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Vår visjon
Kolumbus skal ha Norges mest 
attraktive kollektivtilbud. 



Side 4

Buss Sør-
Rogaland

Operatør: Boreal Transport Sør 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 Sør AS

Det er ikke gjort noen endringer i billettporteføljen i 2012. Ungdomspass, Flexi-
pass og enkeltbillett er fortsatt de viktigste billettypene våre, og salg av enkelt-
billetter står for den største delen av inntektene på bussene. 

I sommer gjennomførte vi en kampanje hvor reisende fikk kjøpe Flexipass til 
redusert pris i juni, juli og august. I kampanjeperioden økte salget med rundt 7 000 
Flexipass (48 prosent) sammenlignet med sommeren 2011, og antall reiser betalt 
med Flexipass Nord-Jæren steg med 400 000 reiser (43 prosent). Totalt antall 
reiser i Sør Rogaland økte med 280 000 i kampanjeperioden i forhold til 
tilsvarende periode i 2011. Dette er en økning på cirka 8 prosent. 

Selv om tiltaket på kort sikt har ført til en nedgang i billettinntekter på rundt 
2 millioner kroner, har kampanjen trolig ført til et økt antall reiser på lang sikt, 
noe som gjør opp for den kortsiktige reduksjonen i billettinntekter.

Ruteendringer 2012 
Rutene i Sør-Rogaland 

ble endret i tre omganger 

i 2012. Ved skoleslutt i 

juni ble det gjort mindre 

minuttjusteringer på flere 

bussruter, blant annet for 

å bedre korrespondansen 

med Jærbanen. Ved skole-

start i august ble busstil-

budet mellom Stavanger 

og universitetet utvidet 

ved at rute X60 fikk flere 

avganger samtidig som 

enkelte X50-avganger 

via motorveien ble gjort 

om til avganger med rute 

7 via universitetet. Fra 

samme tidspunkt ble det 

gjort enkelte minuttjus-

teringer på seks X-ruter 

til Forus (X71, X73, X74, 

X76, X77 og X79). Det 

siste ruteskiftet i 2012 

fant sted i desember som 

en følge av at NSB endret 

rutetidene på Jærbanen. 

Også denne gangen 

dreide endringene seg 

i hovedsak om minutt-

justeringer for å sikre 

korrespondanse med de 

nye togtidene. 

Enkeltbillett 2012Periode- og Studentpass 2012Ungdomspass 2012

Autotrekk/Dagpass/Korttidspass 2012Flexipass 2012

Billettbruk Sør-Rogaland
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PASSASJERUTVIKLING: Ved årsslutt kan vi notere en 
økning i antall reiser på 4,1 prosent sammenlignet 
med 2011. Med denne veksten nådde vi vår mål-
setning på 3 prosent med god margin. Etter en treg 
start på året med negative tall fram mot sommeren, 
hadde vi en langt bedre høst hvor utviklingen ble 
snudd. Totalt ble det gjennomført rundt 18,5 
millioner reiser med bussene i Sør-Rogaland i 2012. 

PASSASJERUTVIKLING: X-rutene til Forus har også i 
året som gikk hatt en gledelig vekst på 11,6 prosent. 
Veksten har vært spesielt stor i andre halvår. 

Veksten i antall reiser med rute X60 kan blant annet 
forklares med at antall avganger mellom Stavanger 
og SUS/UiS ble doblet fra august 2012, blant annet 
for å sørge for flere reisealternativer for studentene. 
Samtidig ble seks X-ruter til og fra Forus minutt-
justert for å sikre best mulig markedstilpasning. 

PUNKTLIGHET: Kolumbus har et mål om 96 prosent 
punktlighet for alle ruter i anbudskontrakter. Punkt-
ligheten blir målt fra rutenes startpunkt og fulgt opp 
månedlig. Tallene for 2012 viser at vi har en punkt-
lighet på 96,6 prosent i rushtiden. Dette er altså an-
delen avganger som har gått fra sin startholdeplass 
mindre enn tre minutter forsinket i forhold til oppsatt 
ruteplan. Dessverre er det likevel en kjensgjerning at 
rutene i byområdene pådrar seg store forsinkelser 
underveis i rushtiden. 

