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Side 2

2011. Videre ønsker vi å framheve samarbeidet med
samferdselsavdelingen i fylkeskommunen i året
som har gått. Samarbeidet blir stadig bedre, og etter
noen prøvende år føler vi nå at vi har en bedre og mer
tydelig arbeidsfordeling enn noen gang tidligere.

Styrets
beretning
Kolumbus har tre styrende verdier som definerer
hvilken retning vi ønsker å bevege oss i:
Kundeorientert, ansvarlig og nytenkende.
Passasjerutvikling og tilbakemeldinger fra kundene
forteller oss hvorvidt vi har staket ut riktig kurs,
og resultatene fra markedsundersøkelsene gir oss
nøyaktig informasjon om hvordan vi ligger an. I 2010
fortalte resultatene oss at vi fortsatt har en vei å gå
før vi når målsetningen, og at vi har et spesielt stort
forbedringspotensiale innenfor informasjon – både
internt og eksternt. Vi må med andre ord gjøre en
bedre jobb når det gjelder å holde våre kunder og
samarbeidspartnere orientert, både når det gjelder
faktorer vi kontrollerer og situasjoner vi ikke kan
styre.
Den mest synlige rollen i Kolumbus har mannskapet
hos båt- og bussoperatørene våre. De gjør en
kjempejobb for å frakte kundene våre dit de skal.
Både våre interne medarbeidere og de som arbeider
for våre operatører sitter på en unik kompetanse
som Rogalands kollektivreisende drar nytte av hver
dag. Vi vil spesielt takke Tide Buss Haugesund for fem
år med god flyt, og vi ser fram til fem nye nå som det
er bestemt at Tide fortsetter i nordfylket fra 1. januar

I løpet av 2010 har vi tatt grep når det gjelder
nytenkning og modernisering. Med lanseringen av
Reiseplanleggerapplikasjoner for mobiltelefoner,
åpning for validering i bakdøren og QR-koder på de
fleste holdeplassoppslagene våre, håper vi at vi vil
score høyere på nytenkning blant våre kunder i 2011.
Vi håper også at det nyoppussede kundesenteret på
Byterminalen bidrar til økt trivsel blant både
medarbeidere og kunder, og at årets passasjervekst
på 1,3 prosent på buss og 2,0 prosent på båt
fortsetter inn i det nye året.
2009 var vårt første år med overskudd, og også dette
året er resultatet positiv. Det er også gledelig å se at
sykefraværet har gått ned. Dette tror vi skyldes økt
fokus på sykefraværsoppfølgning og på å fremme et
inkluderende arbeidsliv.
Det vil alltid være utfordringer knyttet til
kollektivtrafikken, og som et fylkeskommunalt
administrasjonsselskap har vi heller ikke kontroll
over alle forutsetningene som skal til for å tilby
et optimalt kollektivtilbud. Det viktigste for oss i
Kolumbus er uansett å fokusere på hva vi kan gjøre
for å utvikle tilbudet i riktig retning. Hvordan vi,
sammen med våre samarbeidspartnere, kan
redusere gapet mellom hva vi er, hva vi sier og hva vi
gjør for å sikre kollektivtrafikken et godt omdømme i
Rogaland.
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2010: Buss
Operatører 2010
Område

Selskap

Kontraktsform

Sør-Rogaland

Veolia Transport Sør AS

Anbudskontrakt

Nord-Rogaland

Tide Buss Haugesund AS

Anbudskontrakt

Ryfylke

Suldal Billag AS

Tilskuddskontrakt

		

Veolia Transport Sør AS – avd. Østerhus buss

Tilskuddskontrakt

		

Kvitsøy Buss AS

Tilskuddskontrakt

		

Finnøy Buss AS

Tilskuddskontrakt

		

L. Rødne og Sønner AS

Tilskuddskontrakt

		

Rørheims Bilruter AS

Tilskuddskontrakt

Billettbruk på Nord-Jæren 2010
Ungdomspass 2010
Enkeltbilletter 2010
Flexipass 2010
Studentpass 2010
Autotrekk, dagpass
og korttidspass 2010
Periodepass 2010
Skolekort 2010
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Utvikling i bruk av X-rutene

Buss SørRogaland
Fra 2009 til 2010 har vi opplevd en passasjervekst på
1,2 prosent i Sør-Rogaland, et lavt tall sammenlignet
med målsetningen på 4 prosent. Veksten fordeler seg
på flere ruter, men også dette året har vi sett en
spesielt markant økning i bruken av X-rutene.
Økningen fra i fjor er på hele 47,4 prosent i forhold til
fjorårets passasjertall på 94.909. Rute X 71 fra Tasta,
X 76 fra Viste-Hageby og X74 fra Hundvåg har hatt
best gjennomsnittsbelegg, mens rutene fra Skaarlia,
Tananger og Ganddal/Stangeland har færrest
passasjerer per tur.

