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Forord

Innhold

«I Akershus er vi ikke redde for å definere 
utfordringer, og vi er åpne på hva som bør forbedres. 
Dette er politisk eksportvare inn i det nye Viken 
fylke», sier fylkesordfører Anette Solli.

I Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) kjører vi 
samme åpne linje, og ser hele tiden etter områder 
å forbedre oss på. I 2018 var det om lag 75 millioner 
brukere av AKTs tjenester, og målet er at innbyggerne 
til enhver tid får mest mulig for midlene vi er tildelt. 

Vi har kommet svært langt etter omstillingen 
i 2015, men det å si seg fornøyd er det samme 
som å stagnere. Vi er vant til en aktiv hverdag, 
med stadig teknologiske nyvinninger og økte 
miljøkrav. Vi i offentlig forvaltning vil og skal være 
foregangsvirksomheter innen bærekraft. 

2018 var et år ikke bare for videreutvikling, men også 
for gjennomføring. Vi har satt ut i livet de største 
prosjektene det ble brolagt for i 2017. 

Bussanleggene Kjul og Leiraveien gjennomgår 
henholdsvis gjenoppbygging og totalrenovering, 
slik at vi kan tilby moderne og  forbedrede forhold 
for operatørene, som blant annet inkluderer EL-
busslading. Moderniseringen av Oslo Bussterminal er 
i full gang, og vi gleder oss over hver milepæl fram til 
terminalen står ferdig i juli 2019. Det er gjennomført 
et større løft innen universell utforming ved flere 
av terminalene våre for buss og ferge, en oppfølging 

av kartlagte behov i en helhetsanalyse av 2017. Hele 
22 større og mindre prosjekter var aktive gjennom 
2018, og ved årsslutt kunne leder av hovedutvalg for 
samferdsel i Akershus klippe snoren for et oppgradert 
Sandvika bussterminal.

Våre kyndige vaktmestere ble flere i 2018, og 
maskinparken forsterket for å etterkomme en økt 
og økende ansvarsportefølje. 2018 overtok AKT 
drift og vedlikehold av Blakstad bussterminal og 
stoppestedene for buss langs fylkesvei i Asker og 
Bærum. Dette var første ledd i overdragelsen av 
dette ansvaret fra Statens vegvesen Region øst til 
AKT for bussholdeplassene langs fylkesvei, om lag 
2320 i tallet. 

Kundevertene ved våre bemannede terminalene 
har bistått millioner av reisende i året som gikk. 
Tilbakemeldingene fra brukerne har vært rosende 
og gitt inspirasjon til vårt samfunnsoppdrag. 
Kundevertene er her for å hjelpe, lytte og veilede, og 
det skal vi fortsette med. 

Medarbeiderundersøkelsen 2018 talte sitt tydelige 
språk, og med et synkende sykefravær kan vi slå fast 
at vi gleder vi oss over å jobbe sammen her i AKT. 
Medarbeiderskap og medbestemmelse, tverrfaglighet 
og en transparent linje har vært noen av nøklene til 
at vi er der vi er i dag. Men -  jeg sier i år som i fjor, 
at glede er ferskvare. Her er det ingen som hviler på 
laurbærene. 

2018 var også et år hvor vi la ned mye ettertanke 
og arbeid i å revidere strategien vår. Det er en 
forutsetning for oss å påse at styringsdokumentet 
som vi bruker aktivt i det daglige holdes oppdatert og 
favner de endringene vi ser kommer. Med uendrede 
verdier ønsker vi fremtidens muligheter, krav og 
utfordringer velkommen: Seriøsitet, trygghet, 
fleksibilitet og samarbeid. Vi skal gjøre vårt for at folk 
foretrekker å reise kollektivt.

Med ønske om en god reise,

Jafar Altememy, 
administrerende direktør
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MÅL OG STYRING Organisasjonskart

Ansvarsområde
Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) forvalter 
og sørger for drift og utvikling av fylkeskommunens 
bussterminaler, stoppesteder, brygger og bussanlegg, 
samt innfartsparkeringsplasser. Vi gjør vedlikehold 
ute og inne, samt teknisk drift.

AKT representerer fylkeskommunen som eier 
innenfor foretakets virkeområde og i forhold til 
andre offentlige myndigheter og private. AFK kan: 

• Selge fast eiendom med en verdi inntil 5 millioner 
kroner.

• Utøve fylkeskommunens rettigheter etter 
jordskifteloven og matrikkelloven.

• Underskrive alle skjøter, målebrev, avtaler og andre 
aktuelle dokumenter vedrørende kjøp, salg, leie, 
utleie, utbygging mv. av fast eiendom.

Om organisasjonen
Akershus KollektivTerminaler FKF har 
tre stabsfunksjoner og en driftsavdeling. 
Driftsavdelingen består av tre enheter Oslo 
bussterminal, Lillestrøm bussterminal med øvrige 
terminaler og bussanlegg.

Foretakets styre
Styrets leder - Per Erik Syvertsen
Nestleder - Erlend Helle
Styremedlem - Kristin Slyngstad
Styremedlem - Oddmund Olsen, ansattes   
    representant

Foretakets revisor
Akershus og Østfold fylkesrevisjon
Org.nr. 980 756 351    

Administrerende direktør
Jafar Altememy 

Styret i AKT, fra venstre: Erlend Helle, Kristin Slyngstad, Per Erik Syvertsen og Oddmund Olsen. Foto: Guro Størseth

Akershus KollektivTerminaler FKF
Administrerende direktør

Bussterminaler  
og knutepunkter

Oslo
Oslo Bussterminal

Asker og Bærum
Sandvika

Bekkestua
Asker

Lysaker

Follo
Ski
Ås

Vestby
Nesoddtangen

Romerike
Lillestrøm
Leirsund

Kløfta
Eidsvoll Verk

Eidsvoll
Nannestad Torg

Sørumsand
Strømmen
Olavsgaard

Årnes
Lørenskog

Romerike
Trinnvis overtakelse

Løken
Aurskog-Høland

Bjørkelangen
Rød

Fjerdingby
Varmsund
Jessheim
Skedsmo

Ask

Fergeterminaler/ 
bryggeanlegg

Oslo
Aker Brygge

Follo
Nesoddtangen

Asker og Bærum
Lysaker
Fornebu

Stoppesteder

Asker og Bærum
Overtakelse 2018

ca. 426 stk

Romerike Øst
Trinnvis overtakelse

ca. 192 stk

Follo
Trinnvis overtakelse

ca. 653 stk

Romerike Vest
Trinnvis overtakelse

ca. 600 stk

Romerike Midt
Trinnvis overtakelse

ca. 406 stk

Innfartsparkering

Romerike
Olavsgaard

Stab
Økonomi

HR og kommunikasjon
Administrasjon

Oslo Bussterminal
Terminalleder

Øvrige terminaler
Terminalleder

Drift
Driftssjef

Prosjekt/anskaffelser
Eiendomssjef
Prosjektledere

Driftsteam
Vaktmestere

Bussanlegg

Leiraveien

Kjul
Juli 2019
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Styrets beretning

Virksomhetens art og målsettinger
Akershus KollektivTerminaler FKF har som formål å 
forvalte og sørge for drift og utvikling av fylkeskom-
munens faste eiendom knyttet til kollektivtrafikk 
som buss- og fergeterminaler, stoppesteder og 
bussanlegg, innfartsparkeringer og knutepunkter. 
Foretaket er fylkeskommunens kompetanseorgan i 
spørsmål om planlegging, bygging og drift av denne 
delen av kollektivinfrastrukturen. Formålet in-
nebærer tett samhandling og løpende kontakt med 
andre aktører innen kollektivtrafikk i Oslo og Aker-
shus. Styret har lagt stor vekt på et godt og konstruk-
tivt samarbeid med alle aktuelle aktører.