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 passasjerene hvor fornøyde 
de er med tilbudet. Om bord-undersøkelsen ble 
gjennomført to ganger i 2012. Ett av spørsmålene 
vi ber de reisende ta stilling til er ”Hvor fornøyd 
er du totalt sett med Kolumbus’ busstilbud?” Ved 
siste måling høsten 2011, fikk vi en gjennomsnittlig 
tilbakemelding på 3,5 målt på en skala fra 1 til 5. For 
å sammenligne dette resultatet med tallene fra vårt 
nye markedsbyrå, må vi konvertere de gamle tallene 
til en ny skala som strekker seg fra 1 til 10. Det vil 
si at tilfredsheten høsten 2011 ble målt til 6,21, og 
selv om den steg til 8,07 våren 2012, viste den siste 
målingen i 2012 at tilfredsheten var gått tilbake til 7. 
Dette er et klart signal om at Kolumbus og operatørene 
må jobbe videre med tilfredshetsdrivere som 
sjåførenes serviceinnstilling, punktlighet og 
informasjon ved forsinkelser i året som kommer.

Ant. reisende 2011

Punktlighet i rush 2011

Ant. reisende i 2011

Svarandel høst 2011

Ant. reisende 2012

Punktlighet i rush 2012

Ant. reisende i 2012

Svarandel høst 2012

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 Nord-Rogaland omfatter kommunene 
Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og 
Sauda. Det er Tide Buss AS som kjører rutene i dette 
området for Kolumbus. Tide Buss har kjørt rutene 
siden 2006, mens dagens kontrakt startet 1. januar 
2011. 

Ruteendringer 2012
Det ble gjort ett ruteskifte i Nord-Rogaland 
i løpet av 2012. Endringene ble gjennomført 
i juni og dreide seg i hovedsak om mindre 
traséendringer, minuttjusteringer og enkelte 
omgjøringer av ordinære ruter til skoleruter. 

TILFREDSHET: Busspassasjerene i nordfylket er 
mer fornøyde med busstilbudet enn våre reisende i 
Sør-Rogaland. Ved siste måling høsten 2011, fikk vi 
en gjennomsnittlig tilbakemelding på 6,41 målt på en 
skala fra 1 til 10. Våren 2012 ble tilfredsheten målt til 
7,67, mens den fortsatte å stige til 8,03 høsten 2012. 
Kolumbus er svært fornøyd med den jevne økningen 
i tilfredsheten i Nord-Rogaland, men det er fortsatt 
flere tilfredshetsdrivere som krever arbeid i tiden 
som kommer, spesielt kjennskap til billettprodukter 
og punktlighet.

Tilfredshet 2011

Tilfredshet 2012

Tilfredshet med busstilbudet Nord Rogaland
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PASSASJERTUTVIKLING: Passasjertallene i Nord-
Rogaland holder seg stabile gjennom 2012. Ved års-
slutt kan vi notere en svak nedgang på 0,4 prosent 
sammenlignet med 2011. I samme periode har natt-
bussen hatt en dramatisk nedgang på 15 prosent. 
Dette skyldes blant annet at rute N89 ble lagt ned i 
2011 som følge av lave passasjertall. 

PUNKTLIGHET: Kolumbus har et mål om 96 prosent 
punktlighet for alle ruter i anbudskontrakter. Punkt-
ligheten blir målt fra rutenes startpunkt og fulgt opp 
månedlig. Tallene for 2012 viser at vi har en punkt-
lighet på 95,02 prosent i rushtiden. Dette er altså 
andelen avganger som har gått fra sin startholde-
plass mindre enn fem minutter forsinket i forhold til 
oppsatt ruteplan. Til sammenligning lå punktligheten 
på 94,13 prosent i 2011. 

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 billettproduktet. 
Salg av enkeltbilletter bidrar også suverent mest til inntektene. Tett bak bruk av enkeltbilletten, følger Ungdomspass. 
Det er også i år lite forandring i bruken av de forskjellige billettkategoriene, med unntak av Flexipasset. Som en følge 
av sommerkampanjen med reduserte priser på Flexipass, ble det solgt 2 022 Flexipass i juni, juli og august, sammen-
lignet med 1 127 Flexipass i samme periode i 2011. Dette er en økning på 80 prosent. Bruken av Flexipass 
Haugalandet i kampanjeperioden var 77 500 reiser, en økning på 25 000 reiser sammenlignet med samme periode i 
2011. Dette tilsvarer en økning på 47 prosent. 