2009
2010

Utvikling i bruk av nattrutene

På nattbussene så vi en negativ utvikling fra 2008 til
2009, men i 2010 snudde trenden. Antall
nattbusspassasjerer steg med hele 37,8 prosent og
landet på 145.433 passasjerer. En viktig pådriver for
veksten er at taksten ble senket og at det ble åpnet
for bruk av Ungdomspass på nattbussen fra januar
2010. Over halvparten av de som tok nattbussen i
2010 brukte Ungdomspass.
Billettmiksen har stabilisert seg etter flere år hvor
andelen Flexipass har vært økende på bekostning av
andre billettkategorier. I 2010 brukte en fjerdedel av
de reisende enkeltbillett, en fjerdedel Flexipass og
33 prosent Ungdomspass. I 2010 åpnet Kolumbus for
validering i bakdøren på bussene på Nord-Jæren, noe
som vi håper vil effektivisere reisen for både
passasjerer og sjåfører. De endelige resultatene av
dette vil vi først se i 2011.
På grunn av et høyt antall forsinkelser og innstilte
avganger vinteren 2008 stevnet Kolumbus Veolia
Transport Sør for retten i 2009. I 2010 sendte Veolia
motsøksmål til Kolumbus vedrørende feil og mangler
ved det elektroniske billettsystemet. Høsten 2010
ble det inngått utenomrettslig forlik mellom partene
i saken, og Kolumbus og Veolia ser fram til videre
samarbeid.
Punktlighet beregnes ut fra reisens avgangstidspunkt, og vår målsetning har de siste årene vært
å oppnå 96 prosent punktlighet. I 2008 lå
punktligheten i rushtiden på Nord-Jæren på 90,6
prosent, mens den i 2009 steg til 93,4 prosent. I løpet
av 2010 steg tallet ytterligere til 94,4 prosent, og på
tross av utfordrende kjøreforhold i januar og februar,
tok vi dermed nok et skritt i riktig retning. Totalt
ligger punktligheten på 95,23 prosent på Nord-Jæren
og 96,85 prosent for resten av Sør-Rogaland.

2010
2009
2008

Skolestart i august 2010 bød ikke på like store
problemer som de vi opplevde foregående år, men
det er alltid behov for justeringer i sammenheng med
en så stor omrokking av passasjerer. Også dette året
ble kapasiteten økt i forkant, men det er nær umulig å
forutsi reisemønsteret nøyaktig. Derfor har også folk
i år opplevd å bli forbikjørt av fulle busser. Ved
gjentakende tilfeller av underkapasitet setter vi inn
tiltak som ekstrabusser eller større busser. Dette
arbeidet baseres på tilbakemeldinger fra kunder og
operatører i kombinasjon med statistikk fra
billettsystemet.
En problemstilling som er blitt spesielt aktuell
innenfor kollektivtransportbransjen i 2010, er ran.
Fra september til november satte flere bussran i SørRogaland kontanthåndteringen om bord i bussene i
fokus. Å redusere kontantbeholdningen om bord blir
derfor et viktig prioriteringsområde for Kolumbus i
tiden som kommer.
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Billettbruk på Haugalandet
2010

Buss NordRogaland
Også i Nord-Rogaland fortsetter passasjerveksten,
dette året med en stigning på 2,8 prosent, altså 0,8
prosent mer enn målsetningen på 2 prosent. En viktig
årsak til passasjerveksten i nord er det økte antallet
skolereiser. For eksempel utgjorde reiser med
skolekort rundt 33 prosent av reisene i NordRogaland i desember, mens 22,8 prosent reiste med
Ungdomspass og 30,2 prosent med enkeltbillett.

Enkeltbilletter

Nattbussen har imidlertid opplevd en dalende trend
i forhold til fjorårets tall. På tross av en oppgang på
11,9 prosent i desember 2010, endte vi opp med en
samlet nedgang på 2,8 prosent sammenlignet med
2009. En viktig årsak til den negative kurven er at
nattbussene til Sveabakken og Skjoldastraumen ble
tatt ut av drift i juni 2009. Statistikken over antall
reiser i første halvdel av 2009 og 2010 er derfor ikke
sammenlignbar.
I 2010 ble det klart at Tide Buss Haugesund AS vant
anbudsrunden som ble utlyst i 2009. Den nye
kontrakten gjelder fra og med 1. januar 2011.
Konkurransegrunnlaget inneholdt flere opsjoner for
utvidelse av tilbudet med sikte på å møte framtidig
utvikling som for eksempel T-forbindelsen, ønsker fra
publikum og behov i markedet.

Skoleskyss
Ungdomspass

For å møte kontraktsvilkårene har Tide blant annet
oppgradert bussparken sin med 57 nye busser.
På tross av vanskelige kjøreforhold også i NordRogaland i starten av året bedret punktligheten seg
fra 92,43 prosent til 94,23 prosent fra 2009 til 2010.
Den eneste måneden hvor punktligheten var
dårligere enn foregående år, var i desember. Også da
var det kjøreforholdene som sinket bussene.

Buss
Ryfylke
All busstrafikk i Ryfylke blir i dag regulert gjennom
tilskuddskontrakter mellom forskjellige operatører
og Kolumbus. Her er operatørene selv ansvarlige for
å markedsføre og informere om tilbudet. I 2010 ble
det gitt til sammen 28,7 millioner kroner i tilskudd til
drift av bussruter i Ryfylke.
Passasjertallene for tilskuddsrutene holder seg
stabilt. I disse områdene er hovedvekten av
busstilbudet knyttet til skoleskyss, noe som sikrer
jevn etterspørsel. Kollektivandelen for øvrig er

heller lav, noe som er naturlig sett i lys av at dette er
områder med mye spredt bebyggelse og lavt
befolkningsgrunnlag.
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2010: Båt
Operatører 2010
Område

Selskap

Kontraktsform

Ryfylke

Tide Sjø AS

Anbudskontrakt

Byøyene/Hommersåk

Tide Sjø AS

Anbudskontrakt

Haugesund

Tide Sjø AS

Anbudskontrakt

Vassøy

L. Rødne & Sønner AS

Tilskuddskontrakt

Utsira

Rutebåten Utsira

Tilskuddskontrakt

Røvær

Røværfjord

Tilskuddskontrakt

Finnøy

L. Rødne & Sønner AS

Tilskuddskontrakt
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Utvikling i antall reiser med båt
i Ryfylke