AKT drifter og har ansvaret for utvikling av Oslo 
Bussterminal. Foretaket er i tillegg forretningsfører 
for Vaterland Bussterminal AS, som eier denne 
terminalen. Vaterland Bussterminal AS er eid av 
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

Brukerrettet drift, forebyggende sikkerhetsarbeid 
og en god økonomistyring er mål styret har satt for 
AKT i 2018. AKTs samfunnsoppdrag er brukerrettet, 
og omfatter både reisende, leietakere og operatører 
som benytter terminaler og bussanlegg. 

Nasjonal Transportplan (NTP) legger til grunn 
at kollektivt, sykkel og gange skal ta veksten i den 
regionale persontrafikken. Det er åpenbart at et 
viktig bidrag til å få folk til å velge kollektivt er at 
reisen starter og slutter ved godt vedlikeholdte, 
moderne og innbydende bygg og områder, med best 
mulig fasiliteter. AKT legger til rette for at det er trygt 
og sikkert å ferdes på knutepunktene og terminalen. 
Universell utforming og god skilting gjør det enkelt 
å finne frem og bytte mellom transportmidler. Med 
sykkelparkering ved alle større kollektivterminaler 
og kort kjøre- og oppholdstid på knutepunkter og 
terminaler for busser og båter, får reisende en rask og 
forutsigbar reise.

Styret er opptatt av at AKT er organisert slik at 
det gir en best mulig effektiv og rasjonell drift. 
Organisasjonen justeres kontinuerlig etter behov og 
nye og endrede oppgaver.

Styrets aktiviteter
Styret har i 2018 hatt seks styremøter og behandlet 
66 saker. Det har vært gjennomført to kontaktmøter 
med fylkesutvalget.

I 2018 har styret og ledelsen hatt særskilt fokus 
på budsjett, strategi- og organisasjonsutvikling, 
iverksettelsen av modernisering/oppgradering av 
terminaler og bussanlegg. Av saker som er behandlet 
i løpet av året nevnes:

• Organisasjonsutvikling

• Nye inntektsmuligheter og videreforedling/
mulighetsanalyser ved fylkeskommunens faste 
eiendom nyttet til kollektivformål, eksempelvis 
Lillestrøm Bussterminal og Sandvika Bussterminal

• Prosjektregnskap, status og fremdrift 
 Herunder nevnes de tre største prosjektene 

gjennom 2018, som har vært behandlet som egne 
saker: 
- Modernisering av Oslo Bussterminal
- Rehabilitering og foredling av Leiraveien 

Bussanlegg 
- Rivning / nybygg av Kjul Bussanlegg med AFK 

eiendom FKF som byggherre  

• Sikkerhet og beredskap

• HMS 

• Internkontroll

Helse, miljø og sikkerhet
Styret er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. AKT job-
ber planmessig med tiltak for å redusere energifor-
bruket og belastningen på det ytre miljøet, i tråd med 
fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan og 
overordnede nasjonale mål.

Foretaket sørger for å redusere utslipp til luft, 
grunn eller vann fra terminaler og bussanlegg. Ved 
stoppesteder, terminaler og bryggeanlegg skal det 
skal være rent, ryddig og trivelig, og alle skal føle seg 
trygge. Utstyr, møbler og installasjoner skal fungere. 
Trafikksikkerhet prioriteres slik at personskader ikke 
skal forekomme. Forebygging av uønskede hendelser 
er en del av AKTs daglige virksomhet.

Et inkluderende arbeidsliv er en viktig sak for 
styret, likeledes at hovedtariffavtalen følges, og at 
foretaket har en våken holdning til sosial dumping 
og korrupsjon. AKT er tilknyttet følgende avtale: 

«Oslo kommune skal følge opp at leverandører 
etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter. Som et supplement og støtte 
til kommunens virksomheter har kommunen 
inngått avtale med revisjons- og konsulentselskaper. 
Dette er en avtale som offentlige virksomheter i 
hele landet har hatt anledning til å knytte seg til, 
som skal sørge for mer effektiv bekjempelse av 
arbeidslivskriminalitet».

Arbeidsmiljøet i AKT er godt og stabilt. Våren 2018 
ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 
regi av Akershus fylkeskommune. Resultatene for 
AKT var gjennomgående meget bra. 

Vernerunder er gjennomført ved henholdsvis 
Lillestrøm bussterminal, Oslo bussterminal og i 
administrasjonen. Det ble ikke avdekket avvik av 
psykososial- eller miljømessig karakter.

Sykefraværet i AKT er på 6,8 prosent for 2018 en 
nedgang fra foregående år. Styret er opptatt av tett 
oppfølging av sykefraværet.  

Ved utgangen av 2018 hadde foretaket 38 fast 
ansatte, 13 kvinner og 25 menn. I tillegg har foretaket 
avtale med 10 tilkallingsvikarer, tilsammen 48 
ansatte. Av de fast ansatte var det 5 deltidsansatte. 
Gjennomsnittsalderen var 50 år.

Økonomi
For å synliggjøre inntekter og kostnader som er 
knyttet til investeringsprosjekter har AKT innført 
investeringsregnskap fra og med 2017. Det vil si 
at årsregnskapet består av et driftsresultat og et 
investeringsresultat.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resul-
tatregnskapet og balansen for 2018 med tilhørende 
noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets 
finansielle stilling. Det har ikke oppstått hendelser 
etter avslutningen av regnskapsåret, som er av betyd-
ning ved bedømmelse av foretaket utover det som er 
nevnt i årsrapporten.

AKT hadde i 2018 en omsetning på 78 millioner 
kroner.  Grafen nedenfor viser utviklingen i 
omsetning fra 2010-2018.

Hovedårsaken til økningen i omsetning skyldes en 

økning i antall anløpte busser ved Oslo Bussterminal.
Akershus Fylkeskommunes overføring var på 34,8 

millioner kroner, hvorav 5,2 millioner kroner var til 
dekning av investeringer.

Foretakets hovedfinansieringskilder er:

• Salgsinntekter (47%)

• Anløpsinntekter (43%)

• Annen driftsinntekt (10%)

Driftsregnskapet for 2018 viser et overskudd på 
kroner 3 360 655. Hovedårsaken til overskuddet 
er tre driftsprosjekter som er utsatt til 2019, samt 
periodisering av driftskostnader etter kommunale 
regnskapsprinsipper. 

Foretakets kontantbeholdning per 31.12.2018 var 
på 36,1 millioner kroner i form av bankinnskudd.

 Forutsetning for fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om 
fortsatt drift.

