier og utleier er Oslo Vognselskap ansvar-
lig for materiellets beskaffenhet. Selskapets risiko knyttet til 
dette øker, nå som MX-vognene ikke er under 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 trikke-
vognparken, inntil nye trikker er innfaset.

God garantiforvaltning for nye trikker forutsetter tydelige 
roller og en god innsikt i kontraktene. Oslo Vognselskap har 
tatt initiativ overfor eier og Sporveien til å avklare fremtidige 
roller, for å minimere denne risikoen.

Avsetning til fremtidig vedlikehold innebærer estimatusik-
kerheter som kan skape behov for korrigeringer av fremtidig 
avsetningsnivå og vognleie.

Gjennomføringen av oppgraderingsprogrammet for SL95- 
trikkene vil fortsette å utgjøre en risikofaktor de kommende 
årene, inntil samtlige vogner er utbedret. Det er også noe 
usikkerhet knyttet til AnsaldoBredas gjennomføringsevne, 
etter at vesentlige deler av virksomheten er solgt til Hitachi, 
og «rest» AnsaldoBreda er i en avviklingsfase. Oslo Vognsel-
skap har en tett oppfølging av gjennomføringen av oppgra-
deringsprogrammet og har også dialog med AnsaldoBredas 
ledelse om dette.

Finansiell risiko
Styret har vedtatt en finansstrategi som også omfatter hvor-
dan 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 materiellan-
skaffelser. Dette skaper sårbarhet for endringer i rentenivået. 
Selskapet har fremforhandlet avtaler med Oslo kommune 
som skal gi en moderat eksponering mot endringer i renteni-
vået gjennom lang rentebinding og rentefastsettelse basert 
på gjennomsnittsrenter. Andel av gjeld med fast rente (kon-
trakter med mer enn ett års varighet) er ved utgangen av 
året på 95 prosent. Gjennomsnittlig rentebinding ved årsskif-
tet er 6,8 år.

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

«Oslo Vognselskap skal bidra til 
at Oslo oppnår 50 prosent lavere 
CO2-utslipp i 2020.»



Styret anser at finansiell risiko er håndtert på en hensikts-
messig måte for selskapet via de tiltakene som det er rede-
gjort for her.

Arbeidsmiljø, organisasjon, personalforhold, likestilling
Oslo Vognselskap AS hadde ved utgangen av 2016 syv fast 
ansatte. Tre av bedriftens ansatte og ett av tre styremedlemmer 
er kvinner. Gjennomsnittsalderen i selskapet ved utgangen 
av året var 46,75 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 sikkerhets- 
arbeidet i virksomheten. Sykefraværet i 2016 var på 1,28 
prosent. Gjennomsnitt for sykefravær i Norge i 2016 var 5,31 
prosent. (nytt tall kommer 23/3)

Pensjonsordning
Oslo Vognselskap AS har en offentlig ytelsesbasert  
pensjonsordning. Det er i dag Oslo Pensjonsforsikring som 
forvalter selskapets pensjonsmidler.

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

Oslo Vognselskap er ansvarlig for at materiellet som anskaf-
fes 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, påvirkes belastningen posi-
tivt både ved at det velges løsninger som i produksjon, bruk 
og avhending er mest mulig miljøvennlig samt at lengre leve-
tid for det skinnegående materiellet reduserer behovet for 
miljøbelastende produksjon av nytt materiell.

Oslo Vognselskap er sertifisert som Miljøfyrtårn under kate-
gorien for kontorvirksomhet. Miljøfyrtårn er en nasjonal  
sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, 
særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene 
er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den  
enkelte virksomhet. Oslo Vognselskap valgte å bli sertifisert 
for å jobbe målrettet med å skape en miljøvennlig drift og gi 
en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Vi har gått fra 25 til 20 miljøsertifiserte leverandører fra 2015 
til 2016. Dette skyldes at det er en del type leverandører som 
vi ikke har benyttet i år. Eks. innkjøp som ikke gjøres hvert år. 
Forbrukt energi er gått fra 154,45 kWh til 131,5 kWh pr m2 
fra 2015 til 2016. Gjennomsnitt for Oslo kommune er 158,33 
kWh/m2 i 2016.