Båt Ryfylke
Sommeren 2010 ble det foretatt en grundig revisjon
av hurtigbåtrutene i Ryfylke for å tilpasse anløpstidene til faktisk fart på hurtigbåtene og avstanden
mellom kaiene. Samtidig ble anløpsmønsteret i
Finnøy noe endret da de fleste av Sjernarøyene ble
knyttet sammen med ny bro mellom Tjul og NordTalgje.
Som følge av et fylkestingvedtak har Kvitsøy fått en
ekstra tur/retur med hurtigbåt om morgenen, og i
desember hadde båten i denne ruta en
grunnstøtning ved Kvitsøy. Heldigvis kom ingen
passasjerer til skade, og ruten kunne fortsette ved
omrokkering av Tide Sjøs båter samt innleie fra et
annet rederi.
Det har vært en nedgang i passasjertall på
hurtigbåtene i Ryfylke på 0,9 prosent fra 2009 til
2010. Det er nærliggende å tro at åpningen av
Finnfast har bidratt til å redusere passasjergrunnlaget. I tillegg var den faste lokalbåten mellom
Fisterøyene, Stavanger og Lysefjorden, MS
Lysefjord, ute av drift i to måneder for å gjennomgå
nødvendige reparasjoner. Som erstatning ble ruten
betjent av en hurtigbåt i Lysefjorden og en fraktebåt
til og fra Fisterøyene. Operatøren lyktes dessverre
ikke i å skaffe en reservebåt som også kunne frakte
kjøretøy, noe som medførte at vi hadde et redusert
tilbud til våre reisende i denne perioden.
En av utfordringene vi omtalte i forrige årsrapport
var knyttet til forhåndsbestillingsordningen på
Ryfylkebåtene i helgene. Systemet for billettbestilling var nemlig lagt opp slik at folk kunne
bestille plass langt fram i tid uten å benytte seg av
den. Mange ble derfor stående på venteliste i tilfelle
billettene som var bestilt ikke ble hentet før avgang.
For å unngå dette usikkerhetsmomentet innskrenket

2009
2010

vi i desember ordningen til å kun omfatte helgen i
inneværende uke. Etter den tid har ventelistene vært
betydelig kortere.
Tide Sjø implementerte i 2010 en ny webløsning for
forhåndsbestilling av billetter til Flaggruten. Med
enkelte tilpasninger vil dette systemet også kunne
knyttes til hurtigbåtene i Ryfylke. Det er et mål for
Kolumbus å få på plass et nytt bestillingssystem
også for hurtigbåtene i Ryfylke med mulighet for
forhåndsbetaling. Det må imidlertid sikres at dette
fungerer godt i samspill med andre billettprodukter
som Reisekonto og Ungdomspass. Kolumbus kommer
derfor til å følge utviklingen hos Tide Sjø i tiden som
kommer.
Mot slutten av 2010 vedtok fylkestinget at ferjene
som går til Lysefjorden/Fister, Vassøy og Utsira skal
følge ferjeregulativet for riksveier fra 2011. Det
betyr at de underlegges det samme prissystemet
som de øvrige bilferjene i fylket fra 1. januar, og at
de tar i bruk Tides betalingssystem fra samme dato.
Med unntak av Ungdomspasset er derfor
Kolumbuskortet ikke lenger gyldig som betalingsmiddel på disse ferjene.
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Utvikling i antall reiser med båt
til Byøyene

Båt Byøyene
Hurtigbåtruten mellom Stavanger, Byøyene og
Hommersåk har også dette året hatt en solid vekst
på hele 7,9 prosent fra 2009. Etter at vi fra 1. januar
2010 kunne tilby større båter, har tilbudet blitt
tilgjengelig for flere. Tide går med materiell som
overgår kontraktens krav til antall reisende, og i
tillegg ble MS Fjord Molde ferdig ombygget i henhold
til krav om universell utforming i 2010. Det betyr
at begge hurtigbåtene i ruteområde Byøyene nå er
utformet i henhold til kravet om universell utforming.

2009
2010

Også Vassøyferja følger fra 1. januar ferjeregulativet
for riksveiferjer, som beskrevet på forrige side.

Båt NordRogaland

Utvikling i antall reiser med båt
i Nord-Rogaland

Hurtigbåtforbindelsen mellom Stavanger og
Haugesund blir drevet på anbudskontrakt av Tide
Sjø som en del av Flaggruten. Driften av tilbudet har
fungert godt gjennom hele året og vi fraktet hele 9,4
prosent flere passasjerer på denne strekningen i år
enn i fjor. Kontrakten med Tide Sjø er forlenget til 31.
desember 2013.
Både lokalbåten til Utsira og lokalbåten til Røvær er
drevet på tilskuddskontrakter. Rutebåten Utsira, som
er eid av Utsira kommune, har ansvar for lokalbåten
til Utsira, mens rederiet Røværfjord drifter ruten til
Røvær. Driftsopplegget på begge rutene har fungert
stabilt og godt gjennom hele året, uten store
justeringer i verken rutetider eller avganger.
Imidlertid har også Utsira-ruten gått over til ferje-

2009
2010

regulativet for riksveier. Det har også vært et særlig
ønske fra våre kunder at Røværruten skal gå innom
Vibrandsøy, noe som vil bli lagt fram for politisk
behandling i 2011.
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2010: Styre og administrasjon

Kolumbus – Rogaland Kollektivtrafikk FKF
Antall ansatte: 38 (35,5 årsverk)
– 23 personer i administrasjonen, 15 i Kolumbus kundesenter.
– Kjønnsfordeling: 18 menn (47 prosent), 20 kvinner (53 prosent).