Årsresultat og disponeringer
Fra og med 2016 ble det innført ny beregningsmodell 
basert på selvkostprinsippet ved driften av Oslo 
Bussterminal. Anløpsavgiften ved Oslo bussterminal 
er ikke økt siden 01.07.2017 og busselskapene fikk 
tilbakebetalt kroner 6 024 000 for for mye innbetalt i 
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forhold til kostnadsbasen 2018.
Driften av øvrige terminaler gikk med overskudd 

på kroner 3 360 655.
Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes 

som foretakets resultatregnskap og balanse for 2018.
Årets resultat, regnskapsmessig mindreforbruk i 

driftsregnskapet, kroner 3 360 655 foreslås disponert 
som følger: Kroner 3 360 655 til disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet for 2018 legges frem som 
følger: Investeringskostnader 5 399 170, Resultat 0.

Kjernekapitalinnskudd i Akershus fylkes-
kommunale Pensjonskasse på kroner 76 600 dekkes 
av eget disposisjonsfond.

Investeringer dekkes av investeringstilskudd/
overføringer fra Akershus fylkeskommune med 
kroner 5 229 618 hvor av AFK-midler på kroner 4 949 
375 og belønningsmidler på kroner 280 243, med 
kroner 92 952 fra AKT eget disposisjonsfond.

Sandvika Bussterminal
Sandvika Bussterminal har vært det største gjennom-
førte prosjektet i 2018 med en total kostnad på ca. 11 
millioner kroner (brutto) hvor investeringer utgjør 
6,177 millioner kroner og vedlikehold utgjør 4,767 
millioner kroner. Sandvika Bussterminal ferdigstilles i 
1. kvartal 2019.

Oslo bussterminal
AKT har drifts- og forvaltningsansvar for Oslo buss-
terminal på vegne av Vaterland bussterminal AS. Oslo 
bussterminal oppgraderes med en total investerings-
ramme på 60 millioner kroner. Moderniseringen av 

Oslo Bussterminal startet med prosjektering i juni 
2017. Prosjektet gjennomføres i 2018 og 2019 med 
ferdigstillelse 01.07.2019.  Det ble investert 3,74 mil-
lioner kroner i 2017 og 22,58 millioner kroner i 2018, 
med til sammen 26,32 millioner kroner per 31.12.2018. 
Gjenstående investering/prognose i 2019 er 33,68 
millioner kroner dersom prosjektet gjennomføres 
som planlagt. 

Kjul bussanlegg
Kjul bussanlegg ble revet i 2018 og nytt bygg er plan-
lagt ferdig 01.07.2019. Det skal investeres totalt 120 
millioner kroner fordelt over 2018 og 2019, hvorav 25,4 
millioner kroner ble investert i 2018.

Leiraveien bussanlegg
Leiraveien bussanlegg rehabiliteres til forskrifts-
messig stand. Det ble investert ca. 3,3 millioner 
kroner i Leiraveien bussanlegg AS i 2018. Det ble 
investert i nytt ventilasjonsanlegg i administrasjons-
bygget og i nye drivstofftanker slik at anlegget 
driftes forskriftsmessig. I tillegg ble det gjort en 
del større vedlikeholdsoppgaver som følge av stort 
vedlikeholdsetterslep på anlegget.  Det vil bli 
investert ytterligere 12,225 millioner kroner i 2019. 

AKT har i 2018 hatt drifts- og forvaltningsansvar 
for Kjul bussanlegg og Leiraveien bussanlegg på 
vegne av Kjul bussanlegg AS og Leiraveien bussan-
legg AS.  AS-ene skal avvikles og overføres til AFK. 
AKT drifter og forvalter disse på lik linje med andre 
terminaler, stoppesteder og holdeplasser i Akershus 
fra 01.01.2019.

Strategi og organisasjonsutvikling 

Strategiplanen for Akershus KollektivTerminaler 
FKF har vært retningsgivende for all 
organisasjons utvikling i løpet av 2018. Vi har i vårt 
arbeid vært opptatt av samhandling, seriøsitet, 
trygghet og fleksibilitet, i samsvar med våre 
verdier.

AKT står foran store utfordringer med 
nye teknologiske og miljømessige krav. 
Kollektivtrafikken er viktig for å møte nasjonale 
og internasjonale bærekraftmål, og forsterker 
forventningene fra våre samarbeidspartnere og 
kunder. Dette møter AKT med økt effektivitet på 
mange ulike områder, ikke minst med kompetanse 
og tydelige krav til ledelsen og organisasjonen.

Kompetanseutvikling
AKTs ansatte har deltatt på ulike på kurs i 
kundeservice og beredskap i løpet av året. Høsten 
2018 gjennomførte vi en fellessamling for alle 
ansatte hvor vi jobbet med medarbeiderskap. 
I løpet av året deltok én teamleder på KS` 
lederprogram, og to nye teamledere vil delta på det 
samme programmet våren 2019.

Kommunikasjon
AKT benytter både interne og eksterne 
kommunikasjonskanaler. Vi bruker foruten e-post 
ansattportalen Motimate, som er et bedriftsinternt 
forenklet «Facebook». Vi benytter i tillegg 
Motimate Training til opplæring, fagrelaterte 
quizer og kursing.  Allmøter og avdelingsmøter er 
holdt gjennom året.

AKT har egen webside, som er under løpende 
utvikling: www.kollektivterminaler.no. Det er i 
2018 laget en blogg for Oslo bussterminal hvor 
det legges ut nyheter om det som skjer under 
ombyggingen på bussterminalen:  
https://obtblogg.no/ 

AKTs støttesystemer 
AKT benytter flere fylkeskommunens 
støttesystemer på områdene IT, administrasjon, 
regnskap og arkiv. AKT benytter Agresso som 
lønns- og regnskapssystem, ePhorte som saks- 
og arkivsystemet, samt rekrutteringsverktøyet 
WebCruiter, som er integrert mot ePhorte. Vi 
benytter også anskaffelsesportalen Mercel. 

I tillegg benytter AKT:

• CIM et helhetlig styringssystem for kvalitet, 
sikkerhet og beredskap, som mange av de store 
offentlige aktørene benytter. AKT samarbeider 
blant annet tett med Ruter om CIM.

• Bemanningssystemet Visma Gatsoft 

• FDV-systemet Famacweb

Oslo,  20.03.2019
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RESULTATER OG AKTIVITETER
Arbeidsmiljøet i foretaket er meget godt, og det er 
få som slutter. 

Vernerunder er gjennomført både i den 
ytre driftsorganisasjonen og i foretakets 
administrasjon. Det ble ikke avdekket avvik av 
psykososial eller arbeids-/miljømessig karakter. 
Foretaket er en IA-bedrift og benytter jevnlig vår 
NAV IA rådgiver.

AKT har avtale med Salutis HMS AS, som bistår 
etter behov.

Medarbeiderundersøkelsen
Å skape et godt arbeidsmiljø tilrettelagt for 
utvikling og vekst er et felles ansvar, men 
et spesielt ansvar for den som er leder. For å 
kartlegge arbeidsmiljøet ble det gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse i 2018. Dette er den 
samme undersøkelsen som benyttes i Akershus 
fylkeskommune.

