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Side 2

Vår visjon
Kolumbus skal ha Norges mest 
attraktive kollektivtilbud. 



Side 4

Buss Sør-
Rogaland

Operatør: Boreal Transport AS (anbudskontrakt)

Ruteområdet Sør-Rogaland omfatter busstransport 
i samtlige kommuner sør for Boknafjorden – fra 
Rennesøy i nord til Sokndal i sør. Alle rutebusser i 
dette området har siden 2008 blitt kjørt av Boreal 
Transport AS. Boreal het tidligere Veolia Transport, 
men byttet navn i forbindelse med eierskifte 
sommeren 2011. 

BILLETTBRUK: Det er ikke 
gjort noen endringer i billett-
porteføljen i 2011. Vi ser også 
at bruken av de forskjellige 
billettproduktene holder seg 
stabil i forhold til tidligere år. 
Ungdomspass, Flexipass og 
enkeltbillett er for eksempel 
stadig de viktigste billettypene 
våre. Salg av enkeltbilletter 
står for den største delen av 
inntektene på bussene. 

Ruteendringer 2011 
Rutene i Sør-Rogaland ble endret i to 
omganger i 2011. Det første ruteskiftet 
skjedde i april. Da ble det gjort flere grep
for å optimalisere tilbudet. På rute 2, en 
av våre mest trafikkerte ruter, ble 
frekvensen doblet i rushtiden mellom 
Sandnes og Stavanger. Rutetidene på rute 
9, som strekker seg helt fra Sandnes via 
Tananger til Stavanger, ble justert for å 
bedre punktligheten. Flere ruter 
gjennomgikk også traséendringer for å 
møtekomme kundeønsker og optimalisere 
rutene i forhold til befolkningsmønster. 

På grunn av sterk lønns- og prisvekst 
innen samferdsel, viste status andre kvartal 

Enkeltbillett 2011

Periode- og Studentpass 2011Ungdomspass 2011

Autotrekk/Dagpass/Korttidspass 2011Flexipass 2011

Billettbruk Sør-Rogaland

at Kolumbus gikk mot et underskudd. For å 
komme i balanse var vi derfor nødt til å kutte 
kostnader fra høsten. Både administrasjons- og 
markedsbudsjettet ble kuttet før vi så til rutene, 
men det var dessverre ikke mulig å unngå rute-
kutt. Flere ruter over hele sørfylket fikk færre 
avganger, og syv ruter ble lagt ned. Blant disse 
var tre nattruter fra Sandnes og to fra 
Stavanger. Reduksjonene i rutetilbudet ble 
forsøkt gjort på en skånsom måte ved å kun 
fjerne avganger/ruter som hadde svært lave 
passasjertall, mellom én og fem reisende i snitt. 
Konsekvensene for dem som blir rammet er 
likevel vonde, og det ble presentert flere 
eksempler på dette i lokalpressen. Spesielt 
reduksjonene i nattbussrutene ble 
gjenstand for mye diskusjon. 
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PASSASJERTUTVIKLING: Ved årsslutt kan vi notere 
en svak oppgang i antall reisende på 1,4 prosent fra 
2010. Etter en treg start på året med negative tall 
fram mot sommeren, har vi hatt en langt bedre høst 
hvor utviklingen er snudd. Totalt ble det gjennomført 
bortimot 17,8 millioner reiser med bussene i 
Sør-Rogaland i 2011. 

PUNKTLIGHET: Kolumbus har et mål om 96 prosent 
punktlighet for alle ruter i anbudskontrakter. 
Punktligheten blir målt fra rutenes startpunkt og 
fulgt opp månedlig. Tallene for 2011 viser at vi har 
en punktlighet på 96,6 prosent i rushtiden. Dette 
er altså andelen avganger som har gått fra sin 
startholdeplass mindre enn 3 minutter forsinket 
i forhold til oppsatt ruteplan. Dessverre pådrar 
rutene i byområdene seg til dels store forsinkelser 
underveis i trafikken. Dette krever at vi må ha et 
høyt antall busser og mannskap i drift for å hindre at 
følgeforsinkelser går ut over senere avganger. 

PASSASJERUTVIKLING: X-rutene til Forus har også i 
året som gikk hatt en gledelig vekst på 9,4 prosent. 
Veksten har vært spesielt stor i andre halvår. 
Utviklingen på de forskjellige rutene fordeler seg 
noe ulikt. Rute X74 fra Hundvåg og X76 fra 
Randaberg var ved årsslutt de mest brukte rutene, 
mens rute X77 fra Tananger og X78 fra 
Ganddal gjennom 2011 stadig har blitt brukt av et 
lavt antall reisende. For å rasjonalisere driften ble 
det i forbindelse med rutereduksjonene høsten 2011 
gjort reduksjoner i nettopp disse to rutene. Rute X77 
fikk noe færre avganger, mens rute X78 ble lagt ned. 

TILFREDSHET: Kolumbus kan ikke forvente å få flere 
reisende med mindre de som reiser med oss i dag er 
fornøyd. Kundetilfredshet skal derfor være styrende 
for vår virksomhet. Kolumbus har siden 2002 målt 
kundetilfredshet ved hjelp av et kundebarometer. 
Her spør vi blant annet dem som er om bord i bussene 
hvor fornøyde de er med tilbudet på en skala fra én til 
fem. Undersøkelsen om bord har blitt gjennomført to 
ganger i 2011. Ett av spørsmålene vi ber de reisende 
ta stilling til, er ”Hvor fornøyd er du totalt sett med 
Kolumbus sitt busstilbud?”. Ved siste måling høsten 
2011 fikk vi en gjennomsnittlig tilbakemelding på 
3,5. Dette er et lite tilbakesteg fra 2010, hvor vi fikk 
en gjennomsnittlig tilbakemelding på 3,6. For oss i 
Kolumbus er dette et klart signal om at vi må jobbe 
enda hardere for å øke tilfredsheten. 