Samfunnsansvar
Selskapets samfunnsoppdrag er definert gjennom de sektor
målene som vår eier har satt for sine virksomheter. Oslo 
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Vognselskap skal bidra til at Oslo oppnår 50 prosent lavere 
CO2-utslipp i 2020 og 95 prosent lavere utslipp i 2030 (1991-
nivå) og at i Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløs-
ninger 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 betyde-
lige investeringer i rullende materiell.

Utsiktene fremover og fortsatt drift
Befolkningsutviklingen i Osloregionen og transportetter-
spørselen ventes å fortsette å stige i årene fremover. Høye 
politiske ambisjoner om å redusere biltrafikken i Oslo bidrar 
ytterligere til å forsterke behovet for mer og bedre kollektiv-
trafikk i Osloregionen.

Oslo Vognselskaps viktigste bidrag er å stille med attraktivt 
materiell for å muliggjøre denne utviklingen. Dagens trikke-
park står foran en total utskifting i løpet av få år. Vi vil etter 
alt å dømme oppleve en kraftig utvidelse av den samlede 
vognparken i takt med de ambisiøse målene for utvidelser 
av trikkenettet. For t-banen står vi også overfor store utvi-
delser. I første omgang til Fornebu, men også byggingen av 
en ny fellestunnel og forlengelsen til A-hus vil kreve en større 
vognpark. Vi vil i løpet av få år oppleve at dagens transport-
kapasitet vil være for liten til å møte den ventede veksten i 
etterspørsel som følge av befolkningsvekst og politiske  
ambisjoner. Selv uten de utbyggingsprosjektene som fore-
ligger 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 forretnings-
virksomhet. Den avtalte modellen for beregning av vognleie 
bygger på prinsippet om armlengdes avstand, jfr. Skatte- 
lovens § 13-1, som regulerer prising i forhold mellom nær-

stående. 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 vedlike- 
hold 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 vogn-
leie i hele den forutsatte levetiden selv om vognene tas ut av 
drift. På den annen side skal det ikke betales vognleie der-
som vognene benyttes etter den forutsatte levetid”.

Oslo Vognselskap AS skal utøve god verdiforvaltning for kom-
munen og levere rullende materiell til beste for kollektivtra-
fikken 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 2017 gir 
gode muligheter for å ivareta dette formålet.

Selskapets frie egenkapital er kr 529 584 962. 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 rett-
visende bilde av selskapets virksomhet og stilling ved årsskif-
tet. Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn for års-
regnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i eller 
etter regnskapsåret som har betydning for denne forutset-
ningen, 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.

Tomm O. Bråten
Styreleder

Emil Eike 
Styremedlem

Stine Rolstad Brenna
Styremedlem

Erik Lund
Administrerende direktør

Oslo, 31. desember 2016
28. mars 2017



Tomm. O. Bråten
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Styremedlem

Stine Rolstad Brenna
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Styrets medlemmer
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Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Leieinntekt 3 605 091 353 625 360 577

Sum driftsinntekter 605 091 353 625 360 577

Periodisk vedlikehold 2, 3 200 244 168 194 411 820

Lønnskostnad 1 9 993 469 9 586 475

Avskrivning av driftsmidler 4 219 451 970 197 534 075

Annen driftskostnad 5 15 485 792 14 146 008

Sum driftskostnader 445 175 399 415 678 378

Driftsresultat 159 915 954 209 682 199

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 14 14 240 212 14 732 229

Annen finansinntekt 14 1 056 523 86 049

Rentekostnad 14 105 149 112 109 239 675

Annen rentekostnad 14 2 124 339 2 778 418

Annen finanskostnad 14 261 460 88 102

Resultat av finansposter -92 238 175 -97 287 916

Ordinært resultat før skattekostnad 67 677 779 112 394 283

Skattekostnad på ordinært resultat 6 11 723 803 20 176 106

Ordinært resultat 55 953 976 92 218 177

ÅRSRESULTAT 55 953 976 92 218 177

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 7 55 953 976 92 218 177

Sum overføringer 55 953 976 92 218 177

Resultatregnskap / DEL 4

160 mill.
Driftsresultst
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Balanse
Note 2016 2015