Ant. reisende 2011 Punktlighet i rush 2011

Enkeltbillett 2012Skolekort

Ant. reisende 2012 Punktlighet i rush 2012

Ungdomspass 2012 Annet 2012

Passasjerutvikling Nord-Rogaland Punktlighet Nord-Rogaland

Billettbruk Nord-Rogaland
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Buss 
Ryfylke

Operatører:  Suldal Billag AS (tilbudskontrakt)
  Boreal Transport Sør AS, avd. Tau/
  Ryfylke (tilbudskontrakt)
  Espevik Transport AS
  Finnøy Buss AS
  L. Rødne og Sønner AS
  Rørheims Bilruter AS

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 2012 ble det gitt til sammen 34,1 millioner 
kroner i tilskudd til drift av bussruter i Ryfylke.

Passasjertallene for tilskuddsrutene holder seg 
stabile ettersom det er en stor andel skoleelever 
i dette ruteområdet. I disse områdene er hoved-
vekten av busstilbudet 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 befolkningsgrunnlag. I sørlige deler av Ryfylke 
ble det fraktet 650 289 passasjerer i 2012, med en 
skolekortandel på 53 prosent. I Suldal ble det fraktet 
123 429 passasjerer i samme periode, med en skole-
kortandel på 88 prosent.
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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 forholdsvis stabil sammenlignet med 
2011. På en skala fra 1 til 10 ble tilfredsheten målt til 
8,17 i 2011, mens den økte til 8,23 i 2012. 

Snittet forteller at folk flest er fornøyde med 
tilbudet, men at vi har rom for forbedring. For å heve 
de reisendes tilfredshet, må vi fokusere på følgende 
tilfredshetsdrivere i 2013: Sikkerheten om bord, 
ventetid ved bytte mellom transportmidler samt 
informasjon ved forsinkelser.

PASSASJERUTVIKLING: Vi kan spore en nedgang 
på 2,8 prosent i antall reiser på Ryfylkerutene 
sammenlignet med 2011. Biltrafikken gjennom 
Finnfast er samtidig økende, noe som bidrar til å 
forklare passasjernedgangen på hurtigbåtene til 
Finnøy. 

Antall reisende 2011

Tilfredshet 2012

Tilfredshet 2011

Antall reisende 2012

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. jan-
uar 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. 

Ruteendringer 2012 
Det ble utgitt nytt rutehefte for hurtigbåtene i Ryfylke i desember 2012. Endringene i heftet dreide seg i 
hovedsak om minuttjusteringer og endringer i bestillingsanløp og fotnotemarkeringer, men det ble også 
foretatt justeringene på en av morgenavgangene til Judaberg. 

Fra samme dato ble all skoleskyss til Talgje utført med buss istedenfor båt, mens elevene fra Fogn ble 
innlemmet i skoleskyssen med båt fra Sjernarøy. Disse endringene ble gjort for å sikre optimal utnyttelse 
av båtmateriellet og bidrog til en kostnadsreduksjon på cirka 1,5 millioner kroner.
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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 fast-
landet, gir denne ruten også pendlere fra 
Hommersåk en rask direkteforbindelse til Stavanger. 

Vassøyferja blir drevet av L. Rødne & Sønner AS med 
ferja Rygerbuen. Totalt ble det fraktet 74 658 
personbiler med Vassøyferja i 2012. Det totale 
antallet fraktede passasjerer var på samme tid 
93 667, mot henholdsvis 76 702 og 96 233 i 2011. 

PASSASJERUTVIKLING: For hurtigbåtruten mellom 
Stavanger, Byøyene og Hommersåk kan vi notere 
en svak nedgang på 0,7 prosent sammenlignet 
med 2011, da ruten opplevde en kraftig vekst på 
5,8 prosent. Noe av årsaken til dette kan ligge i at 
takstene for bilferja (Vassøyferja) gikk over fra 
fylkeskommunalt til riksveiregulativ i 2011, noe som 
gjorde at det ble betydelig billigere å ta med bil. 

Til forskjell fra de andre båtrutene, er det buss-
takstregulativ om bord på hurtigbåtene i By-
øyeneruten. 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 brukerundersøkelse om 
bord på ruten til Byøyene. 