Ant. reisende 2010

Punktlighet i rush 2010

Ant. reisende i 2010 Svarandel høst 2010

Ant. reisende 2011

Punktlighet i rush 2011

Ant. reisende i 2011 Svarandel høst 2011

Passasjerutvikling Sør-Rogaland

Punktlighet Sør-Rogaland

Passasjerutvikling X-rutene Tilfredshet med busstilbudet Sør-Rogaland
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Buss Nord-
Rogaland

Operatør: Tide Buss Haugesund AS (anbudskontrakt)

Ruteområdet i Nord-Rogaland omfatter kommunene 
Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og 
Sauda. Det er Tide Buss Haugesund AS som kjører 
rutene i området for Kolumbus. Dagens kontrakt 
med Tide startet 1. januar 2011. Tide Buss 
Haugesund var også operatør i forrige anbuds-
periode i Nord-Rogaland, noe som muliggjorde en 
smidig overgang mellom de to kontraktene. Med ny 
kontrakt ble bussparken oppgradert med 57 nye 
busser. Det var stilt krav om universell utforming 
av alt nytt materiell. Det betyr at det i Rogaland nå 
er i underkant av fem busser som ennå ikke innfrir 
kravene. Disse vil bli faset ut etter hvert. De nye 
bussene har stort sett blitt veldig positivt mottatt, 
men våre pendlere fra Sauda og Ølen ble dessverre 
noe skuffet over komfortnivået. Her er det ytret 
ønske om ”turbusser”, bedre tilrettelagt for reiser 
over lengre strekninger. 

Ruteendringer 2011
Det ble gjort ett ruteskifte i Nord-Rogaland i 
løpet av 2011. Dette skjedde ved starten av 
skolenes sommerferie i juni. Her ble stort sett 
kun gjort mindre justeringer med sikte på å 
optimalisere driften. Rute N89, en av natt-
bussrutene fra Haugesund sentrum, ble lagt 
ned på grunn av lave passasjerantall. Størst 
oppmerksomhet ble det rundt om-
leggingen av to ruter i Sauda. På grunn av 
dårlig framkommelighet så vi oss nødt til 
å legge om to traseer, noe som gjorde at 
tilbudet ble redusert i områdene Espeland/
Djupaland og byggefeltet i Sandvikdalen. Det 
ble ytret ønsker fra reisende om tilbakeføring 
av rutene, og Kolumbus er i dialog med 
kommunen for å se på muligheter for bedre 
tilrettelegging av busstraseene. 

TILFREDSHET: Busspassasjerene i nordfylket er 
svakt mer fornøyde med busstilbudet sitt enn våre 
reisende i Sør-Rogaland. Ved siste måling høsten 
2011 fikk vi en gjennomsnittlig tilbakemelding på 3,6. 
Dette på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er beste resultat. 

Svarandel høst 2010

Svarandel høst 2011

Tilfredshet med busstilbudet N-Rogaland
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PASSASJERTUTVIKLING: Passasjertallene i Nord-
Rogaland holder seg stabile gjennom 2011. Ved 
årsslutt kan vi notere en svak vekst på 0,7 prosent i 
forhold til 2010. Dessverre følger ikke nattbussene 
den samme utviklingen. Her har det vært en nedgang 
i antall reisende på 8,5 prosent fra 2010. En av 
nattrutene, rute N89 Haugesund – Viken – Norheim 
- Bø, ble også lagt ned i løpet av året som følge av de 
lave passasjertallene. 

PUNKTLIGHET: Med ny kontrakt ble definisjonen av 
at en buss er punktlig strammet inn i Nord-Rogaland. 
Der busser tidligere ble registrert som punktlige 
dersom de var mindre enn syv minutter forsinket fra 
avgangsholdeplassen, må operatøren nå ikke kjøre 
mer enn tre minutter etter fastsatt rutetid for å få 
definert en avgang som punktlig. Det ble også lagt 
opp til en bonusordning for operatøren ved mål-
oppnåelse, som er 96 prosent punktlighet. På tross 
av at premissene for punktlighet er langt strengere 
enn året før, ser vi at tallene utvikler seg i positiv 
retning. Gjennom 2011 hadde vi en gjennomsnittlig 
punktlighet på 94,13 i rushtiden. 

BILLETTBRUK: Til forskjell fra 
Sør-Rogaland står Skolepass, 
kortet for skolereiser, for en 
betydelig større andel av 
billettbruken i Nord-Rogaland. 
Dette er ikke unaturlig sett 
i lys av områdets demografi 
og at det er en større andel 
skoleruter i rutetilbudet i 
nordfylket. Enkeltbilletten 
følger bak Skolepasset som 
det mest brukte billett-
produktet i nord. Salg av 
enkeltbilletter bidrar også 
suverent mest til inntektene. 
Tett bak bruk av enkelt-
billetten følger Ungdomspass. 
Det er lite utvikling i bruken av 
de forskjellige billett-
kategoriene i 2011. 

Ant. reisende 2010 Punktlighet i rush 2010

Enkeltbillett 2011

Periode- og Studentpass 2011

Ant. reisende 2011 Punktlighet i rush 2011

Ungdomspass 2011

Autotrekk/Dagpass/Korttidspass 2011Flexipass 2011

Passasjerutvikling Nord-Rogaland Punktlighet Nord-Rogaland

Billettbruk Nord-Rogaland
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Buss 
Ryfylke

Operatører:  Suldal Billag AS 
  Boreal Transport AS, avd. Østerhus  
  buss 
  Kvitsøy Buss AS
  Finnøy Buss AS
  L. Rødne og Sønner AS
  Rørheims Bilruter AS

  Alle operatører i Ryfylke kjører på  
  tilskuddskontrakt

Ruteområdet i Ryfylke omfatter kommunene 
Suldal, Hjelmeland, Finnøy, Strand og Forsand. All 
trafikk i dette området er i dag regulert gjennom 
tilskuddskontrakter mellom Kolumbus og forskjellige 
operatører. I dette området er operatørene selv 
ansvarlige for å markedsføre og informere om 
tilbudet. I 2011 ble det gitt til sammen 32,1 millioner 
kroner i tilskudd til drift av bussruter i Ryfylke.

Passasjertallene for tilskuddsrutene holder seg 
stabile. I disse områdene er hovedvekten av buss-
tilbudet knyttet til skoleskyss, noe som sikrer en 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 passasjer-
grunnlag. 
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Båt 
Ryfylke

Operatører:  Norled AS (anbudskontrakt)
  L. Rødne & Sønner AS 
  (underleverandør til Norled)
  Helgøyskyss AS 
  (underleverandør til Norled)

TILFREDSHET: Tilfredsheten ved hurtigbåttilbudet 
holder seg stabilt fra 2010. På en skala fra én til fem 
er 3,6 et snitt som sier at folk flest er greit fornøyde, 
men at det finnes rom for forbedring. Kundetilfred-
sheten blant båtpassasjerene blir målt ved utdeling 
av spørreskjema om bord. Her blir det også stilt en 
rekke langt mer spesifikke spørsmål, blant annet 
om hvor tilfredse de reisende er med blant annet 
avgangstider, informasjon fra Kolumbus og reisens 
pris. For å heve de reisendes alt-i-alt tilfredshet, 
ser vi noen områder som peker seg spesielt ut og 
som vi vil jobbe videre med i 2012. Blant disse er 
informasjonen de reisende får ved forsinkelser 
og driftsavbrudd. Her ser vi fram til å komme med 
synlige forbedringer i forbindelse med lansering av 
sanntidsinformasjonssystem. Via sanntids-
systemet vil vi kunne sende ut informative meldinger 
på samme plattform dersom det oppstår både 
planlagte og ikke-planlagte driftsavvik. 