Styre

SYKEFRAVÆR: Samlet sykefravær for hele

Kolumbus var 6,3 prosent (10,2 prosent i 2009),
hvorav korttidsfraværet utgjorde 2,1 prosent
(2,3 prosent i 2009).

Oddbjørg A. Starrfelt (Ap), styreleder
Karl Edvard Aksnes (KrF), nestleder
Arne Kleppa (Sp)
Jostein Zazzera (FrP)
Liv Todnem (H)
Jan Rune Fredvang, ansattvalgt representant

OMORGANISERING: Odd Aksland overtok
direktørstillingen i august.
MILJØ: I Kolumbus er vi opptatt av å ikke
forurense det ytre miljøet. Miljøgevinstene
knyttet til kollektivtrafikk er i seg selv store og en
viktig motivasjonsfaktor for oss som jobber her.

Svein H. Andersen (Ap), vararepresentant
Alf Inge Flokketvedt (KrF), vararepresentant
Tone Kringeland (Sp), vararepresentant
Knut Arne Ravndal (FrP), vararepresentant
Anne Tone Salte (H), vararepresentant
Christine Alm Harestad, ansattvalgt
vararepresentant

ETIKK: Som fylkeskommunalt foretak jobber
vi etter de etiske retningslinjene til Rogaland
Fylkeskommune. Vi er opptatt å opptre korrekt,
åpent og rettferdig overfor våre samarbeidspartnere og kunder. Vi ønsker å skape tillit hos alle
parter til at vi fører en objektiv og redelig
saksbehandling.

HONORAR: Det ble avholdt 10 styremøter i

2010. Det ble utbetalt 349.953 kroner i
styrehonorar. Lønn og godtgjørelse til direktør
utgjorde 837.953 kr kroner i 2010.

LIKESTILLING: På bakgrunn av den jevne

kjønnsfordelingen i både styre og administrasjon,
er det ikke iverksatt spesielle tiltak for å fremme
likestilling i Kolumbus.

DISKRIMINERING: Vi er opptatt av å unngå
diskriminering som følge av etnisk bakgrunn og
kjønn på alle arenaer i organisasjonen. Dette
inkluderer rekrutteringsprosesser, lønnsforhandlingerog interne utviklingsmuligheter.

Side 10

Undersøkelsen danner et viktig grunnlag for
målsettingene våre.

Hva mener
kundene?
Kolumbus får daglig mange nyttige tilbakemeldinger
fra kunder. Klager, ros, ønsker og synspunkter gir oss
verdifull innsikt i hva vi bør fokusere på i jobben vår.
For å sikre at vi får et mest mulig balansert bilde av
kundenes behov og den faktiske tilfredsheten,
gjennomfører vi i tillegg flere forskjellige
kundeundersøkelser. I tillegg til månedlige intervjuer
knyttet til kundetilfredshet og egne temabaserte
undersøkelser, har Kolumbus også rekruttert et
kundepanel med i overkant av 1.000 engasjerte
deltakere. Panelet blir brukt til å avdekke og følge
opp konkrete problemstillinger.

KTI – Kundetilfredshetsindeks

Kundetilfredshet har i 2010 blitt målt
regelmessig blant befolkningen i hele fylket.
Hensikten er å avdekke tilfredshetsnivået på ulike
elementer knyttet til rute- og servicetilbudet fra
Kolumbus, få kunnskap om hva som påvirker total
tilfredshet og måle effekten av iverksatte tiltak.

Kundetilfredshetsundersøkelsene som ble
gjennomført i 2010 viser at båtpassasjerene er våre
mest fornøyde kunder. På en skala fra 1 til 5
rangerer de Kolumbus mellom 3 og 4,5 på alle
spørsmål. De kategoriene som rangeres dårligst går
på pris og informasjon ved forsinkelser, driftsstopp
og ruteendringer, mens kundene er mest fornøyde
med mannskapets serviceinnstilling, rensligheten om
bord og at det oppleves som hyggelig og sosialt å ta
båten.
Også blant busspassasjerene våre scorer vi dårligst
på informasjon ved forsinkelser og driftsstopp, hvor
kundene i Sør-Rogaland gir oss 2,1 – den laveste
rangeringen i hele undersøkelsen. Videre forteller
undersøkelsen oss at det finnes rom for forbedring
i forhold til sjåførenes kunnskap om traseer og
rutetider, mens vi scorer høyest på avstand til
nærmeste holdeplass og hvor enkelt det er å kjøpe
billettprodukter. På disse spørsmålene runder vi 4
på skalaen. Blant busspassasjerene er resultatene
generelt bedre i nordfylket enn i Sør-Rogaland.
Samlet sett forteller årets kundeundersøkelser oss
at informasjon er et område som må prioriteres, både
eksternt og internt. På tross av en generell
kundetilfredshet på mellom 3,6 og 3,8 over hele
Rogaland, er kundetilfredshet noe vi vil fortsette å
jobbe med så lenge det finnes rom for forbedringer.
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“Hvor fornøyd er du med Kolumbus?”:

Andre undersøkelser

I tillegg til vår generelle tilfredshetsundersøkelse
gjennomførte vi to spesifikke ruteundersøkelser i
fjor. Vi undersøkte tilfredsheten blant passasjerene
på E90 og på de ulike X-rutene. På ekspressrutene
fikk vi gode tilbakemeldinger på både avganger
og traseer, og kundenes tilfredshet nådde 4,1 på
skalaen.