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Prosjekter i arbeid 4 43 549 448 17 215 147

Rullende materiell 4 4 255 549 751 4 474 599 169

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 398 442 578 394

Sum varige driftsmidler 4 299 497 641 4 492 392 710

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler 13 25 835 174 34 386 507

Sum finansielle anleggsmidler 25 835 174 34 386 507

Sum anleggsmidler 4 325 332 816 4 526 779 218

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 73 086 886 63 956 665

Andre kortsiktige fordringer 13 1 230 002 4 322

Lån til foretak i samme konsern 0 0

Sum fordringer 74 316 888 63 960 987

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 1 302 243 026 895 263 963

Sum omløpsmidler 1 376 559 915 959 224 950

SUM EIENDELER 5 701 892 730 5 486 004 168



Note 2016 2015

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

Overkurs 7 229 850 000 229 850 000

Sum innskutt egenkapital 518 000 000 518 000 000

Opptjent egenkapital
Vognanskaffelsesfond 7 529 584 962 474 438 734

Sum opptjent egenkapital 529 584 962 474 438 734

Sum egenkapital 1 047 584 962 992 438 734

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 10 2 175 136 1 897 322

Utsatt skatt 6 140 076 977 128 622 423

Avsetning for periodisk vedlikehold 11 561 456 577 538 331 624

Sum avsetning for forpliktelser 703 708 690 668 851 369

Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 12 3 591 634 180 3 741 193 512

Sum annen langsiktig gjeld 3 591 634 180 3 741 193 512

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 253 234 913 2 769 707

Skyldig offentlige avgifter 17 683 694 3 774 155

Annen kortsiktig gjeld 88 046 291 76 976 691

Sum kortsiktig gjeld 358 964 898 83 520 553

Sum gjeld 4 654 307 768 4 493 565 434

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 701 892 730 5 486 004 168

Resultatregnskap / DEL 4

Tomm O. Bråten
Styreleder

Emil Eike 
Styremedlem

Stine Rolstad Brenna
Styremedlem

Erik Lund
Administrerende direktør

Oslo, 31. desember 2016
28. mars 2017
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2016 2015

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 67 677 779 112 394 283

Periodens betalte skatt 0 0

Ordinære avskrivninger 219 451 970 197 534 075

Endring i kundefordringer -9 130 221 -63 437 646

Endring i leverandørgjeld 250 465 206 -43 023 300

Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger pensjon 0 -93 042

Endring i andre tidsavgrensningsposter 46 078 201 36 531 786

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 574 542 935 239 906 156 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -26 556 901 -17 215 147

Innbetalinger finansielle investeringer 8 551 333 8 551 333

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -18 005 568 -8 663 814 

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

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -149 559 332 -149 559 332

Innbetalinger av kortsiktig utlån 0 501 373 150

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -149 559 332 351 813 818 

NETTO ENDRING I KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 406 978 035  583 056 160 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01. 895 264 991 312 207 803

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12. 1 302 243 026 895 263 963

Kontantstrømoppstilling



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 tilskud-
dene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstil-
skudd 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 balanse-
føres 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 termin-
kurs (korrigert for renteelementet etter balansedato inkludert i 
terminkursen).

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til på-
lydende 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 kunde-
fordringer en uspesifisert avsetning for a dekke antatt tap.

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

Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens på-
kostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives over resterende økonomisk levetid.

Periodisk vedlikehoid
Kostnad knyttet til periodisk vedlikehold er basert pa estimerte 
størrelser knyttet til forbruk av innsatsfaktorer og forventet pris-
utvikling. 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 vedlike-
holdskostnader blir avsatt i balansen og estimerte størrelser blir 
kostnadsført mot kostnadskonto.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betal-
bare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 
skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (25 % i 2015 og 24 % 
i 2016) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende mid-
lertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fram-
føring ved utgangen av regnskapsåret. 

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og 
nettoført.

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

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

Anlegg under utførelse
Anlegg under utførelse er pågående investeringsprosjekter som 
ikke er avsluttet eller fakturert. Når disse prosjektene blir avslut-
tet vil disse bli aktivert eller fakturert til eksterne finansierings-
kilder.