Undersøkelsen måler faktorer som påvirker 
organisasjonens ytelse og har betydning for 
medarbeidernes helse. 97 prosent av de ansatte 
svarte på undersøkelsen.

Medarbeiderundersøkelsen besto av fire 
hovedområder, og resultatene var gjennomgående 
meget bra. Respondentene svarte på en skala fra 
1 til 5 der 5 er helt enig/ofte eller alltid, mens 1 er 
helt uenig/sjelden eller aldri.

På faktorene Gjennomføring, Rolleklarhet, 
Mestring, Mening og Ekstrarolleadferd var 
resultatene over 4. Lavest skår fikk Tradisjon på 2,4. 

Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp i 
handlingsplaner og i de ulike avdelingene i AKT.

Sykefravær
Sykefraværet i AKT var 6,8 prosent for 2018, som er 
en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Sykefraværet for 
2017 var 7,6 prosent. Fraværet var lavest i 3. kvartal 
på 3,3 prosent og høyest 1. kvartal på 9,6 prosent.

Sykefraværet med lengde 1-16 dager var 3 prosent 
og fravær over 16 dager var 3,8 prosent for 2018. 

AKT har jobbet for et godt arbeidsmiljø og 
fulgt opp foretakets sykefravær. Arbeidsmiljø og 
medarbeiderskap var tema på fellessamlingen 
høsten 2018.

Sikkerhet og beredskap – CIM
AKT gjennomførte i 2018 flere samlinger for 
å trene og forberede medarbeiderne på ulike 
typer kriser. Kurs og treninger ble arrangert i 
samarbeid med Securitas, AFKs sikkerhetssjef og 

Oslo handels stands forening. Securitas ivaretar 
vaktholdet ved Oslo Bussterminal. Å kjenne 
vekternes rutiner og aksjonsmønster er avgjørende 
for et godt samarbeid, og var tema for kurset med 
Securitas.

AKT testet i samarbeid med Securitas et nytt 
samband i 2018. I tillegg ble det i løpet av året 
gjennomført kurs i hjerte- og lungeredning. 

CIM er et system utviklet i samarbeid med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Systemet skal ivareta sikkerhet og beredskap for 
offentlige virksomheter, store selskaper og under 
arrangementer. AKT tok først i bruk CIM som 
vaktbok og vaktlogg, og er siden utvidet til å omfatte 
flere områder. Våre beredskapsrutiner og tiltakskort 
er lagret i CIM, og systemet fungerer nå som et 
samlet system ved krisehendelser. AKTs CIM er 
koplet mot Ruters informasjonssentral IOSS, slik 
at Ruter omgående vil varslet av vår trafikkledelse 
ved krisehendelser. Brannvarslingssentralen vår er 
også koplet direkte mot Ruter IOSS, slik at de ved en 
hendelse umiddelbart kan omdirigere busser bort 
fra terminalen.

Samhandling 
Kollektivtilbudet vil til enhver tid være resultatet av 
en felles innsats fra flere ulike aktører. Vi i «kollektiv-
familien» har ikke bare nytte og glede av god sam-
handling - vi er helt avhengige av samarbeid for å 
jobbe effektivt og målrettet. 

Månedlige samhandlingsmøter mellom Statens 
vegvesen Region øst, Ruter, Afk samferdsel og AKT er 
videreført fra 2017. Møtene holder alle informert og 
involvert på tvers av fagfelt, daglig drift og prosjekter.

 Vi opplever effektiv utnyttelse av midler når vi er 
samkjørte og drar i samme retning. 

Prosjekter 
Prosjektavdelingen i AKT har ansvar for forvaltningen 
av kollektivterminaler og bussanlegg, og ledes 
av eiendomssjef med støtte fra prosjektledere. 
Avdelingens arbeid innebærer planlegging, utvikling, 
koordinering, prosjektering, konkurranseutsetting, 
anskaffelse, prosjektgjennomføring, leverandør-
oppfølging og overlevering til driftsavdelingen i AKT. 

Modernisering Oslo bussterminal
AKT bygger om og moderniserer Oslo bussterminal 
på vegne av Vaterland Bussterminal AS. Kontrakt-
signering med AF-Gruppen AS ble gjort 14.06.2018. 
Byggestart var i oktober 2018, med planlagt 
ferdig  stillelse i juli 2019. Kostnads rammen er 
på 60 millioner kroner. Det vil være full drift av 

bussterminalen gjennom hele byggeperioden. 
God skilting, sikkerhet og tilgjengelighet for alle er 

vektlagt. Terminalen blir lys og innbydende med blant 
annet en stor kafé, som skal drives av BIT. 

Øvrige Prosjekter 
I året som gikk arbeidet vi blant annet med følgende 
prosjekter:  

• Grunnarbeidet ble lagt for at Fornebu skal få nye 
bussreguleringsplasser med «sjåførfasiliteter» 
(sanitærbygg for sjåfører) i Snarøyveien i løpet av 
2019. 

• Sandvika bussterminal ble oppgradert med 
kjøreareal, publikumsareal, snøsmelteanlegg og 
drenering av overflatevann.  

• Utredning om optimal utnyttelse av Bekkestua 
bussterminal ble gjennomført med en plan for 
inntil 120 boliger over bussterminalen. Antatt 
markedsverdi på boligene er i 150 – 200 millioner 
kroner, ifølge Union Analyse.

• Nye Ski bussterminal inngår i utbyggingen av den 
nye Follobanen og nye Ski stasjon. AKT ivaretar 
bussterminalfunksjonen i forbindelse med 
utbyggingen. 

• Universell utforming ved Lysaker Brygge ble 
ferdigstilt i 2018. 

• Utredning av universell utforming for utbyggings-/
moderniseringsbehov ved 13 bussterminaler i 
Akershus ble satt i bestilling i 2018.

• Planene for en større utbygging av Lørenskog 
bussterminal startet i 2018. Oppgraderingen 
omfatter universell utforming, sjåførfasiliteter for 
sjåfører og sykkelparkering. 

• AKTs planer om miljøpaviljonger for sjåfører på 
Romerike ble godkjent og lagt ut på anbud til 21 
millioner kroner.

Helse, miljø og sikkerhet 

Konsepttegning for BIT ved Johannes 
Göcking / Interiørverkstedet. Foto ©BIT

Foto: Piotr Chrobot, unsplash.com



Akershus KollektivTerminaler FKF - Årsrapport 2018

12

Akershus KollektivTerminaler FKF - Årsrapport 2018

13

Bussanlegg

Kjul Bussanlegg
I juni 2018 ble reguleringsplanen for et nytt 
bussanlegg for 60 busser vedtatt av Nittedal Kommune. 
AKT deltok i forprosjektet i 2018.  AFK eiendom FKF 
er byggherre, og AKT overtar drift og vedlikehold av 
anlegget 1.juli 2019.

Leiraveien Bussanlegg
I 2018 ble det besluttet å oppgradere Leiraveien 
Bussanlegg for 25 millioner kroner. Ny vaskehall, nye 
tanker, nye porter samt oppgradering av verksted og 
administrasjonsbygg er igangsatt og ferdigstilles i 
juni 2019. Det ble også lagt til rette for lading av El-
leddbusser til en investering på 17 millioner kroner.