45%

Den totale tilfredsheten med rute E90 ble vurdert til
3,6, og med sine avkrysninger fortalte kundene oss at
vi har et spesielt stort forbedringspotensiale i forhold
til å sikre punkligheten langs ruten.
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Resultatene av begge målingene er gode, men vi
vet at vi må arbeide videre med å utvikle tilbudene,
spesielt når det gjelder rute E90.
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3.8 Haugalandet

Kundepanel

Kundepanelet vårt har gitt oss god hjelp også i 2010.
Dette året har vi fokusert spesielt på X-rutene og
kampanjen rundt lanseringen av våre reiseplanleggerapplikasjoner til iPhone og Androidtelefoner. Av X-rutevurderingen lærte vi at Spis
kø-budskapet ble effektivt distribuert gjennom
de ulike kanalene vi hadde valgt. En andel på hele
63 prosent svarte at de hadde lagt merke til Spis
kø-begrepet, og X-rutebegrepet var også blitt lagt
merke til av over halvparten av de spurte. Kampanjen
i sin helhet oppnådde god oppmerksomhet og liking,
noe som gir grunnlag for å fortsette å bruke disse
budskapene framover.
Det største oppdraget kundepanelet fikk bryne seg
på i løpet av 2010, var app-kampanjen vår. Ti
personer ble trukket ut til å sitte i gruppe og
diskutere informasjonsmaterialet før lansering.
Panelet bekreftet at budskapet var forståelig og
passet for målgruppen, så kun små justeringer måtte
til før kampanjen kunne settes ut i live. Applikasjonene ble lansert i romjulen 2010.
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Kolumbus
kundesenter

å henvende seg direkte til vårt kundesenter. I tillegg
lanserte vi i 2010 en nettbasert Reiseplanlegger for
mobiltelefoner, og vi mottar stadig flere kundehenvendelser via Facebook og Twitter.

Kolumbus kundesenter betjener henvendelser over
telefon, internett og skranke fra Byterminalen i
Stavanger. Kolumbus har også salgskontorer på
Fiskepirterminalen i Stavanger, Bytunet i Haugesund
og Ruten i Sandnes. Disse tjenestene er kjøpt inn fra
eksterne aktører.
2010 ble preget av oppussing og midlertidig
flytting av kundesenteret på Byterminalen.
Prosessen startet allerede i mars, og det ble inngått
en avtale med NSB om leie av lokaler hos dem. Etter
noen måneder i midlertidige lokaler kunne vi flytte
tilbake til vårt eget nyoppussede kundesenter i
september. Både kunder, media og ansatte synes å
være godt fornøyde med forandringen.

Antall henvendelser og
gjennomsnittlig ventetid
Antall betjente kunder i skranken
på Byterminalen:
2008:
2009:
2010:

59.006
60.996
56.181*

+ 3,3 %
– 8,5 %		

* 20 dager u. reg.

Gjennomsnittlig ventetid i min. i skranken
på Byterminalen:
2008:
2009:
2010:

01:50
01:34
01:11

– 17 %
– 32,3 %

Antall betjente telefonsamtaler til telefon 177:
2008:
2009:
2010:

95.416
94.949
66.919

– 0,4 %
– 41,8 %

Selv om 2010 bød på ekstra utfordringer for kundesenteret i sammenheng med forsinkelser grunnet
vanskelige kjøreforhold og et økt antall klagesaker
grunnet flere billettkontroller, mottok kundesenteret
22 prosent færre henvendelser via telefon i 2010 enn
i 2009. Samtidig som antall telefon- og skrankehenvendelser gikk ned, sank også antall saker
behandlet via det nettbaserte kundehåndteringssystemet Boomerang fra 5.840 til 5.619.
Statistikken påvirkes av flytteprosessen og det at
vi var uten tellesystem for mottatte henvendelser i
halve september.

Gjennomsnittlig ventetid i min. før svar
på telefon 177:

Fra 2009 til 2010 så vi en markant økning i bruken
av Reiseplanleggeren på www.kolumbus.no. Det ble
registrert 1.612.173 søk i Reiseplanleggeren i 2010,
altså en økning på hele 70,5 prosent i forhold til 2009.
Disse tallene avslører at kundene våre i økende grad
benytter Reiseplanleggeren på internett istedenfor

Antall søk med Reiseplanleggeren:
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2008:
2009:
2010:

00:57
00:54
00:42

– 5,5 %
– 28,5 %

Antall betjente henvendelser via “kontakt oss”
på www.kolumbus.no:
2008:
2009:
2010:

2008:
2009:
2010:

4.860
5.686
3.921

509.343*
945.657
1.612.173

* Tallet er delvis beregnet

+ 16,9 %
– 45 %

+ 85,6 %
+ 70,4 %

Informasjon
og markedsføring
Kolumbus skal gjøre det enkelt for folk å reise
kollektivt. I den sammenheng er kommunikasjonsavdelingens rolle å utforme konkret og tydelig
informasjon om kollektivtilbudet til eksisterende så
vel som nye kunder. For å nå ut til kundene våre tar vi
aktivt i bruk resultatene fra kundetilfredshetsmålingene vi gjennomfører flere ganger i året.
Resultatene av markedsundersøkelsene brukes altså
ikke bare som grunnlag for ruteendringer, men også
som basis for hvordan vi utformer og distribuerer
informasjonen vi produserer.
Året startet med utfordrende kjøreforhold og et
stort behov for oppdatert informasjon om stengte
veier og midlertidige ruteendringer. I tillegg til ble
det gjort en rekke rutejusteringer i løpet av 2010,