Pensjoner
Oslo Vognselskap har en ytelsesbasert pensjonsordning. Pen-
sjonskostnader 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 opptje-
ningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes 
endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimat- 
endringer) føres mot egenkapitalen.

Regnskapsprinsipper
Resultatregnskap / DEL 4
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Note 1 - Ansatte, godtgjørelse, Iån til ansatte mv 

Lønnskostnader består av følgende poster: 

2016 2015
Lønninger 6 770 190 6 200 885

Arbeidsgiveravgift 1 292 954 1 167 310

Pensjonskostnader 1 581 871 1 948 563

Andre personalkostnader 348 455 269 718

Sum lønnskostnader 9 993 469 9 586 475
Gjennomsnittlig antall årsverk 7 6,5

Adm.direktør Styret
Lønn 1 249 859 274 000

Annen godtgjørelse 12 769

Pensjonsbetalinger inkl AGA 320 359

Note 2 - Periodisk vedlikehold 

Denne posten fremkommer av følgende kostnadselementer: 

Kostnadselement 2016 2015
Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL79 16 458 840 33 052 397

Endring i avsetning SL79 10 034 329 -7 330 877

Sum SL79 26 493 166 25 721 521
Periodisert kostnad periodisk vedlikehold SL95 21 165 793 101 782 715

Endring i avsetning SL95 22 748 384 -59 147 584

Sum SL95 43 914 177 42 635 131
Periodisert kostnad periodisk vedlikehold MX3000 139 494 579 91 231 967

Endring i avsetning MX3000 -9 657 760 34 823 202

Sum MX3000 129 836 825 126 055 170
Sum 200 244 168 194 411 820

Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold var i 2016 på kr 200,2 mill, mens beløp trukket av fondet til betaling av
periodisk vedlikehold endte på kr 177,1 mill i 2016, mot kr 226,1 mill i 2015.. 

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    

Inventar Rullende materiell Prosjekter i arbeid Sum
Anskaffelseskost 01.01.2016 1 200 071 6 413 528 508 17 215 147 4 492 392 710

Tilgang 2016 0 222 600 26 334 301 26 556 901

Avgang 2016

Anskaffelseskost 31.12.2016 1 200 071 6 413 751 108 43 549 448 4 518 949 611
Akk. avskrivninger 01.01.2016 -621 677 -1 938 929 339 -1 939 551 016

Ordinære avskrivninger 2016 -179 952 -219 272 018 -219 451 970

Akk. avskrivninger 31.12.2016 -801 629 -2 158 201 357 -2 159 002 986
Bokført verdi 31.12.2016 398 442 4 255 549 751 43 549 448 4 299 497 641
Avskrivningstid 5 år 25-30 år

    

Materiellkategori Bokført verdi
31.12.2016

Bokført verdi
31.12.2015

Gjenværende
levetid

SL79 oppgradering 750V 3 976 014 4 405 854 0 - 10 år

SL95 286 211 812 332 680 293 6 -7 år

MX3000 3 965 361 927 4 137 513 023 20 - 28 år

Sum 4 255 549 751 4 474 599 169
    
Helt avskrevet materiell utgjør 40 stk. SL79.    

Note 5 - Annen driftskostnad    

2016 2015
Prosjektrelaterte kostnader 7 810 142 7 217 932

Husleie 1 543 870 1 487 486

Øvrig kontorhold * 2 168 428 1 306 785

Andre driftskostnader 3 963 353 4 133 805

Sum driftskostnader 15 485 792 14 146 008

Sum driftskostnader 14 146 008 4 661 177
    
*) Dekker kontorkostnader, serviceavtaler, rekvisita, telefonkostnader, datakostnader, reisekostnader,
     kurs og møtekostnader.   