PASSASJERUTVIKLING: Passasjertallene på 
Ryfylkerutene har for 2011 holdt seg ganske 
stabile. Vi kan spore en svak nedgang i antall 
reisende, men ser dette som naturlig utvikling etter 
åpningen av Finnfast i 2009 og den nye broen 
mellom Tjul og Nord-Talgje som kom på plass i 2010. 
At passasjertallene holder seg såpass stabile til 
tross for endringene i infrastrukturen viser oss at 
hurtigbåtrutene fortsatt er et viktig supplement for 
pendlere til/fra blant annet Judaberg. 

Svarandel vår 2010

Antall reisende 2010

Svarandel vår 2011

Antall reisende 2011

Tilfredshet med båttilbudet

Passasjerutvikling båt Ryfylke

Båtrutene i Ryfylke har anløp i Ryfylkebassenget og 
Lysefjorden. Rutene er av avgjørende betydning for 
fylket, der de knytter øyer til fastland og muliggjør 
arbeidspendling mellom Stavanger og indre deler av 
fylket. 

Det er Norled som utfører rutene i Ryfylke på vegne 
av Kolumbus. Norled skiftet navn fra Tide Sjø 1. 
januar 2012, og har hatt kontrakt på disse rutene 
siden starten av 2007. Det går fem hurtigbåter i 
trafikk i området, som alle er universelt utformede. 
Tre av disse båtene, som var nye fra anbudsstarten 
i 2007, ble i 2011 nominert til årets innovasjonspris 
for universell utforming. Dette er en pris som deles 
ut av Norsk Designråd, hvor de tre hurtigbåtene 
konkurrerte med blant annet nettstedet yr.no og 
hotellet Scandic Oslo Airport. Hovedprisen gikk til 
Scandic, men hurtigbåtene ble belønnet med en pris 
i kategorien transport. Dette gir oss god 
motivasjon for å fortsette å utvikle våre transport-
midler og tjenester i tråd med prinsippene for 
universell utforming.   

Senhøsten 2011 var preget av mye uvær, hvor noen 
avganger dessverre måtte innstilles. Dette gikk 
spesielt ut over avganger til/fra Kvitsøy. 
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Båt 
Byøyene

Operatører:  Norled AS (anbudskontrakt)  
  L. Rødne & Sønner AS 
  (tilskuddskontrakt)

Også hurtigbåtruten mellom Stavanger, Byøyene og 
Hommersåk blir drevet av Norled. Dagens kontrakt 
startet 1. januar 2010. Foruten å skape et bånd 
mellom Byøyene og fastlandet, gir denne ruten også 
pendlere fra Hommersåk en rask direkteforbindelse 
til Stavanger. 

Vassøyferja blir drevet av L. Rødne & Sønner AS med 
ferja Rygerbuen. Fra januar 2011 ble det lagt om til 
et nytt billettsystem på Vassøyferja, så vel som på 
Lysefjord- og Røværruta. Dette skjedde etter vedtak 
i Fylkestinget, hvor det ble bestemt at alle fylkets 
ferjer skulle følge riksferjeregulativet. For enkelte av 
våre pendlere til/fra Vassøy ble denne overgangen 
noe vanskelig, da de ikke lenger kunne bruke 
Kolumbuskortet og pendlerproduktet Flexipass om 
bord. Slik ble det mer tungvint og noe dyrere å reise 
videre med buss fra Stavanger. 

Totalt ble det fraktet 73.684 kjøretøy med Vassøy-
ferja i 2011. Det totale antallet fraktede passasjerer 
var på samme tid 175.333. 

PASSASJERUTVIKLING: Byøyeneruten har hatt en 
god vekst på 5,8 prosent det siste året. Det er 
betydelig bedre enn de øvrige båtrutene i fylket. 
Vi ser at veksten i all hovedsak kommer nettopp på 
strekningen Hommersåk – Stavanger. Til forskjell fra 
de andre båtrutene, er det busstakstregulativ om 
bord på Byøyeneruten. Det vil si at passasjerene får 
kjøpt og brukt samme type billettprodukter som om 
bord i bussene, deriblant Flexipass og Dagpass. Dette 
gir pendlerne et gunstig tilbud med enkel overgang til 
buss. 

Det er ikke gjennomført egen kundetilfredshets-
undersøkelse på Byøyeneruta. 

Antall reisende 2010

Antall reisende 2011

Passasjerutvikling båt Byøyene
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Båt Nord-
Rogaland

Operatører:  Norled AS (anbudskontrakt)
  Rutebåten Utsira 
  (tilskuddskontrakt)
  Røværfjord (tilskuddskontrakt)

Hurtigbåten mellom Stavanger og Haugesund er 
operert av Norled på kontrakt for Kolumbus. Ruten 
er ulik alle andre fordi den tjener tre ulike formål: 
Lokaltransport i Rogaland, lokaltransport i 
Hordaland og et kommersielt tilbud til pendlere 
mellom Bergen og Stavanger. Kolumbus subsidierer 
fire avganger tur/retur mellom Stavanger og 
Haugesund på hverdager. 

Hurtigbåten til Utsira blir drevet på tilskudds-
kontrakt med Rutebåten Utsira. Driften har vært 
stabil og det er ikke gjort store endringer i verken 
rutetider eller båtmateriell. Det ble fraktet totalt 
32.116 passasjerer og 10.354 biler i 2011. Det er noe 
færre enn året før, med en nedgang på henholdsvis 
10,2 prosent færre passasjerer og 19,7 prosent 
færre kjøretøy. Dette skyldes i hovedsak mye dårlig 
vær, som førte til flere innstilte avganger gjennom 
året. Samtidig har redusert byggevirksomhet på 
Utsira redusert etterspørselen. 

Rutebåten til Røvær blir drevet på tilskuddskontrakt 
med rederiet Røværfjord. Også denne ruten har 
hatt en stabil drift, uten store endringer i ruter eller 

PASSASJERUTVIKLING: Gjennom det siste året har 
vi her sett en svak positiv utvikling i antall reisende 
med Haugesundsruten, totalt 12.613 flere 
passasjerer (1,4 prosent) enn i 2010. 