Antall reisende 2011

Antall reisende 2012

Passasjerutvikling båt Byøyene
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Båt Nord-
Rogaland

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

Hurtigbåten mellom Stavanger og Haugesund drives 
av Norled på kontrakt for Kolumbus. Ruten er ulik 
alle andre fordi den tjener tre ulike formål: Lokal-
transport i Rogaland, lokaltransport i Hordaland og 
et kommersielt tilbud til pendlere mellom Bergen 
og Stavanger. Kolumbus subsidierer fire avganger 
tur/retur Stavanger–Haugesund på hverdager. Det 
siste året har vi sett en sterk nedgang i antall reiser 
med Haugesundsruten. I 2011 hadde ruten 81 458 
reisende, mens tallet sank til 73 865 i 2012. Dette 
utgjør en samlet nedgang på 9,3 prosent. I samme 
periode har busstilbudet mellom Stavanger og 
Haugesund blitt utbedret, samtidig som det er satt 
inne en ekstra ferje mellom Mortavika og Arsvågen. 
Uvanlig mange kansellerte hurtigbåtavganger 
grunnet dårlig vær kan også ha bidratt til de lave 
passasjertallene. 

Ferja til Utsira blir drevet på tilskuddskontrakt med 
Rutebåten Utsira. Driften har vært stabil og det er 
ikke gjort store endringer i verken rutetider eller båt-
materiell. Det ble fraktet totalt 20 783 passasjerer 
og 9 666 biler i 2012. Det er tilnærmet samme antall 
som året før, med en endring på henholdsvis minus 

Antall reisende 2011

Antall reisende 2012

0,1 prosent passasjerer og pluss 1,7 prosent 
kjøretøy. Dette skyldes i hovedsak redusert 
industriell virksomhet og byggevirksomhet på Utsira.

Hurtigbåten til Røvær blir drevet av rederiet 
Røværfjord AS på tilskuddskontrakt. Også denne 
ruten har hatt en stabil drift uten store endringer 
i ruter eller materiell. Totalt antall reisende i 2012  
var 57 056, en oppgang på 4 prosent fra året før. Fra 
august 2011 ble det, i tillegg til de ordinære av-
gangene, som en forsøksordning åpnet for bestilling 
av anløp til Vibrandsøy. I løpet av 2012 ble det 
registrert 96 reiser til Vibrandsøy. Nær 90 prosent 
av disse reisene ble gjort i sommermånedene. 
Forsøksordningen med anløp av Vibrandsøy ble 
avsluttet i årsskiftet 2012/2013 da det ikke lenger 
var fastboende på øya.



Kolumbus 
kundesenter
Antall ansatte:  25 (20 årsverk)
Kundesentre:  Byterminalen
  Destinasjon Haugalandet 
  (Bytunet i Haugesund)
  Fiskepirterminalen 
  NSB (Ruten i Sandnes) 

Kolumbus kundesenter er vår temperaturmåler. 
Våre kundeveiledere tar hver dag 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 fanger de opp og 
videreformidler utfordringene våre kunder støter på 
og hvilke ønsker de har for kollektivtilbudet. 

Kundesenteret er betjent hver eneste dag, hele året, 
fra Byterminalen og fra Fiskepirterminalen i 
Stavanger. For å være mest mulig tilgjengelig, har 
vi også avtaler om ruteopplysning og salg av billett-
produkter over skranke med Destinasjon Hauga-
landet (Bytunet i Haugesund) og NSB (Ruten i 
Sandnes). I tillegg selger enkelte av NSBs stasjoner 
langs Jærbanen Kolumbus’ billettprodukter.

Side 12

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. 

BRUK AV REISEPLANLEGGER: Bruken av vår 
elektroniske reiseplanlegger har fortsatt å øke i 
2012. Totalt ble det gjort 3 704 441 søk i 
planleggeren via nett i 2012. I 2011 ble det til 
sammenligning gjort 2 976 779 søk. I tillegg ble 
det i 2012 gjort 787 181 søk i reiseplanlegger-
appene for iPhone og Android-mobiler og 7 327 
søk i den mobiltilpassede versjonen av reise-
planleggeren. 

Ant. søk 2011

Ant. søk 2012

Bruk av Kolumbus Reiseplanlegger
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KUNDESERVICE OVER SKRANKE: 89 405 kunder var 
innom vårt kundesenter på Byterminalen i 2012. Det 
er nær 14 000 flere kunder enn i 2011. 