    

Honorar til revisor er fordelt på: 2016 2015

Avtalt honorar for lovpålagt revisjon 281 150 276 150

Honorar for utvidet finansiell revisjon 50 000

Skatterådgivning 0

Andre tjenester utenfor revisjon 40 045 256 243

Sum honorar til revisor 321 195 582 393
    
Honorarene er angitt eks mva.    
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Note 6 - Skattekostnad

   

2016 2015
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt 0 0

Endring i utsatt skatt i balanse 11 454 554 21 613 666

Endring i utsatt skatt ført mot egenkapital 269 249 -1 437 559

Sum skattekostnad 11 723 803 20 176 106

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad 67 677 779 112 394 283

Permanente forskjeller 1 486 599 5 766 675

*Endring MF finansielle anleggsmidler 8 551 333 0

Endring i midlertidige forskjeller -65 233 123 -197 823 915

Benyttet fremførbart underskudd -12 482 587 0

Årets skattegrunnlag 0 -79 662 958
* Endring MF finansielle anleggsmidler var i fjor sammen med Endring i midlertidig forskjeller

Oversikt over midlertidige forskjeller: 31.12.2016 31.12.2015
Anleggsmidler 3 013 613 486 2 922 405 681

Fordringer 25 835 174 34 386 507

Avsetning etter god regnskapsskikk -585 879 637 -560 182 769

Pensjoner -2 175 136 -1 897 322

Fremførbart underskudd -1 867 739 816 -1 880 222 404

Sum 583 654 071 514 489 694

25 % og 27 % utsatt skatt 140 076 977 128 622 423

Forklaring til hvorfor endring utsatt skatt ikke utgjør årets skattekostnad:
Årets skattekostnad 11 723 803 20 176 106

Endring utsatt skatt ført mot egenkapitalen -269 249 1 437 559

Endring utsatt skatt i balansen 11 454 554 21 613 665

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt:
25% skatt av resultat før skatt 16 919 445 30 346 456

Effekt på utsatt skatt pr 31.12 pga.endring i skattesats -5 836 541 -10 289 794

Ikke fradragsberettigede kostnader 371 650 1 557 002

Endring utsatt skatt ført mot egenkapital 269 249 -1 437 559

Beregnet skattekostnad 11 723 803 20 176 106

Effektiv skattesats 17,3 % 18,0 %



Note 7 — Egenkapital

    

Aksjekap. Overskurs Vognanskaffelsesfond Sum Egenkapital
31.12.2015 288 150 000 229 850 000 474 438 734 992 438 734

Estimatavvik pensjoner etter skatt -807 747 -807 747

Årets resultat 55 953 976 55 953 976

31.12.2016 288 150 000 229 850 000 529 584 962 1 047 584 962

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.    

    
Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.16 kr 703 213 (pr 31.12.2015 kr 702 510)   

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon    

    
Aksjekapital i Oslo Vognselskap AS pr 31.12.2016 består av følgende aksjeklasser.    
    

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

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

Noter / DEL 4



Oslo Vognselskap AS  
årsrapport 201674

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 31.12.2016 (seks yrkesaktive per 31.12.2015). Det er tre pensjonister 
i ordningen.   
    

2016 2015
Periodens pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening 1 802 195 1 947 108

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 422 661 475 151

Avkastning på pensjonsmidler -394 469 -287 557

Administrasjonskostnader 87 216 101 727

Netto pensjonskostnad inkl. aga 1 917 603 2 236 429

Balanseført forpliktelse 31.12.16 31.12.15
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelse 18 118 835 15 536 357

Virkelig verdi pensjonsmidler -15 943 699 -13 639 035

Netto pensjonsforpliktelse inkl. aga 2 175 136 1 897 322

Endringer i netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse per 1.1 1 897 322 7 740 600

Resultatført pensjonskostnad 1 917 603 2 236 429

Innbetalt premie -2 716 785 -2 269 419

Estimatavvik ført mot egenkapitalen 1 076 996 -5 810 288

Netto pensjonsforpliktelse per 31.12 inkl. aga 2 175 136 1 897 322

Økonomiske forutsetninger 31.12.16 31.12.15
Diskonteringsrente 2,60 % 2,70 %

Forventet avkastning pensjonsmidler 2,60 % 2,70 %

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



Note 11 - Avsetning for periodisk vedlikehold    

Avsetning 31.12.16 31.12.15
SL95 -12 606 250 -35 354 634

SL79 50 585 461 40 551 133

MX3000 523 477 365 533 135 125

Sum periodisk vedlikehold 561 456 577 538 331 624
    
Oslo Vognselskap AS har som prinsipp å foreta avsetninger til fremtidig vedlikehold basert på estimerte vedlikeholdskostnader 
og antall kjørte vognkilometer.   