som sammen med helligdagskjøring, takstøkning og
omlegginger, gjorde 2010 til et krevende år
informasjonsmessig. Vi har tatt i bruk et vidt spekter
av informasjonskanaler for å distribuere nyhetene
våre. Nettsiden vår, Twitter, Facebook,
informasjonsskriv, pressemeldinger, holdeplassoppslag, bussplakater og kunngjøringsannonser har
vært flittig brukt. I tillegg har vi opprettet to nye
informasjonskanaler, Kolumbuskanalen på YouTube
og teknologibloggen på next.kolumbus.no, for å nå
ut til enda flere av våre kunder med spesialtilpasset
informasjon.
I tillegg til generelt informasjonsarbeid har vi jobbet
med å utvikle nye rutehefter for buss i NordRogaland, hurtigbåt i Ryfylke og ferje til Byøyene/
Hommersåk, og vi har hatt flere informasjonskampanjer for å få flere til å benytte seg av tilbudet
vårt. Alle de nye rutene og eksisterende ruter med
godt vekstpotensial er markedsført i flere kanaler
med sikte på å nå nye brukere. Markedsføringen har
vært gjennomgående informativ, med fokus på å øke
kunnskapen om rutetilbudet og relevante billettprodukter. Kampanjen som markedsførte
X-rutene våre har fått spesielt mye oppmerksomhet,
og i tillegg har vi informert via en rekke kanaler om
våre ekstrabusser til Rått og Råde-festivalen og vårt
opplegg rundt Bilfri dag. Vi har også stått på stand
hos flere bedrifter som har ønsket å gi sine kunder
spesialtilpasset informasjon om kollektivtilbudet.
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Produktutvikling
Produktutvikling i Kolumbus dreier seg ikke bare om
å justere og opprette ruter og traseer. Det inkluderer
også billettproduktene våre, som vi ønsker å utvikle
i tråd med kundenes behov. Ulike former for ruteinformasjon og ulike formidlingskanaler er også en
betydningsfull del av Kolumbus’ tilbud, og et viktig
fokusområde for oss som jobber med å forbedre
tilbudet til publikum. Bak all produktutvikling ligger
et ønske om å tilpasse produktene og tjenestene våre
best mulig i forhold til faktiske og forventede behov.
I 2010 har vi gjort flere grep for å gjøre det enklere å
innhente ruteinformasjon. En av tilbakemeldingene vi
fikk i 2009 var at kundene savnet å få informasjon
via mobil. Derfor er mobiltelefonen nå blitt en viktig
kanal for å nå ut til både nye og faste brukere,
uavhengig av hvor de måtte befinne seg og når på
døgnet det er. Mobilsatsingen vår startet med en
wap-reiseplanlegger tilrettelagt for mobil-nettlesere,
og utviklingen fortsatte med QR-koder på holdeplassoppslag omkring i fylket. En QR-kode er en kode
som skannes med mobilkameraet og fører deg til
en bestemt nettside. I vårt tilfelle ledes kundene til
ruteinformasjon om holdeplassen de befinner seg
på. Har de ikke en QR-kodeleser på mobilen sin, kan
kundene innhente den samme informasjonen ved å
sende en SMS.
Det foreløpig siste steget i mobilsatsingen er våre
nye applikasjoner til iPhone og Android-telefoner.
Disse ble lansert og lekket på teknobloggen
next.kolumbus.no allerede i romjulen, men
hovedkampanjen settes ikke i gang før januar 2011.

Etter hvert som sanntidsprosjektet kommer i mål,
er planen å innarbeide sanntidsinformasjon i appene,
men det vil ikke skje før tidligst siste halvdel av 2012.
I 2010 åpnet vi også for påstigning via bakdøren for
passasjerer med gyldige reisebevis. I etterkant har vi
mottatt uformelle rapporter om lavere
registreringsrate enn normalt, sannsynligvis
grunnet nye rutiner for de reisende, men tiltaket er
godt mottatt og har effektivisert busstilbudet for
både sjåfører og passasjerer. En annen faktor som
har bedret forholdene for passasjerer og sjåfører i
nordfylket, er de 57 nye bussene som ble kjøpt inn av
Tide Buss Haugesund i sammenheng med oppstarten
av den nye kontraktsrunden 1. januar 2011. De nye
bussene er en klar oppgradering i forhold til de gamle,
og de fleste var på plass innen julen 2010.
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flere opsjoner for utvidelse av tilbudet med sikte å på
å møte framtidig utvikling som for eksempel
T-forbindelsen, ønsker fra publikum og behov i
markedet. Tide har blant annet investert i 57 nye
busser som skal gå langs våre rutetraseer i NordRogaland.

Kontraktsarbeid
Kontraktsarbeid er en av de viktigste grunnfunksjonene i Kolumbus. Med gjennomarbeidede og
grundige kontrakter setter vi krav til kvaliteten og
omfanget av vårt tilbud til kundene. Kolumbus’ rolle
er å hente inn leverandører som gir god avkastning i
forhold både økonomi og kvalitet.
I 2010 startet arbeidet med å prekvalifisere
leverandører til Sanntidsprosjektet 2012.
Sanntidssystemet, som skal tilby kundene ruteinformasjon i sanntid, igangsettes i siste halvdel av
2012. En annen anbudsrunde som ble avgjort i 2010,
dreide seg om individuelt tilrettelagt skoleskyss i
Nord Rogaland. Denne kontrakten har oppstart 1.
januar 2011.
Våren 2010 ble det klart at Tide Buss vant kontrakten
for busstransport i Nord-Rogaland med oppstart 1.
januar 2011. I konkurransegrunnlaget ble det lagt inn