Det er ikke gjennomført egen kundetilfredshets-
undersøkelse på Haugesundsruta. 

Antall reisende 2010

Antall reisende 2011

Passasjerutvikling Haugesundsruta

materiell. Totalt antall reisende i 2011 var 57.545, 
en svak nedgang på 1,9 prosent fra året før. Også på 
Utsiraruten har været spilt en aktiv rolle, hvor flere 
avganger har blitt innstilt i løpet av året. Fra august 
ble det i tillegg til de ordinære avgangene også åpnet 
for bestilling av anløp til/fra Vibrandsøy. I løpet av 
det første halve året i drift har det alt i alt vært 180 
registrerte reiser til/fra Vibrandsøy. Nær 80 prosent 
av disse reisene ble gjort i august. 
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Kolumbus 
KAN!
Kolumbus har tre kjerneverdier: 
Kundeorientert – Ansvarlig – Nytenkende. 

Kundeorientert
Kundeorientering er ikke bare ”hva”, men 
også ”hvordan”. Hensynet til våre reisende 
skal være altoverveiende for hvordan vi 
utvikler kollektivtilbudet og utfører våre 
tjenester i det daglige. 



Kolumbus 
kundesenter
Antall ansatte:  16 (12 årsverk)
Agenter:  Destinasjon Haugalandet 
  (Bytunet i Haugesund)
  Norled AS (Fiskepirterminalen 
  i Stavanger)
  NSB (Ruten i Sandnes) 

Kolumbus kundesenter er vår temperaturmåler. Våre 
kundeveiledere tar hver dag i mot henvendelser
via telefon, nett og skranke og vet bedre enn noen 
hva som rører seg i markedet. Ruteopplysning og
daglig betjening av spørsmål, klager, ros og innspill er 
deres kjernevirksomhet. Samtidig spiller de en
avgjørende rolle i forhold til å fange opp og formidle 
videre i organisasjonen hvilke utfordringer våre
kunder opplever og hvilke ønsker de har for 
kollektivtilbudet. 

Kundesenteret er betjent hver eneste dag, hele året, 
fra Byterminalen i Stavanger. For å være mest
mulig tilgjengelig har vi også avtaler om rute-
opplysning og salg av billettprodukter over
skranke med tre agenter: Destinasjon Haugalandet 
(Bytunet i Haugesund), Norled (Fiskepirterminalen
i Stavanger) og NSB (Ruten i Sandnes).  

Side 12 Side 13

BRUK AV REISEPLANLEGGER: Veksten i bruk av vår 
elektroniske reiseplanlegger har nær eksplodert i 
2011. En viktig grunn til dette er lanseringen av 
Reiseplanleggeren som egen app til iPhone og 
Android fra januar 2011. Totalt gjennom året ble det 
gjort rett i underkant av 3 millioner søk i Reise-
planleggeren på nett og mobil. Det er nær en 
fordobling fra 2010. Av disse ble 2.976.779 søk 
gjort via planleggeren på web og 338.634 gjort via 
iPhone- og Androidappene. En betydelig mindre 
andel, 10.747 søk, ble gjort via den mobiltilpassede 
versjonen av Reiseplanleggeren. De fleste av søkene 
via den mobiltilpassede reiseplanleggeren skjer i 
forbindelse med skanning av QR-koder på 
holdeplassene.  

Ant. søk 2010

Ant. søk 2011

Bruk av Kolumbus Reiseplanlegger



KUNDESERVICE OVER SKRANKE: 75.007 kunder var 
innom vårt kundesenter på Byterminalen i 2011. Det 
er nær 19.000 flere kunder enn i 2010. 

VENTETID FØR BETJENING: Vi har jobbet målrettet 
for å redusere ventetiden, og klarte å få til en ned-
gang på 10 sekunder per kunde fra 2010 til 2011. 
August har, i anledning skolestart, vært den klart 
travleste måneden gjennom flere år. Her har vi for 
første gang greid å holde gjennomsnittlig ventetid i 
skranken under to minutter, mens den gjennomsnit-
tlige ventetiden totalt på året ligger på 1,01 minutter.   

Ant. betjente kunder 2010

Ventetid før betjening 2010

Ant. betjente kunder 2011

Ventetid før betjening 2011

Betjente kunder på Byterminalen

Ventetid før betjening på Byterminalen

ANTALL HENVENDELSER: Gjennom 2011 besvarte vi 
totalt 67.411 henvendelser via telefon 177. Dette er 
en nedgang på rundt 13 prosent fra 2010. 
Nedgangen i antall telefoner kommer ikke som noen 
overraskelse, da vi over tid har sett en klar tendens 
til at kundene beveger seg over til andre kanaler. Vår 
elektroniske reiseplanlegger på web og mobil har, 
som det blir vist under, hatt en sterk vekst i samme 
periode. Samtidig får vi stadig flere henvendelser via 
Kolumbus´ kanaler på Facebook og Twitter. 

VENTETID: Gjennomsnittlig ventetid for å komme 
gjennom på telefon 177 var i 2011 36 sekunder. 
Det er seks sekunder kortere enn gjennomsnittlig 
ventetid i 2010. Som tidligere år ser vi en tendens til 
at ventetiden topper seg rundt skolestart i januar og 
august når pågangen er størst. 

Ant. henvendelser 2010

Gjennomsnittlig ventetid 2010

Ant. henvendelser 2011

Gjennomsnittlig ventetid 2011

Henvendelser til telefon 177

Ventetid telefon 177



Informasjon 
og markeds-
føring
Informasjon om og markedsføring av tilbudet skal 
gjøre det enkelt å reise med Kolumbus. De fleste 
aktivitetene Kolumbus gjør er sterkt informasjons-
rettet. Våre reisende skal få den informasjonen de 
trenger for å reise, ikke minst dersom det oppstår 
forandringer i tilbudet. Samtidig skal Kolumbus 
synliggjøre kollektivtilbudet til potensielle nye 
reisende - gjøre det litt enklere å prøve og ta i bruk. 

Januar 2011 lanserte Kolumbus sin første app, 
Norges første Reiseplanleggerapp for kollektiv-
reiser. Appen ble lansert med en egen kampanje og 
har siden blitt lastet ned over 25.000 ganger. 

Nettstedet www.kolumbus.no hadde drøyt 1,7 
millioner besøk i 2011. Reiseplanleggeren ligger i 
dag integrert på nettstedet, som nå er vår viktigste 
kanal for formidling av ruteinformasjon. For fram-
tiden forventer vi at kolumbus.no vil bli desto mer 
viktig også med tanke på forhåndssalg av billetter og 
kort. Dagens nettsted tilfredsstiller dessverre ikke 
retningslinjene for universell utforming, og vi ønsker 
derfor å bygge om sidene så snart det lar seg gjøre.