Note 12 - Annen Iangsiktig gjeld    

    
Gjeld som forfaller etter regnskapsårets slutt 2015:
    

31.12.16 31.12.15
Gjeld Oslo Kommune 3 399 634 180 3 541 193 512

Lån Akershus Fylkeskommune 192 000 000 200 000 000

Sum 3 591 634 180 3 741 193 512
    
Avdragsprofil:    
Selskapet har i 2016 ikke blitt tilført nye lån. Avdrag på kjente låneopptak er inkludert i tabellen under.    
    

År Avdrag Oslo Kommune Avdrag Akershus Fylke
2017 141 559 332 8 000 000

2018 141 559 332 8 000 000

2019 141 559 332 8 000 000

2020 141 559 332 8 000 000

2021 141 559 332 8 000 000

Deretter 2 691 837 520 152 000 000

Sum 3 399 634 180 192 000 000
    
Nærmere om låneporteføljen:    
Av gjelden er 95% til fast rente og 5% til flytende rente og knyttet til finansiering av kjøp av nye t-banevogner. Gjelden er tatt
opp gjennom Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune. Av den totale leveransen på 345 t-banevogner ble de siste tre
vognene levert i mars 2014. Leveransen har foregått over syv år til en samlet kostnad på kr 5,1 mrd.     

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

Valutarisiko
Selskapet vil være eksponert for valutaendringer ved kjøp av nytt vognmateriell. Selskapet hadde pr 31.12.2016 ingen vesentlige 
forpliktelser i utenlandsk valuta og ingen aktive terminkontrakter.    
    
Renterisiko
Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse med materiellanskaffelser. Det gir stor grad av eksponering i forhold til endringer i det 
innenlandske rentenivået. Selskapet har ved inngåelse av en rentetilleggsavtale med Oslo kommune, virkning fra 1.1.2014, oppnådd 
å redusere renterisikoen ved at datoavhengigheten ved rentefastsettelser er redusert og durasjonen er økt.
    
Likviditetsrisiko
Manglende innbetaling av vognleie kan utgjøre en likviditetsrisiko. Underestimerte fremtidige vedlikeholdskostnader kan også være 
en kilde til svekket likviditet i fremtiden.

Motpartsrisiko
Selskapet har gjennom året plassert en vesentlig andel av likviditetsreservene i tidsbegrenset lån til Oslo Kommune for å redusere 
den totale motpartsrisikoen i selskapet. 

Markedsrisiko
Endringer i fradragsretten for renter på gjeld i forhold mellom nærstående trådte i kraft fra 1.1.2014.

Selv om selskapet har et stort fremførbart underskudd, vil tidspunktet fra når overskudd kommer til beskatning fremskyndes som 
følge av denne endringen i skatteloven.

Selskapet har beregnet effekten av gjeldende skatteregime, herunder nye regler for gjeldsrenter. Estimatene som er utarbeidet viser 
at selskapet ikke vil komme i skatteposisjon de nærmeste årene.

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

Oslo Vognselskaps modell for beregning av vognleie bygger på prinsippet om ”armlengdes avstand”, jfr. Skattelovens §13-1, som  
regulerer prising i forhold mellom nærstående, og har vært praktisert med virkning fra 2008.

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



Note 14 - Annen finanskostnad

   

2016 2015
Finansinntekter
Renteinntekt bank 14 240 212 14 732 229

Annen finansinntekt 1 056 523 86 049

Sum finansinntekter 15 296 735 14 818 279

Finanskostnader
Rentekostnad langsiktig lån 107 273 451 112 018 093

Annen finanskostnad 261 460 88 102

Terminering av sikring 0

Sum finanskostnader 107 534 910 112 106 195

NETTO FINANSPOSTER -92 238 175 -97 287 916
    
I 2016 og 2015 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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Postboks 1879 Vika, 0124 Oslo
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Tlf: 23 31 06 60

E-post: post@vognselskapet.no
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