Brukeropplevelse og universell 
utforming
Universell utforming (UU) er et satsingsområde 
for AKT, og vi har tilretteleggingsbehov med oss i 
alt planarbeid ved overtakelse og oppføring av nye 
terminaler og stoppesteder.

Vi har bestilt en rapport fra LMR arkitekter 
over nødvendige tiltak for universell utforming 
på 13 bussterminaler. Rapporten skal koste 3,9 
millioner kroner. Det er budsjettert med en 

oppgraderingskostnad på ca. 4 millioner kroner 
per terminal. Over en fireårs periode vil AKT totalt 
investere ca. 50 millioner kroner for oppgraderinger 
til universell utforming og sykkelparkering. Dette 
vil gi betydelig løft og bringe standarden opp på et 
tilfredsstillende nivå for alle reisende. De tre første 
terminalene som blir oppgradert i 2019, er Kløfta 
Bussterminal, Sørumsand Bussterminal og Eidsvoll 
Stasjon.
  

Drift
Driftsavdelingen i Akershus KollektivTerminaler 
FKF (AKT) ledes driftssjef, med støtte fra 
terminalledere. Avdelingen er todelt med én 
terminalleder på Oslo bussterminal (OBT) og 
én terminalleder på Lillestrøm bussterminal. 
De øvrige terminalene for buss og ferge, samt 
stoppesteder, bussanlegg, innfartsparkeringer, 
sykkelparkeringer og vaktmestertjenesten 
er underlagt terminalleder på Lillestrøm 
bussterminal (LBT). Ved OBT har terminalleder 
to teamledere til å støtte opp i den daglige 
organiseringen og driften av terminalen, ved LBT 
har terminalleder støtte fra én teamleder. 

Drift av holdeplasser  
1. september 2018 overtok AKT drifts- og 
forvaltningsansvaret for alle holdeplasser langs 
fylkesvei i Asker og Bærum, totalt 426 stoppesteder. 
Overtakelsen skjedde etter vedtak i Fylkestinget. 2 
nye medarbeidere ble ansatt og driftsbiler og utstyr 
ervervet slik at ansvaret blir ivaretatt på beste 
måte. Lehusene vaskes månedlig og det tømmes 
søppel to ganger per uke. Mange av lehusene 
preges av manglende vedlikehold over mange 
år. For å hente inn dette vedlikeholdsetterslepet, 
ble det på tampen av året bestilt et stort parti 

Arkitektene Astrup & Hellern AS for AFK eiendom FKF

Foto: Georg Thorsnes

Foto: Dagfinn Mahle

reservedeler. Alle holdeplasser skal oppleves 
velholdt og i god stand. I Asker fikk AKT også 
ansvaret for Blakstad bussterminal. 

1. januar 2019 overtok AKT også driftsansvaret for 
holdeplassene langs fylkesveiene i Follo. Det siste 
kvartalet i 2018 ble derfor også brukt til å forberede 
denne overtakelsen, og det ble rekruttert ytterligere 
to medarbeidere til driftsavdelingen. Opplæring og 
kartlegging ble gjennomført i november og desember, 
slik at AKT ved årsskiftet sto klare til å overta dette 
området med 653 holdeplasser. Fra før drifter AKT 
alle terminaler i Follo, og fikk derfor ikke overført 
ytterligere terminaler fra SVRØ i Follo.

Samarbeid med Ruter
AKT og Ruter har opprettet et tett samarbeid rundt 
holdeplassdrift. Det ble i siste halvdel av 2018 avholdt 
faste månedlige drifts- og samhandlingsmøter, for å 
sikre effektiv drift. Samarbeidet fungerer svært godt.    

Reklameavtale i Bærum kommune
Ved overtakelsen av holdeplassene i Bærum 1. 
september, overtok AKT en avtale med Clear Channel 
Norway AS. Selskapet har reklamerettighetene til 46 
lehus, og skal stå for all drift og vedlikehold. Avtalen 
løp ut 31.12.2018, slik at AKTs oppgave først og fremst 
besto i å avvikle avtalen. Dette ble gjennomført med 
flere overtakelsesbefaringer, der status for hvert 
enkelt lehus ble kartlagt. Gjennomgangen avdekket 
et stort vedlikeholdsetterslep og Clear Channel 
Norway AS jobber fortsatt med å hente dette inn. De 
46 lehusene skal fremstå hele og velfungerende og 
alle lystavler for reklame og taklamper skal lyse.

Reklamefinansiering  
Fylkestinget i Akershus behandlet i 2018 en sak om 
reklamefinansiering av terminaler og holdeplasser. 
De ber fylkesrådmannen om å forberede en sak når 
spørsmålet om reklamerettighetene mellom Oslo 
Sporveier og Ruter er av klart. 

AKT har ved utgangen av 2018 ikke mottatt noen 
bestilling fra AFK om å starte arbeidet med saken. 

Omorganisering av driftsapparat
Som følge av overtakelsene av alle holdeplasser i 
Follo, Asker og Bærum, omorganiserte AKT det gamle 
driftsapparatet. Vaktmesterne som tidligere driftet 
terminalene utfører tyngre vedlikehold og større 
reparasjoner innenfor alle typer infrastruktur som 
AKT forvalter.    
 
Oslo bussterminal - resultatutvikling
Trafikken ved Oslo bussterminal (OBT) hadde en 
svært positiv utvikling i 2018. Økningen i antallet 

anløp var på hele 21 prosent fra 2017. Veksten skyldes i 
hovedsak Ruters hyppigere ruteavganger. 

I tillegg til god vekst i anløpstrafikken, hadde AKT 
fokus på kostnader og god kostnadskontroll slik at 
det samlede driftsresultatet for terminalen ble et 
overskudd på ca. 6 millioner kroner. Overskuddet blir 
tilbakebetalt til busselskapene.

Billettsalget ble avviklet september 2017. Det har 
vært minimalt med klager eller reaksjoner i 2018. 
Publikum får kjøpt sin billett via andre kanaler og 
våre kundeverter er behjelpelige når noen har behov 
for assistanse. Kundeverttjenesten har fungert svært 
bra i 2018.

Ombygging og oppgradering ved Oslo 
bussterminal
Det ble i 2018 gjennomført flere mindre 
oppgraderingsprosjekter i tillegg til det store 
ombyggings- og oppgraderingsprosjektet. 

- De fleste utelamper ble skiftet ut, og terminalen 
fremstår nå bedre opplyst og trivelig for sjåfører og 
reisende. 

- Flere skyvedører ble skiftet ut. De gamle var utslitt 
etter mange års bruk.

- Kjøredekket er flere steder skiftet ut med en mer 
fleksibel spesialasfalt, som tåler de ekstreme 
belastningene som bussene påfører underlaget. 
Det har vært utfordrende å finne en god løsning 
for kjøredekket, som for det meste består av betong 
og er i stadig bevegelse. Den nye asfalttypen har så 
langt vist seg å fungere svært bra og viser en god 
holdbarhet. 

- All veioppmerking er også fornyet, slik at fotgjengere 
kan bevege seg tryggere rundt terminalen.