Kolumbus har hatt egne kanaler på Facebook og 
Twitter siden 2009. Disse kanalene er svært viktige 
for oss med tanke på å nå ut til flest mulig med 
informasjon om kollektivtilbudet, spesielt i 
forbindelse med endringer. Samtidig gir de oss bedre 
mulighet enn noen gang til å ha en god dialog med 
våre reisende og tydeliggjøre med hva og hvordan 
Kolumbus jobber for å løse våre utfordringer. Ved 
utgangen av 2011 fulgte 1.176 personer Kolumbus 
på Facebook. 550 nye følgere kom til i løpet av året. 
”Følgerne” fordeler seg nokså jevnt på kjønn, men på 
alder ser vi at gruppen 13 – 34 år så langt er sterkt 
dominerende. På samme tid fulgte rett under 900 
personer Kolumbus på Twitter. Det er en fordobling i 
forhold til fjoråret. 

I forbindelse med ruteendringer på bussene er det 
gjort grundige informasjonskampanjer for å nå ut til 
de berørte. Det er brukt flere kanaler, blant annet 
nyhetsbrev, informasjon om bord i bussene og an-
nonser. Samtidig blir det jobbet kontinuerlig med å 
nå ut med informasjon om ikke-planlagte endringer, 
som omlegginger og omrokkering av båtmateriell. 
Informasjonsarbeidet er kjernevirksomheten i 
kommunikasjonsavdelingen, og blir alltid prioritert 
over annet arbeid. 

KUNDETILFREDSHETSMÅLING: I Kolumbus´
kundetilfredshetsundersøkelse på telefon blir 
innbyggerne i Rogaland bedt om å ta stilling til 
påstanden ”Kolumbus gir god informasjon om 
kollektivtilbudet.” På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er 
beste resultat, scorer vi siste halvår i snitt 3,3 i Sør-
Rogaland og 3,2 i Nord-Rogaland. Figuren 
viser svarfordelingen i Sør-Rogaland. 

KUNDEPANEL: I mars 2011 gjennomførte vi en 
undersøkelse for å lære mer om hvordan våre 
reisende ønsket å finne informasjon om ruter og 
avgangstider. På spørsmålet ”Hvilken kanal ville du 
foretrekke framover for å finne informasjon om 
Kolumbus sine rutetider” ser vi at en solid overvekt, 
hele 57 prosent, sier at de foretrekker å bruke 
reiseplanleggeren på kolumbus.no eller reiseplan-
leggerappen. Rutehefter og oppslag på holdeplass-
ene er imidlertid fortsatt viktige, og er de foretrukne 
kanalene for 29 prosent av respondentene. 

Svarandel høst 2010

Telefon 177

Svarandel høst 2011

SMS fra holdeplassen

QR-kode på holdeplassen Reiseplanlegger på nett

Oppslag på holdeplassen Bruker ikke ruteinfo

Rutehefte Annet

Reiseplanlegger på app/mobil Vet ikke

Tilfredshet med informasjon

Foretrukket kanal for ruteinformasjon
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Ansvarlig
Ansvarlighet skal prege alle sider av 
Kolumbus. I dette legger vi det å se våre 
oppgaver i et større perspektiv, gjøre 
gode, faglige vurderinger og innta en ob-
jektiv rolle til enhver tid. Vi skal ikke gå for 
de enkle utveiene, men gjøre oss fortjent 
til den tilliten vi er gitt fra våre kunder og 
eiere.  



Kontrakt
Gode, gjennomarbeidede kontrakter skal sikre at 
våre tjenester holder et godt nivå. Oppfølging og 
etablering av nye avtaler skjer gjennom et tverr-
faglig samarbeid i Kolumbus og med god støtte fra 
juridisk avdeling i fylkeskommunen. Kolumbus har 
også et nært samarbeid med og deltar aktivt i fag-
gruppen for kontrakt i Kollektivtrafikkforeningen. 

I juni ble det inngått avtale med Swarco om leveranse 
av sanntidsinformasjonssystem for bussrutene i hele 
fylket. Det ble gjennomført en anbudsrunde med 
forhandlinger, hvor Swarco ble valgt som leverandør 
på bakgrunn av en helhetsvurdering av pris og 
kvalitet. Kontrakten har en verdi på totalt 27,5 

millioner i tillegg til opsjoner for 10 millioner. Det er 
også inngått en avtale om syv års drift og 
vedlikehold av systemet. Systemet skal stå klart til 
bruk for publikum høsten 2012. 

Ny kontrakt for bussrutene i Nord-Rogaland trådte 
i kraft fra årsskiftet. Her er det nå brukt en annen 
fordelingsnøkkel enn tidligere, hvor billettinntektene 
har direkte utslag på godtgjørelsen til operatøren.  Til 
forskjell fra den forrige kontrakten i området er det 
også stilt strengere krav til punktlighet og universell 
utforming av bussmateriell. 

Det er løst inn opsjoner for forlengelse av kontrakten 
både med Boreal Transport for bussrutene i Sør-
Rogaland og Norled for Haugesundsruta i 2011. 
Neste kontrakt for Sør-Rogaland vil dermed bli lyst 
ut for oppstart fra 1. juli 2016. Neste kontrakt for 
Haugesundsruta skal ha oppstart 1. januar 2014.

Skoleskyss 
Skoleskyss er ikke bare logistikk. Det handler også 
om sikkerhet, tilrettelegging og å skape muligheter 
for våre yngste reisende. Skoleskyssen skal sikre at 
alle som rett til utdanning på grunnskole- og videre-
gående nivå skal få denne, uavhengig hvor lang 
avstand det er mellom hjemmet og skolen. Kolumbus 
er ansvarlig for å administrere all skoleskyss i 
Rogaland. Utgangspunktet for arbeidet er skyss-
reglementet som er utarbeidet av Rogaland 
fylkeskommune. Vår jobb er å gjøre en faglig og mest 
mulig rettferdig behandling ut fra dette. 

Fra nyåret var det inngått flere nye kontrakter om 
kjøring av skoleskyss i Nord-Rogaland. De fleste av 
disse ble startet opp fra januar, men i enkelte om-
råder var det vanskelig å skaffe transportører til 
å gjennomføre individuelt tilrettelagt skoleskyss. 
Det er for en periode i starten av året inngått kort-
sikte kontrakter for å få skyssen på plass. Etter ny 
utlysning er nå langvarige kontrakter på plass for 
hele fylket. I denne prosessen må vi berømme våre 
samarbeidspartnere for å ha gjort alt de kunne for å 
gjøre overgangen mellom transportører mest mulig 
smidig for elevene.  