I tillegg til kontrakter på transporttjenester, har
Kolumbus også en rekke andre avtaler, for eksempel
med leverandører av elektroniske billettsystemer
og elektroniske betalingskort. Disse prosessene og
systemene krever registrering av kunde- og reisedata for å fungere som de skal, noe som har ført til at
Datatilsynet er kommet på banen for å se nærmere
på hvilke data som lagres, og hvor lenge de lagres.
Kollektivtrafikkforeningen har tatt saken på vegne
av kollektivbransjen, og Datatilsynet og
Kollektivforeningen samarbeider nå for å utvikle
retningslinjer for datalagring innen kollektivbransjen.
Avtaler, små som store, krever fortløpende
oppfølging, og både utarbeidelse av nye kontrakter
og oppfølging av eksisterende avtaler, skjer gjennom
et tverrfaglig samarbeid i Kolumbus. Vi anser
kontraktsarbeid som en av Kolumbus’ viktigste
suksessfaktorer og ønsker å utvide vår kontraktsmessige kompetanse. Vi ønsker også å gjøre mer
aktivt bruk av markedsundersøkelser både i arbeidet
med å utforme nye kontrakter og følge opp dagens
avtaler.

Side 16

Skoleskyss
Kolumbus administrerer skoleskyss for elever både
i grunnskolen og ved de videregående skolene.
Utgangpunktet for tildelingen og organiseringen av
skoleskyssen er skyssreglementet som er utarbeidet
av Rogaland fylkeskommune. Det ble brukt til
sammen 70,1 millioner kroner på ordinær og
tilrettelagt skoleskyss i 2010.
Elever som er tildelt skoleskyss fikk fra høsten 2008
sitt eget elektroniske skolekort. Med dette sikret vi
at riktig barn får skyss, og vi får en skikkelig oversikt
over bruken av skoleskyss. Erstatning av tapte kort
krever imidlertid store ressurser, og i 2010 lanserte
vi en konkurranse for å få elevene til å passe bedre
på kortene sine. Samtidig ble skolerutene gjort
tilgjengelige på internett for å bedre muligheten til å
innhente ruteinformasjon for elever og foresatte.
Det ble også holdt en rekke informasjonsmøter
på vårparten for å informere skolene om årets
skoleskyssordning.

Når det gjelder generell trafikkflyt og punktlighet,
bød værforholdene januar og februar på utfordringer
for skoleskyssen som for øvrig trafikk. Oppstarten
etter sommerferien gikk imidlertid veldig bra, og vi
mottok minimalt med klager på skyss som uteble.

Universell
utforming
Vårt mål er at alle skal kunne reise med Kolumbus.
Transportmidler som er i trafikk for oss skal være
utformet slik at du kan bruke dem uten ekstra hjelp
og tilrettelegging fra andre, selv om du har et
handikap eller reiser med små barn.
Rogaland er fra 2010 utpekt som et av sju pilotfylker
innenfor universell utforming. Innenfor samferdsel er
allerede Rogaland sett på som et av landets ledende
fylker, og ved inngåelse av ny anbudskontrakt for
Nord-Rogaland fra 1. januar 2011, vil tilnærmet 100
prosent av bussene i fylket være universelt utformet.
Samtidig er båtene som går til Byøyene kraftig
oppjustert i løpet av 2010, både i forhold til
passasjerkapasitet og universell utforming, og de er
nå blant landets beste båter.
Transport starter når reisen planlegges. Det er derfor
viktig at også holdeplassene og gangveien fra
avreisested til holdeplassene er universelt utformet
og at ruteinformasjon er lett og intuitivt tilgjengelig.

Det er veiholder som er ansvarlig for oppgradering
av holdeplassene, og ved årets utgang har Rogaland
nærmere 250 oppgraderte eller nybygde holdeplasser. Dette arbeidet er høyt prioritert også i tiden
fremover. Ved utformingen av kravspesifikasjonene i
det nye sanntidssystemet, som skal lyses ut på anbud
i løpet av 2011, har universell utforming av systemet
vært en viktig del av arbeidet i 2010.
Vår spisskompetanse på universell utforming av
kollektivtrafikk er også etterspurt i form av
foredrag på konferanser omkring i landet.
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2010: Årsregnskap
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Kommentarer til
årsregnskapet
Rogaland Kollektivtrafikk FKF hadde i 2010 en omsetning på 936 mill kr. Av dette utgjorde
rammetilskuddet fra Rogaland Fylkeskommune og statlige overføringer 637,3 mill kr. Rammetilskuddet fra
Rogaland Fylkeskommune i 2010 var 607,9 mill kr, mens RKT sin andel av de statlige belønningsmidlene for
bedre kollektivtrafikk i storbyene var 25,8 mill kr.
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 5,913 mill kr. Forhold som har påvirket resultatet er i særlig
grad er lavere generell lønnsvekst enn forventet. Dette har gitt lavere regulert godtgjørelse i særlig
busskontraktene. I båtkontraktene er det en høyere andel som reguleres med generell prisvekst, slik at dette
har ikke gitt utslag for båt. I tillegg kommer høyere refusjon fra kommuner for grunnskoleskyss enn
budsjettert.
Utgiftene til ombygging av kundesenteret er ført over til investeringsregnskapet. Ombyggingen er behandlet
av styret i Rogaland Kollektivtrafikk.
Passasjerinntektene viser en positiv utvikling. Samlede regnskapsførte passasjerinntekter, refusjon fra
kommuner for grunnskoleskyss, samt andre driftsinntekter utgjorde 298,8 mill kr,
mot budsjettert 285,3 mill kr.
De viktigste årsakene til mindreforbruket i 2010 var:
• Godtgjørelsen til ruteselskapene (buss) er i 2010 lavere enn budsjett. Den viktigste årsaken til lavere
		 godtgjørelse er at lønnsveksten har vært lavere enn forutsatt. Dieselprisene ble i 2010 også sikret på et
		 lavere nivå enn hva som ble tatt høyde for i budsjettet. Prisveksten var noe høyere enn forutsatt,
		 men dette ble kompensert med lavere lønnsvekst.
• Refusjon fra kommuner for grunnskoleskyss var også i 2010 høyere enn budsjettert.
Det er fremdeles utfordringer med det elektroniske billettsystemet. Systemet fungerer tilfredsstillende ut
mot kunden, men det er fremdeles utfordringer mht blant annet sjåføroppgjør. I forbindelse med forliket etter
rettssaken med Veolia høsten 2010, er det derfor nedsatt grupper med deltakere fra leverandøren av
billettsystemet Fara, Veolia Transport Sør og RKT for å kartlegge og løse de resterende problemene.
Budsjettet for 2011 er stramt. Det betyr at det blir viktig å følge opp økonomistatus fra kontinuerlig for å
avdekke eventuelle avvik og deretter foreslå tiltak. Innføring av system for sanntidsinformasjon med en
kostnadsramme på ca 40 mill kr fordelt over 2011 og 2012 blir også en viktig oppgave fremover.
Overskuddet i 2010 foreslås satt av til fond for investering i sanntidssystem i Rogaland, samt annen
kvalitetsmessig utvikling av kollektivtilbudet.
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Regnskap 01.01 - 31.12 (alle tall i 1000 kr)			
2010