Lillestrøm bussterminal
Aktiviteten ved terminalen var synkende gjennom 
hele 2018 og billettsalget ble avviklet 1. februar 
2019. De ansatte ble forberedt godt på endringene, 
og fikk andre oppgaver. Trafikkinnleggelse ved alle 
terminaler ble overført til Oslo bussterminal, slik at 
all trafikk nå distribueres derfra. Dette frigjører tid for 
terminalledelsen til å jobbe mot driftsavdelingen og 
vaktmesterne.  

Bekkestua bussterminal
Driften av Bekkestua bussterminal har siden 1997 vært 
satt bort til Bærum kommune med egen driftsavtale. 
Kostnadene ved denne ordningen har vært uforsvarlig 
høy og AKT valgte i 2018 å si opp denne driftsavtalen 
og ta ansvaret for alle driftsoppgaver selv. Bærum 
kommune ble i 2018 et vesentlig større driftsområde 
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for foretaket og det var naturlig å ta inn Bekkestua 
i vårt eget nyetablerte driftsapparat. Endringen har 
medført besparelser på ca. en halv million kroner.

Sandvika bussterminal
Kjøredekket på Sandvika bussterminal var utslitt, 
gatevarmeanlegget delvis defekt og alle drenskummer 
ødelagt og delvis tette. Et oppgraderingsprosjekt 
ble gjennomført i 2018 for å sette alt dette i stand. 
Terminalen var ved inngangen til desember 2018 klar 
med nytt gatevarmeanlegg, nye drenering og nytt 
asfaltert kjøredekke. Ruter har samtidig besørget ny og 
bedre skilting på terminalen.

Forvaltning-, drift- og 
vedlikeholdssystem 
AKT har i mange år hatt et forvaltning-, drift- og 
vedlikeholdssystem (FDV) som heter Famacweb. 
Dette systemet har i liten grad vært i bruk. Med 
det volum av driftsoppgaver og ansvar som vi har 
i dag, så er vi avhengig av å ha et velfungerende og 
oversiktlig system som hjelper oss med å holde god 

kontroll. I 2018 ble derfor Famac tatt i bruk av alle 
driftsmedarbeidere til løpende og faste oppgaver av 
forskjellige slag. Planen er å bruke systemet til alle 
typer driftsoppgaver. Dette innebærer blant annet at 
alle avvik som meldes inn blir registrert og videreført 
til våre utførende vaktmestere. Alle oppdrag som 
utføres blir loggført med tid og sted. Det gir oss en unik 
oversikt og kontroll på hva vi skal og må gjøre for å 
ivareta kvalitet og sikkerhet ved alle våre eiendommer, 
terminaler og holdeplasser. FDV-dokumentasjon for 
alle fag blir fortløpende lagret i Famac.

Leverandører
Det er mange forskjellige typer lehus i Akershus 
i dag. De fleste er levert av Norfax AS. Vårt 
serviceteam gjennomførte i 2018 et servicekurs 
hos leverandøren, og er nå i stand til å utføre 
alle typer vedlikeholdsoppdrag selv, med unntak 
av tunge mekaniske løft. Som hovedleverandør 
av lehus til SVRØ over mange år, har Norfax en 
unik leverandørposisjon. Det eksisterte ingen 
leverandøravtale da AKT overtok driftsansvaret for 

holdeplassene i Asker og Bærum. AKT har derfor 
nedforhandlet pris på reservedeler med 20 prosent og 
redusert leveringstiden for reservedeler fra opptil tre 
måneder til fire til seks uker. 

IT
Det er gjort flere tiltak for å rydde opp i en uoversiktlig 
IT-infrastrukturen i selskapet. Flere servere er tatt ned, 
og systemer og programmer er flyttet for å forenkle 
driften. Dette er arbeid som fortsatt pågår, og det vil bli 
gjennomført flere IT-effektiviseringstiltak i 2019.

Leiraveien bussanlegg
Det nye Romeriksanbudet ble avgjort med Nobina 
som ny operatør, og selskapet overtar som leietaker av 
Leiraveien bussanlegget 01.07.2019. Anlegget er nedslitt 
og krever omfattende oppgradering og vedlikehold for 
å imøtekomme dagens krav til et moderne anlegg. Det 
ble i 2018 gjennomført flere oppgraderingsprosjekter. 

- Administrasjonsbygget ble pusset opp 
og oppgradert, blant annet med nytt 
ventilasjonsanlegg. 

- Alle portene i hovedbygget ble skiftet ut med nye 
elektriske leddporter. De nye portene er isolert og 
har forbedret inneklimaet og temperaturforholdene 
vesentlig. 

- De gamle dieseltankene på anlegget er ikke lenger 
godkjent etter 01.1.2019, og ble derfor skiftet ut på 

høsten 2018. Nye tanker ble lagt under bakken for å 
frigjøre plass til bussparkering. 

- Det ble gjennomført en befaring av anlegget i 
november, i samarbeid med tidligere leietaker 
Unibuss og kommende leietaker Nobina . Hensikten 
var å skape best mulig overgang ved endring av 
operatør, samt å enes om hvilke vedlikeholdsplikter 
Unibuss har ved utflytting.    

Skårer Autolakk AS som leide en mindre del av bygget 
måtte i oktober flytte ut av lokalene, fordi de ikke 
lenger klart å opprettholde driften og sine økonomiske 
forpliktelser. Selskapet skyldte et betydelig beløp 
i husleie, men mesteparten er dekket inn av 
bankgaranti. Nobina flyttet inn i lokalene allerede ved 
nyttårsskiftet.

Kjul
Bussanlegget på Kjul i Nittedal ble revet tidlig på året 
og det har ikke vært noen driftsrelaterte oppgaver ved 
Kjul bussanlegg i 2018.

Skisse gjort av tegn_3 for AKT
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ÅRSREGNSKAP

Regnskap        
2018

Revidert    
budsjett 2018

Opprinnelig 
budsjett 2018

Regnskap       
2017

Driftsinntekter:
Brukerbetalinger 0 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter -41 182 856 -39 343 000 -39 343 000 -40 634 819 

Overføring med krav til motytelse -42 013 943 -35 429 000 -35 429 000 -35 724 954 

Sum driftsinntekter -83 196 799 -74 772 000 -74 772 000 -76 359 773 

Driftsutgifter:
Lønnsutgifter 21 959 292 19 196 000 19 196 000 19 978 964 

Sosiale utgifter 6 797 001 8 793 000 8 793 000 9 307 107 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod. 46 487 255 46 469 113 45 826 000 41 314 011

Overføringer 5 073 019 0 0 5 278 909 

Avskrivninger 3 066 092 0 0 2 711 675 

Sum driftsutgifter 83 364 517 73 815 000 73 815 000 78 590 665 

BRUTTO DRIFTSREULTAT 167 718 -957 000 -957 000 2 230 893 

Finansinntekter:
Renteinntekter og utbytte -462 570 -396 000 -396 000 -367 512 

Sum eksterne finansinntekter -462 570 -396 000 -396 000 -367 512 

Finansutgifter:
Renteutgifter og låneomkostninger 289 10 000 10 000 8 451 

Sum eksterne finansutgifter 289 10 000 10 000 8 451 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -462 282 -386 000 -386 000 -359 061 