Alle skyssberettigede elever får nå sitt eget 
busskort, ”Skolepass”, til bruk på skolebussen. 
Gjennom 2011 har vi jobbet målbevisst for å få ned 
produksjonstiden for nye kort. Behandlingstiden 
for utstedelse av nye kort, enten det er førstegangs 

utstedelse eller erstatning for tapte kort, er nå 
maksimalt syv dager. Å reise med Skolepass skal 
være en positiv opplevelse, og det er viktig for oss å 
gi både elever og skolene, som administrerer dette, 
best mulig service. Dette er noe vi også kommer til å 
jobbe fokusert med i 2012. 
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Nytenkende
For å lette de reisendes hverdag ønsker 
Kolumbus å være nytenkende med tanke 
på våre passasjerers behov. 



Produkt-
utvikling
I opptakten til lansering av sanntidsinformasjons-
system har vi fokusert på videreutvikling av rute-
informasjonstjenestene våre. Vi innledet 2011 med 
å lansere vår egen Reiseplanlegger-app til iPhone og 
Android. Det er Bouvet i samarbeid med Datagrafikk 
som har utviklet appen, som bygger på nett-
versjonen av Reiseplanleggeren. Samme app er siden 
tatt i bruk også av andre kollektivselskap.  

Vi i Kolumbus sitter ikke nødvendigvis på fasiten for 
hvordan informasjonstjenestene kan utvikles på best 
mulig måte. Samtidig ønsker vi å være så åpne som 
mulig med det vi driver med. Derfor gjorde vi i mars 
våre rutedata tilgjengelig for alle som måtte ønske å 
bruke dem. Vi inngikk også et samarbeid med Google 
og sikret at våre data ble gjort tilgjengelig på alle 
deres plattformer. Det gjorde oss til det første kolle-
ktivselskapet i Norge som kunne tilby reiseplanleg-
ging direkte i Google Maps. Intensjonen er å utvikle 
samarbeidet videre når sanntidssystemet kommer 
i drift, slik at det på sikt også blir mulig å hente ut 
sanntidsinformasjon via Google. 

På hurtigbåtene i Ryfylke har det de siste årene vært 
trådløst internett om bord til fri bruk for de reisende. 
Fra høsten 2011 startet vi også en test av trådløst 
nett i buss. Ruten som ble valgt ut er rute E90
mellom Stavanger og Sokndal, som har den lengste 
reisetiden av alle ordinære rutebusser. Erfaringene 
vil gi oss bedre grunnlag for å si i hvilken grad et slikt 
tilbud skaper merverdi for våre reisende om vi skulle 
få mulighet for å bygge ut tilbudet til flere ruter ved 
en senere anledning. 

Forenkling er og skal være en viktig driver for 
produktutvikling i Kolumbus. Det er et sterkt 
ønske fra kunder, sjåfører/billettører og oss selv 
i Kolumbus at det blir gjort grep for å gjøre bil-
lettporteføljen enklere og kjøp av billetter mer 
tilgjengelig. I tråd med forenkling er det imidlertid 
også viktig at vi tilrettelegger for interoperabilitet 
med andre fylker. I lys av dette har vi gjennom 2011 
samarbeidet med de andre administrasjons-
selskapene i Norge for å bygge en felles 
plattform for billettering. Dette er et arbeid som blir 
ledet av Vegdirektoratet.    
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KUNDEPANEL: I Kolumbus har vi et eget kundepanel 
som vi henvender oss til å for å få mer kunnskap om 
våre reisendes vaner og preferanser innenfor  
forskjellige tema. I mars 2011 gjennomførte vi en 
undersøkelse for å lære mer om hvordan våre 
reisende ønsket å finne informasjon om ruter og 
avgangstider. Gjennomsnittlig tilbakemelding på 
påstanden ”Kolumbus reiseplanlegger-app gjør det 
enklere å reise kollektivt” er, ble 4,1. Dette på en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er beste resultat. For oss i 
Kolumbus er dette en god bekreftelse på at det var 
riktig å satse på utvikling av reiseplanleggeren til nye 
kanaler. Det gleder oss å se appene gir merverdi til 
våre kunder.   

Svarfordeling 1 - 5 skala

Reiseplanlegger-app gjør det enkelt å reise
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Styrets 
beretning
I etterkant av fylkestingvalget 25. oktober fikk også 
Kolumbus nytt styre. Fram til da var Oddbjørg A. 
Starrfelt (Ap) styreleder. Fra november overtok Karl 
Edvard Aksnes (KrF) ledervervet. 

Styret i Kolumbus, januar - november:
Oddbjørg A. Starrfelt (Ap), styreleder
Karl Edvard Aksnes (KrF), nestleder
Arne Kleppa (Sp)
Jostein Zazzera (FrP)
Liv Todnem (H)
Jan Rune Fredvang, ansattes representant

Varamedlemmer til styret, januar – november: 
Svein H. Andersen (Ap)
Alf Inge Flokketvedt (KrF)
Tone Kringeland (Sp)
Knut Arne Ravndal (FrP)
Anne Tone Salte (H)
Christine Alm Harestad, ansattes vararepresentant

Styret i Kolumbus, november – desember:  
Karl Edvard Aksnes (KrF), styreleder
Ola Ingvaldstad (FrP), nestleder
Elisabeth Sjo Jespersen (H)
Siv Len Strandskog (Ap)
Odd Arild Kvaløy (Sp)
Christine Alm Harestad, ansattes representant

Varamedlemmer til styret, november - desember: 
Kjell Arvid Svendsen (KrF)
Jostein Zazzera (FrP)
Ragnhild Osmundsen (H)
Agnar Bruntveit (Ap)
Magnhild Eia (Sp)

Det ble avholdt 10 styremøter i 2011. Det ble ut-
betalt 129.440 kr i honorar til styreleder. Lønn og 
godtgjørelse til direktør utgjorde 839.839 kroner. 

Karl Edvard Aksnes (KrF) Ola Ingvaldstad (FrP) Elisabeth Sjo Jespersen (H)

Siv Len Strandskog (Ap) Odd Arild Kvaløy (Sp) Christine Alm Harestad
(Ansattes representant)

Kolumbus´nåværende styre:
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Om organisasjonen 
Kolumbus hadde ved årsslutt 39 ansatte i 36,7 
årsverk. 23 av de ansatte er tilsatt i administra-
sjonen, mens 16 jobber i kundesenteret. Foretaket 
har en god kjønnsfordeling, med 18 menn (46 %) og 
21 kvinner (54 %). Med bakgrunn i den jevne kjønns-
fordelingen i både styre og administrasjon er det ikke 
iverksatt spesielle tiltak for å fremme likestilling i 
Kolumbus. 