Budsjett 2010

2009

Andre salgs og leieinntekter
Rammetilskudd Rogaland Fylkeskommune
Overf. Med krav om motytelse
Sum driftsinntekter

259 694
637 255
39 071
936 020

261 445
637 255
23 889
922 589

261 496
602 853
34 098
898 447

Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod
Overføringer
Avskrivinger
Fofrelte utgifer
Sum driftsutgifter

23 626
22 850
21 588
868 976
857 791
34 904
28 277
38 948
821 969
3 643		566
4 209		4 141
-15		
928 716
919 589
883 168

8		
Finansinntekter
Finansutgifter
-3 774
-3 000
-3 774
Sum finansposter
-3 766
-3 000
-3 774
			
Motpost avskrivinger
4 209		
4 140
7 747

0

15 646

Bruk av tidligere års regnsk. messig mindreforbruk
-12 647
-12 647
Bruk av bundne fond			

1 176

Netto driftsresultat

Overført til investeringsregnskapet
949		
Dekn av tidligere års regnsk.messig merforbruk			
12 647
12 647
Avsatt til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
885		
Sum avsetninger
14 481
12 647

Regnskapsmessig resultat

5 913

0

759
3 417

4 176

12 646

Investeringsregnskap 01.01 - 31.12 (alle tall i 1000 kr)			

Inntekter				
Overføringer med krav til motytelse
-500		

Sum inntekter
-500
0
-500
				
Utgifter				
Lønnsutgifter				
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod
1 428		
742
1 428
0
742
Sum utgifter
				
Finanstransaksjoner
21
0
17

Finansieringsbehov
949
0
259
				
Dekket slik				
Overført fra driftsregnskapet
-949		
-759
Bruk av lånemidler				
Sum finansiering
-949
0
-759
				
Udekket/Udisponert
0
0
-500
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Balanse (alle tall i 1000)		
31.12.2010

31.12.2009

Eiendeler			
Anleggsmidler		

Utstyr, maskiner og transportmidler
22 902
25 682
Utlån			
Aksjer og andeler
112
91
Pensjonsmidler		11 972
9 711
Sum anleggsmidler
34 986
35 484
			
Omløpsmidler		

Kortsiktige fordringer
156 001
126 038
Premieavvik
-1 816
-1 300
Kasse, bankinnskudd
2 922
1 244
Sum omløpsmidler
157 107
125 982
			
Sum eiendeler
192 093
161 466
			
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital		

Disposisjonsfond
12 647
Bundne driftsfond
885
Regnskapsmessig mindreforbruk
5 913
12 647
Regnskapsmessig merforbruk			
Udekket i investeringsregnskapet			
Kapitalkonto
2 191
1 948
21 636
14 595
Sum egenkapital
			
Gjeld		

Pensjonsforpliktelse
14 419
11 494
Andre lån
18 375
22 043
Annen kortsiktig gjeld
137 663
113 334
Sum gjeld
170 457
146 871
			
Sum egenkapital og gjeld
192 093
161 466
			
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler			
Motkonto for memoriakonti		
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Til
Fylkestinget i Rogaland fylkeskommune
REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert særregnskapet for Rogaland Kollektivtrafikk FKF, som består av balanse per 31.
desember 2010, driftsregnskap1 som viser et netto driftsresultat på kr -7 747 0000 og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 5 913 000, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll
som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen
av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for
foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling
1

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak viser til regnskapsforskriften § 3.
Det er derfor valgt å bruke begrepene ”driftsregnskap” og ”investeringsregnskap” fremfor begrepene ”driftsdel”
og ”investeringsdel” som benyttes i vedlegg til forskriften.
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av den finansielle stillingen til Rogaland Kollektivtrafikk FKF per 31. desember 2010, og av resultatet
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk.
Uttalelser om øvrige forhold
Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer
med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk2.

Stavanger, 22.02.2011
Rogaland Revisjon IKS

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

2

Kommunal- og regionaldepartementet har med virkning fra 2011 endret forskrift om årsregnskap og årsberetning
(for kommuner og fylkeskommuner) slik at bokføringsloven i all hovedsak gjøres gjeldende for kommuner og
fylkeskommuner. Inntil forskriftsendringen trer i kraft vises til ”god kommunal regnskapsskikk”. Fra 2011 skal
det vises til ”god bokføringsskikk”.
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