Motpost avskrivninger -3 066 092 0 0 -2 711 675 

NETTO DRIFTSRESULTAT -3 360 655 -1 343 000 -1 343 000 -839 843 

Interne finanstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -839 843 -839 843 0 -1 237 693 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger -839 843 -839 843 0 -1 237 693 

Overført til investeringsregnskapet 576 301 576 301 0 0 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 263 542 263 542 0 1 237 693 

Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 0 0 

Sum avsetninger 839 843 839 843 0 1 237 693 

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 3 360 655 0 0 839 843 
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 0 0 0 0 

Regnskap       
2018

Revidert    
budsjett 2018

Opprinnelig 
budsjett 2018

Regnskap       
2017

Inntekter:
Overføringer med krav til motytelse -5 229 618 -5 556 953 -30 316 953 -5 931 322 

Sum inntekter -5 229 618 -5 556 953 -30 316 953 -5 931 322 

Utgifter:
Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. 5 322 570 9 760 953 34 520 953 7 647 523 

Sum utgifter 5 322 570 9 760 953 34 520 953 7 647 523 

Inntekter fratrukket utgifter 92 952 4 204 000 4 204 000 1 716 201 

Finanstransaksjoner:
Kjøp av aksjer og andeler 76 600 0 0 60 100 

Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) 576 301 576 301 0 0 

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 1 244 419 

Sum finanstransaksjoner 652 901 576 301 0 1 304 519 

Finansieringsbehov 745 853 4 780 301 4 204 000 3 020 720 

DEKKET SLIK:
Overføring fra driftsregnskapet -576 301 -576 301 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -169 552 -4 204 000 -4 204 000 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 -1 200 000 

Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0 0 0 -1 244 419 

Sum finansiering -745 853 -4 780 301 -4 204 000 -2 444 419 

Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) 0 0 0 0 
Udekket (regnskapsmessig merforbruk) 0 0 0 -576 301 

Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt, investering
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Saldo UB Saldo IB

Anleggsmidler 62 204 045 51 900 391
Faste eiendommer og anlegg 0 0

Utstyr, maskiner og transportmidler 22 755 007 20 498 530

Utlån 0 0

Aksjer og andeler 136 700 60 100

Pensjonsmidler 39 312 337 31 341 761

Omløpsmidler 57 484 789 56 435 284
Kortsiktige fordringer 21 110 047 24 471 894

Premieavvik 245 019 0

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Kasse/bank/post 36 129 723 31 963 389

Sum eiendeler 119 688 833 108 335 675

Egenkapital -49 335 411 -40 195 755
Disposisjonsfond -21 441 365 -21 347 375

Bundne driftsfond 0 0

Ubundne invest.fond -44 419 -44 419

Bundne invest.fond 0 0

Regnskapsmessig mindreforbruk -3 360 655 -839 843

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 576 301

Kapitalkonto -24 488 973 -18 540 420

Endring i regnskapsprinsipp drift 0 0

Endring i regnskapsprinsipp investering 0 0

Langsiktig gjeld -48 781 538 -44 426 437
Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Pensjonsforpliktelse -48 781 538 -44 426 437

Sertifikatlån 0 0

Kortsiktig gjeld -21 571 884 -23 713 483
Kassekreditt 0 0

Annen kortsiktig gjeld -21 394 652 -23 506 713

Premieavvik -177 232 -206 770

Sum EK og gjeld -119 688 833 -108 335 675

Balanse 31.12.2018 Oslo,  20.03.2019
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Noter til årsregnskapet

Note nr 1 – Endring i arbeidskapital

Note nr 2 – Pensjon

FRA BALANSEN:

ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD AIPK

FRA DRIFT OG INVESTERING:

FRA DRIFT OG INVESTERING:

Kapittel Saldo IB Saldo UB Endring

Omløpsmidler 5.1 56 435 284 57 484 789 1 049 505 

Kortsiktig gjeld 5.3 23 713 483 21 571 884 2 141 598 

Anskaffelse av midler Art/Konto  Sum

Inntekter driftsdel (600-670,700-780,800-895) 0 83 196 799 

Inntekter investeringsdel (600-670,700-780,800-895) 0 5 229 618 

Innbetaling ved eksterne finansieringstransaksjoner 900-929 0 462 570 

Sum anskaffelse   88 888 988 

Anskaffelse av midler Art/Konto

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 3 261 896

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 1 745 244

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -1 660 412

Administrasjonskostnader -354 025

Netto pensjonkostnad,inkl. adm. (§13-1 nr c og §13-3 nr a) 3 346 728

Årets pensjonspremie til betaling 3 915 493

Årets premieavvik 214 740

Balanse 31.12.18 Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift

Brutto påløpt forpliktelse (§13-1 nr a og e og §13-2 nr c) 47 611 374  

Pensjonsmidler (§13-1 nr a og e og §13-2 nr d) 39 312 338  

Netto pensjonforpliktelse 8 299 036 1 170 164

Akkumulert premieavvik 31.12.17 -181 215 -25 551

Årets premieavvik til utgift (§13-1 nr d og §13-4 nr a evnt b) 214 740 30 278

Premieavvik tidligere år til utgift (§13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e) 25 888 3 650

Akkumulert premieavvik 31.12.18 59 413 8 377

Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto

Estimert 31.12. 31 341 762 -42 809 488 -11 467 726

Ny beregning 01.01. -36 144 178 44 657 954 8 513 776

Årets estimatavvik (01.01.)  (§13-3 nr c og d) -4 802 416 1 848 466 -2 953 950

Økonomiske beregningsforutsetninger basert på undskriv fra KRD 43 100

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,50 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet G-regulering 2,97 %

Anvendelse av midler Art/Konto  Sum

Utgifter driftsdel (010-285,300-480) -690 0 80 298 426 

Utgifter investeringsdel (010-285,300-480) -690 0 5 322 570 

Utbetaling ved eksterne finansieringstransaksjoner 500-529 0 76 889 

Sum anvendelse   85 697 885 

Endring arbeidskapital balansen -83 196 799 -74 772 000 -74 772 000 -76 359 773 

Anskaffelse - anvendelse 3 191 103 

Kapittel
Endring mem.konti ubrukte lånemidler 5.91 0 0 0 

Endring arbeidskapital bevilgningsregnskap 3 191 103

Avstemming mellom regnskapsdelene 0

Note nr 3 – Garantiansvar
Akershus kollektivterminaler FKF har ikke stilt garantier overfor noen parter.
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Note nr 8 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 
 
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle 
kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, 
registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for 
skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen 
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk.  Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer står oppført 
som omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp 
over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk.  Avskrivningsperiodene er i 
tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All 
annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Mva-plikt og mva-kompensasjon
For 2018 følger foretaket lov om kompensasjon av merverdiavgift for virksomhet tilknyttet Oslo bussterminal. For foretakets øvrige 
virksomhet følges reglene i lov om merverdiavgift.

Som følge av ubetalte faktura er det differanse i mellomværende med fylkeskommunen.