I forbindelse med innsparinger høsten 2011 ble det 
bestemt å utsette bemanningen av ubesatte 
stillinger. Dette gav oss noe mindre arbeidskapasitet 
i siste halvår. Arbeidsmiljøet har imidlertid vært godt, 
og det har gjennom 2011 vært en veldig gledelig 
utvikling i sykefraværet. Samlet sykefravær for hele 
Kolumbus var 3,4 % (6,3 % i 2010), hvorav korttids-
fraværet utgjorde 2,0 % (2,1 % i 2010). 

Som fylkeskommunalt foretak jobber vi etter de 
etiske retningslinjene til Rogaland fylkeskommune. 
Vi er opptatt av å opptre korrekt, åpent og rett-fer-
dig overfor våre samarbeidspartnere og kunder. Vi 
ønsker å skape tillit hos alle parter slik at vi fører en 
objektiv og redelig saksbehandling. Vi er opptatt av 
å unngå diskriminering som følge av etnisk bak-
grunn og kjønn på alle arenaer i organisasjonen. 
Dette inkluderer rekrutteringsprosesser, lønns-
forhandlinger og interne utviklingsmuligheter. 

Miljøansvar
Styret ønsker å bidra til et bedre miljø. Det gjør vi 
indirekte gjennom å jobbe for god passasjerutvikling, 
men vi ønsker også å se på hvilke tiltak vi selv kan 
sette i verk til beste for miljøet. Kolumbus 
samarbeider nasjonalt med andre kollektivselskap 
for å gjøre drift av kollektivtransport mer miljø-
vennlig. Samtidig har vi startet arbeidet mot å bli 
sertifisert som miljøfyrtårn. Målet er å ha 
sertifiseringen på plass innen utgangen av 2013. 

Resultater for 2011 og veien videre
Kolumbus har satt ambisiøse mål for passasjervekst 
på bussene. Dessverre ble ikke veksten i 2011 like 
høy som ønsket. Her må vi jobbe aktivt videre for 
å øke passasjermengden. Vi skal gjøre vårt beste 
for å ha god drift i rutene og optimalisere tilbudet 
innenfor våre rammer. Gjennom markedsføring 
og informasjon skal vi gjøre det enklere å ta i bruk 
buss også for nye brukere, samtidig som vi skal gi 
våre faste reisende best mulig oppfølging. Men skal 
bussen være i stand til å ta større andeler av trans-
portmarkedet, trenger vi hjelp for å gjøre bussen mer 
konkurransedyktig overfor bilen. Sterk satsning på 
framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken står 
øverst på vår ønskeliste for årene som kommer. Det 
nye kollektivfeltet i Hillevåg, som ble åpnet i 
november 2011, er et viktig skritt i riktig retning.  

Fylkets hurtig- og lokalbåtruter knytter fylket 
sammen og er viktige for pendlere og andre reisende 
fra øyene og indre strøk av Ryfylke. Det gleder oss å 
se at spesielt hurtigbåtruta mellom Stavanger, 
Byøyene og Hommersåk opplever en solid vekst i 
2011. Dette står som et godt eksempel på at 
kollektivtrafikken kan ta markedsandeler, også i 
Rogaland, når tilbudet blir tilrettelagt etter de 
reisendes premisser og yter bilen reell konkurranse 
på reisetid. 

Styret mener forenkling er en kritisk faktor for å 
gjøre kollektivtilbudet attraktivt for flere. I 2011 
satte vi IRIS på jobben med å evaluere dagens billett-
portefølje og resultatene av dette håper vi å legge 
fram som et konstruktivt forslag om forbedring av 
takstregulativet på både båtene og bussene våre i 
2012. 

Kolumbus har over lengre tid gjort månedlige 
kundetilfredshetsundersøkelser både blant 
passasjerene om bord og i befolkningen for øvrig. 
Resultatene for 2011 viser ingen store bevegelser 
fra året før, men på enkelte områder tar vi små skritt 
i riktig retning. I vår telefonundersøkelse ser vi for 
eksempel at befolkningen på Nord-Jæren gir oss litt 
bedre karakter på hvor flinke vi er til å informere om 
kollektivtilbudet enn i fjor. Kundetilfredshets-
undersøkelsene skal hjelpe oss å holde riktig spor, 
og blir fulgt tett opp i Kolumbus. 

Noe av det viktigste arbeidet som er utført i 2011 vil 
våre reisende først se resultatet av til høsten 2012. 
Kolumbus har inngått kontrakt med Swarco om 
levering av sanntidsinformasjonssystem. Kontrakten 
omfatter primært bussrutene i fylket, men vi har 
også valgt å løse inn en opsjon for å inkludere 
hurtigbåttrafikken i systemet. Med dette vil vi 
ivareta at alle våre reisende får best mulig 
avgangsinformasjon, samtidig som sanntidssys-
temet vil gi Kolumbus bedre kanaler til å nå ut med 
informasjon om omkjøringer og andre planlagte- 
og ikke-planlagte driftsavvik. 

I Rogaland er det over 1.200 sjåfører, båtmannskap 
og kundeveiledere i sving for å betjene våre kunder. 
Sammen gjør de uvurderlig arbeid for fylket, og vi 
ønsker å berømme dem for deres innsats. Vi vet at 
det ennå finnes forbedringspotensial både i forhold 
til språk og kundenes serviceopplevelse i møte med 
Kolumbus. Dette vil vi følge tett i tiden som kommer. 
Den jevne sjåfør, billettør og kundeveileder gjør en 
kjempejobb og fortjener honnør for dette. 

Styret vil også framheve godt samarbeid og lagspill 
med fylkesadministrasjonen og fylkestinget. Styret 
vil takke direktør og ansatte i Kolumbus for 
samarbeidet og god ledelse av foretaket. 
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Kommentarer til regnskapet
Kolumbus, Rogaland Kollektivtrafikk FKF, hadde 
i 2011 en omsetning på 1 014 millioner kroner. 
Av dette utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland 
fylkeskommune 642,3 millioner kroner. Kolumbus 
sin andel av de statlige belønningsmidlene for bedre 
kollektivtrafikk i storbyene var 32 millioner kroner. 
Disse midlene er satt av til tiltak i 2012. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 1,9 
millioner kroner. De forhold som har påvirket i særlig 
grad er en høyere lønnsvekst enn forventet. Dette 
betyr at kontraktene med buss- og båtoperatører 
– som reguleres med blant annet denne indeksen 
– har blitt dyrere enn budsjettert. Dette er kompen-
sert med høyere passasjerinntekter, herunder 
refusjon fra kommuner for grunnskoleskyssen. 
Også dieselprisene har økt kraftig i 2011. Dette har 
imidlertid ikke fått utslag i regnskapet, ettersom 
dieselprisene ble sikret på et relativt lavt nivå for 
2011. 