I tillegg overtok vi driften av kundesenteret på 
Fiskepirterminalen 15. oktober, og manuell telling 
viser at omtrent 3 000 personer var innom Fiske-
piren mellom 15. oktober og 31. desember. 

Det vil si at kundesentrene på Fiskepiren og By-
terminalen betjente totalt 92 045 personer i 2012, 
en økning på 17 038.

“KONTAKT OSS” www.kolumbus.no: I løpet av 2012 
mottok vi totalt 7 634 henvendelser via vårt 
kontaktskjema på kolumbus.no, drøyt 2 130 flere 
henvendelser enn året før. Alle henvendelser som blir 
sendt inn via nettsidene våre går direkte inn i vårt 
kundehåndteringssystem, Boomerang. 

Utover henvendelsene registrert via kontakt-
skjemaet på nett, mottok vi 2 925 henvendelser 
angående skolekort i 2012. I samme periode utstedte 
vi 5 331 nye skolekort til elever som hadde mistet 
kortene sine. 

Etter at reisegarantien ble lansert i november 2012, 
behandlet vi 170 henvendelser angående reise-
garanti. I tillegg mottok vi 14 645 henvendelser om 
nye Kolumbuskort.

Ant. betjente kunder 2011

Ant. betjente kunder 2012

Betjente kunder på Byterminalen

TELEFONHENVENDELSER: Gjennom 2012 besvarte 
vi totalt 63 645 henvendelser via telefon 177. Dette 
er en nedgang på rundt 5 prosent fra 2011. Ned-
gangen 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. 

DIGITALE KANALER: Vår elektroniske reiseplan-
legger på web og mobil har hatt en sterk vekst i 
samme periode. Samtidig får vi stadig flere 
henvendelser via Kolumbus’ kanaler på Facebook og 
Twitter. I 2012 mottok vi cirka 10 000 henvendelser 
via sosiale medier, en tilnærmet dobling sammenlignet 
med 2011.

Ant. henvendelser 2010

Ant. henvendelser 2011

Henvendelser til telefon 177

REISEGARANTI: Vi er opptatt av å gi kundene et 
tilbud de kan stole på. Derfor lanserte vi Kolumbus 
Reisegaranti 15. november 2012. Med reise-
garantien forplikter vi oss til å gjøre vårt beste for 
at kundene kommer fram til rett tid. Dersom svikt i 
rutetilbudet fører til at kundene blir over 20 minutter 
forsinket, og de ikke kan reise med andre avganger, 
kan de velge å benytte alternativ transport og få 
tilbakebetalt transportkostnader opp til 500 kroner. 

I 2012 ble det utbetalt i snitt 360 kroner til 
passasjerer som benyttet seg av reisegarantien. 
Totalt dekket vi utlegg til alternativ transport for 
14 531 kroner. 



Informasjon 
og markeds-
føring
Informasjon om og markedsføring av tilbudet skal 
gjøre det enkelt å reise med Kolumbus. De fleste 
aktivitetene Kolumbus utfører er sterkt 
informasjonsrettet. Våre reisende skal få den infor-
masjonen de trenger for å reise, ikke minst dersom 
det oppstår forandringer i tilbudet. Kolumbus skal 
synliggjøre kollektivtilbudet til potensielle nye  
reisende og gjøre det enkelt å ta i bruk tilbudet.
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KUNDETILFREDSHETSMÅLING: I Kolumbus’ kunde-
tilfredshetsundersøkelse 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, scoret 
vi høsten 2012 3,18 i Sør-Rogaland og 3,26 i Nord-
Rogaland. 

I 2011 ble dette målt til henholdsvis 3,24 og 3,23. 
God informasjon er kritisk med tanke på å gjøre det 
enkelt å reise kollektivt.

Kolumbus.no er en av de mest umiddelbare informa-
sjonskanalene vi har. På nettsidene kan kundene 
finne informasjon om ruter, billettprodukter og 
priser, samtidig som avviksmeldinger og nytt om 
pågående informasjonskampanjer publiseres 
fortløpende. Nettsidene hadde 2 millioner besøk i 
2012, sammenlignet med 1,7 millioner i 2011. 26 
prosent av de som besøkte sidene var innom for 
første gang, og nettstedet hadde totalt 590 000 
unike besøkende i løpet av året. 55 prosent av de 
besøkende gikk videre til Reiseplanleggeren.