Note nr 4 – Mellomværende med Akershus fylkeskommune

Note nr 5 – Aksjer og andeler

Note nr 6 – Fond

Note nr 7 – Kapitalkonto

Anvendelse av midler Art/Konto Sum

Kortsiktig fordring til Akershus fylkeskommune            11 073 919                    4 898 403 

Kortsiktig gjeld til Akershus fylkeskommune                 316 303                       850 172 

Langsiktig gjeld til Akershus fylkeskommune - -

Selskapets navn Regnskap 2018 Regnskap 2017 Endring fra forrige år

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse – 
kjernekapitalinnskudd

    136 700             60 100       76 600 

Saldo IB Saldo UB Endring

Disposisjonsfond 21 347 375 21 441 365 93 990 

Ubundne investeringsfond 44 419 44 419 0 

SUM ENDRING I BALANSEN 0 0 93 990 

Avsetning til disposisjonsfond 0 263 542 263 542 

SUM ENDRING I BALANSEN 0 0 93 990 

Bruk av disposisjonsfond 0 169 552 169 552 

SUM ENDRINGER INVESTERINGSREGNSKAP   169 552 

FRA BALANSEN:

FRA DRIFTSREGNSKAPET:

FRA INVESTERINGSREGNSKAPET:

ENDRING DRIFT/INVESTERING   93 990

DIFFERANSE 0

32 357 131 32 357 131

 Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:

01.01.2018 Balanse  (kapital) 18 540 420

Salg av fast eiendom og anlegg  Aktivering av fast eiendom og anlegg 5 322 570

Nedskrivinger fast eiendom  
(tilbakeførte midlertidige aktiveringer)

181 Aktivering av utstyr, maskiner  
og transportmidler

 

Avskriving av fast eiendom og anlegg 3 066 092 Utlån  

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler  Kjøp av aksjer og andeler  

Avdrag på utlån  Kapitalinnskudd i AFPK 76 600

Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler  Oppskrivning av aksjer og andeler  

Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler  Avdrag på eksterne lån  

Bruk av midler fra eksterne lån    

Salg av aksjer og andeler    

Endring pensjonsforpliktelser 4 801 886 Endring pensjonsmidler 7 970 756

Endring skyldig arb.g.avg av netto  
pensjonsforpliktelse

 Endring skyldig arb.g.avg av netto  
pensjonsforpliktelse

446 785

31.12.2018 Balanse (Kapital) 24 488 973   
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Note nr 9 – Overføringer mellom foretaket og Akershus fylkeskommune

Transaksjoner mot fylkeskommunen Regnskap 2018 Regnskap 2017

Inntekter med krav til motytelse, investering       5 229 618            830 225 

Inntekter med krav til motytelse, drift      35 448 910         35 261 307 

Kjøp av varer og tjenester, drift        2 566 917           1 630 457 

Gruppe Avskrivingsplan Eiendeler

Gruppe 1 3 år IKT-utstyr, kontormaskiner mv

Gruppe 2 5 år IKT-utstyr, kontormaskiner mv

Gruppe 3 10 år Maskiner, transportmidler, inventar og utstyr

Gruppe 4 20 år Tekniske anlegg mv

Anløpsinntekter 33 686 165

Provisjonsinntekter 32 631

Andre salgsinntekter 7 464 060

Salgs- og leieinntekter 41 182 856
  

Andre refusjoner 26 180

Refusjoner fra staten - sykepenger/fødselspengerefusjoner mm 904 104

Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet 5 071 935

Refusjon fra andre - fylkeskommuner/private 562 814

Salg 35 448 910

Andre inntekter 0

Overføring med krav til motytelse 42 013 943

Overføringer fra AFK 0

Overføringer uten krav til motytelse 0
  

Sum driftsinntekter 83 196 799

Kapitalbidrag (tilbakeføring til AFK) 0

Kjøp fra fylkeskommuner (revisjonshonorar) 0

Kjøp av AFK (ekskl. kapitalbidrag) 0

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon 0

Momskompensasjon drift 5 071 935

Tap på fordringer 1 084

Overføringer 5 073 019

Refusjon fra AFK 5 229 618

Kompensasjon for merverdiavgift 0

Refusjon fra staten 0

Refusjoner fra andre  (private) 0

Overføringer med krav til motytelse 5 229 618
  

Andre overføringer fra AFK 0

Sum andre overføringer 0
  

Sum inntekter 5 229 618

Kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 5 322 570

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteproduksjon (kjøp fra AFK) 0

Overføringer (mva kompensasjon/overføring til AFK)  0

Fordelte utgifter (Kalkulatoriske kostnader)  0

Overføring til AFK 0

Sum utgifter 5 322 570

Inntekter fratrukket utgifter 92 952

Note nr 10 – Vesentlige poster

Note nr 11.A – Vesentlige transaksjoner drift

Note nr 11.B – Vesentlige transaksjoner investering

Note nr 12 - Varige driftsmidler, anleggsmidler

Note nr 13 – Langsiktig gjeld til Akershus Fylkeskommune

Det er for finansieringen av AKT FKF lagt til grunn modell for driftstilskudd med motytelse og egen inntjening på ytelser til eksterne.
Driftstilskuddet for 2018 utgjør kroner 30.893.004

Driftsregnskapet for Akershus Kollektiv Terminaler FKF er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 3.360.655.                                                                                                 
Av dette utgjør ca kroner 2.500.000 i vedlikeholdsarbeider som ble utsatt til 2019. 

Resultatet forøvrig består i et positivt avvik på kroner 1.839.856,42, dette skyldes i hovedsak viderefakturerte kostnader i forbindelse med 
drift av Leiraveien bussanlegg AS og Kjul bussanlegg AS.  Disse var ikke tatt med i budsjett 2018, da det på tidspunktet for utarbeidelse av 
budsjett fortsatt var drift i AS’ene.  AKT overtar driften av begge bussanleggene fra 1.1.19 etter at AS’ene er avviklet.

Vi har et positivt avvik på rep/vedlikeholdskostnader som i hovedsak skyldes vedlikeholdsprosjekter som er utsatt til 2019.

AKT FKF har ingen langsiktig gjeld til Akershus Fylkeskommune

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Sum

Anskaffelseskost 1.1. 509 634 1 986 498 30 707 528 502 014 33 705 674 

Akkumulerte avskrivninger 1.1. 468 837 1 320 676 11 185 049 232 583 13 207 145 

Tilgang i 2018 0 31 657 5 290 912 0 5 322 569 

Avgang i 2018 0 0 0 0 0 

Avskrivninger i 2018 40 743 279 655 2 718 751 26 943 3 066 092 

Nedskrivninger  0 0 0  0 

Reverserte nedskrivninger 0 0 0  0 

 

Bokført verdi 31.12.18 55 417 825 22 094 640 242 488 22 755 007 
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Note nr 14 – Årsverk

Note nr 15 – Ytelser til ledende personer

Funksjon 2018

Stab 10

Kundeverter/trafikkledere 17

Teknisk drift 7

Lærlinger 0

Sum årsverk 34

Lønn og annen godtgjørelse Lønn Naturalytelser
Arbeidsgivers  
andel pensjon

Jafar Altememy, administrerende direktør 1 214 769 10 750 123 565

Per Erik Syvertsen, styreleder 84 645 (honorar)

Revisjonshonorar

Årsoppgjørsrevisjon 110 200



Vi bidrar til at folk foretrekker 
å reise kollektivt