Passasjerinntektene har samlet sett vist en positiv 
utvikling i 2011. I forhold til inntektene for 2010, er 
passasjerinntektene på buss Sør-Rogaland økt med 
5,4 millioner kroner. I bussruter i Nord-Rogaland er 
imidlertid inntektene redusert med 612.000 kroner i 
2011. Det er spesielt antall solgte Ungdomspass som 
er årsaken til nedgangen i inntekter. For hurtigbåter i 
områder som er konkurranseutsatt, er de 
regnskapsførte passasjerinntektene økt med 
3,0 millioner kroner i forhold til 2010.

Samlede utgifter til skoleskyss, for eksempel 
fast skolekjøring som kommer inn under den 

ordinære rutetransporten og undertransportører i 
tilskuddsavtalene, var i 2011 78,7 millioner kroner. 
Dette er 0,6 millioner kroner lavere enn budsjettert. 
I desember 2011 var det 8.748 elever som hadde 
rett til skoleskyss. Dette er 102 flere elever enn på 
samme tidspunkt i 2010. Retten til skoleskyss er 
definert i opplæringsloven med tilhørende 
forskrifter, samt rundskriv fra Fylkesmannen og 
Utdanningsdirektoratet. Også retningslinjer fra 
Rogaland fylkeskommune definerer retten til skyss. 
Kolumbus praktiserer en streng tolkning av regel-
verket. Dette for å begrense utgiftene og holde seg 
innenfor budsjettrammen.  

Det har i 2011 vært en forbedring i det elektroniske 
billetteringssystemet som ble innført i 2006. 
Nedlastingen av filer er vesentlig bedre enn tidligere 
år, noe som gjør at salgsdata er mer oppdatert. Det 
er fremdeles utfordringer knyttet til reisekonto-
løsningen. Det vil derfor bli lagt fram forslag om å 
legge ned denne løsningen i løpet av 2012 og erstatte 
den med en verdikortløsning. Dette betyr at saldo 
ligger på kortet og ikke i baksystemet. Ingen kunder 
vil da kunne opparbeide seg negative saldoer. I tillegg 
vil en verdikortløsning tilfredsstille Datatilsynet sitt 
krav om at upersonlige produkter skal ha samme 
muligheter for rabatter som personlige produkter.

Mindreforbruket i 2011 foreslås satt av til fond for 
investering i en kvalitetsmessig utvikling av 
kollektivtrafikken. Styret i Kolumbus vil jobbe for at 
foretaket også fremover har en sunn økonomi som 
muliggjør en god utvikling av kollektivtrafikken. 



2011: Årsregnskap
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Regnskap    01.01 - 31.12  (alle tall i 1 000 kr)   

 2011 Budsjett 2011 2010
Andre salgs og leieinntekter 285 431 263 780 259 694
Rammetilskudd Rogaland fylkeskommune 642 308 642 308 637 255
Overf. med krav om motytelse 86 558 28 202 39 071
Sum driftsinntekter 1 014 297 934 290 936 020

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 25 198 24 053 23 626
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 917 953 822 384 868 976
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj. prod. 21 057 24 853 28 277
Overføringer  221  3 643
Avskrivinger 3 629  4 209
Fordelte utgifter -8  -15
Sum driftsutgifter 968 050 931 290 928 716

Finansinntekter 1 423  8
Finansutgifter -3 492 -3 000 -3 774
Sum finansposter -2 069 -3 000 -3 766
   
Motpost avskrivinger 3 629  4 209

Netto driftsresultat 47 807 0 7 747

Bruk av tidligere års regnsk. messig mindreforbruk -5 913 -5 913 -12 647
Bruk av bundne fond -1 061  

Overført til investeringsregnskapet 26  949
Dekn. av tidligere års regnsk.messig merforbruk    
Avsatt til disposisjonsfond 5 913 5 913 12 647
Avsetninger til bundne fond 46 941  885
Sum avsetninger 52 880 5 913 14 481

Regnskapsmessig resultat 1 901 0 5 913

Investeringsregnskap   01.01 - 31.12   (alle tall i 1 000 kr)   
 
Inntekter    
Overføringer med krav til motytelse   -500
Sum inntekter 0 0 -500
    
Utgifter    
Lønnsutgifter 92   
Sosiale utgifter 13   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod 4 491 11 200 1 428
Sum utgifter 4 596 11 200 1 428
    
Finanstransaksjoner 26 0 21
 
Finansieringsbehov 4 622 11 200 949
    
Dekket slik    
Overført fra driftsregnskapet 26  -949
Bruk av lånemidler 4 596 11 200  
Sum finansiering 4 622 11 200 -949
    
Udekket/Udisponert 0 0 0
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Balanse   (alle tall i 1 000 kr)  

 31.12.2011 31.12.2010
Eiendeler   
Anleggsmidler  
 
Utstyr, maskiner og transportmidler 23 870 22 902
Utlån   
Aksjer og andeler 138 112
Pensjonsmidler 11 116 11 972

Sum anleggsmidler 35 124 34 986
   
Omløpsmidler  
 
Kortsiktige fordringer 220 094 156 001
Premieavvik -2 602 -1 816
Kasse, bankinnskudd 1 202 2 922
Sum omløpsmidler 218 694 157 107
   
Sum eiendeler 253 818 192 093
   
Egenkapital og gjeld   
Egenkapital  
 
Disposisjonsfond 18 561 12 647
Bundne driftsfond 46 765 885
Regnskapsmessig mindreforbruk 1 901 5 913
Regnskapsmessig merforbruk   
Udekket i investeringsregnskapet   
Kapitalkonto 515 2 191
Sum egenkapital 67 742 21 636
   
Gjeld  
 
Pensjonsforpliktelse 15 092 14 419
Andre lån 26 120 18 375
Annen kortsiktig gjeld 144 864 137 663
Sum gjeld 180 076 170 457
   
Sum egenkapital og gjeld 253 818 192 093
   
Memoriakonti  
 
Ubrukte lånemidler 6 604  
Motkonto for memoriakonti -6 604 
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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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