9 prosent av de som besøkte nettsidene i 2012 bruk-
te mobile enheter som telefon og nettbrett. Dette 
tilsvarer en økning på 334 prosent sammenlignet 
med 2011. Vi ser også at reiseplanlegger-appen som 
ble lansert i januar 2011 og hadde 25 000 nedlast-
ninger innen desember 2011, var blitt lastet ned 
totalt 48 500 ganger innen desember 2012. Disse 
tallene danner et viktig grunnlag for utviklingen av 
nye www.kolumbus.no som skal ferdigstilles innen 
høsten 2013. Et responsivt design som tilpasser seg 
ulike flater er en forutsetning for å møte kundenes 
behov.

Kolumbus har hatt egne kanaler på Facebook og 
Twitter siden 2009. Disse kanalene gir oss en unik 
mulighet til formidle oppdatert informasjon, spesielt 
i forbindelse med endringer. Ved utgangen av 2012 
fulgte rundt 3 850 personer Kolumbus på Facebook, 
sammenlignet med 1 176 i 2011. På samme tid steg 
antall følgere på Twitter fra under 900 til rundt 1 600 
personer. Julekalender på Facebook og snøkaos med 
ekstrabemanning i sosiale medier bidro til kraftig 
vekst i desember. Totalt mottok Kolumbus rundt 
10 000 henvendelser i sosiale medier i 2012.

Høsten 2012 ble det gjort en endring i hvordan vi 
administrerer vår tilstedeværelse i sosiale medier. 
Fra august endret tonen seg på Facebook, og inn-
leggene ble i stadig større grad sjikanerende og 

løsningen, og fokusgruppen gav Kolumbus verdifulle 
innspill til forbedringer vedrørende oppbygging, 
layout, design og funksjonalitet i nettbutikken.

KINOREKLAME: I begynnelsen av 2012 ble reklame-
filmen for X-rutene testet. Hele 71 prosent oppgav 
at de husket å ha sett filmen, og 91 prosent syntes 
det kom klart fram at Kolumbus var avsender 
(snittet for andre reklamefilmer var 82 prosent). 

Kinopublikummet synes reklamen var nyttig, 
morsom, involverende og motiverende. 33 prosent 
av de som husket å ha sett filmen sa at de ble 
motivert til å prøve tilbudet etter å ha sett reklame-
filmen. Filmen hadde i tillegg en høy såkalt Word of 
Mouth-indeks på 51,7 prosent, sammenlignet med 
et snitt på 37,4 prosent for andre reklamefilmer. 
Hoveddelen av respondentene syntes at X-rutene 
framstod som et raskt og effektivt transportmiddel.

REISEPENGER OG NETTBUTIKK: I forkant av lanser-
ingen av det nye billettproduktet Reisepenger og 
Kolumbus’ nye nettbutikk, ble det rekruttert test-
brukere blant våre buss- og båtpassasjerer.
Testpanelet ble invitert til å dele sine erfaringer etter 
å ha testet ut produktet og nettløsningen. Intervjuet 
viste at testbrukerne var fornøyde med Reisepenge-

Tilfredshet 2011
Tilfredshet 2012

Tilfredshet med informasjon Digitale kanaler

Andre kundeundersøkelser
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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 
objektiv rolle til enhver tid. Vi skal ikke 
gå for de enkle utveiene, men gjøre oss 
fortjent tilliten våre kunder og eiere 
viser oss.

Vi gjennomførte flere informasjons- og holdnings-
kampanjer i 2012. De to største kampanjene ble målt 
i etterkant. Sommerkampanjen med redusert pris 
på Flexipass førte til rundt 440 000 flere registrerte 
reiser med Flexipass i sommermånedene. Den økte 
bruken og nedgangen i enkeltbillettsalget betyr at 
kundene har fått økt bevissthet om Kolumbus’ kort-
produkter. Tilbudet førte også til at mange kunder 
erstattet enkeltbillett med Flexipass, og det er derfor 
svært sannsynlig at vi har fått flere kunder med 
Kolumbuskort som et resultat av kampanjen. 

Tegneseriekampanjen, som ble gjennomført i 
sommerhalvåret, gikk ut på at ti tips til god buss-
oppførsel ble illustrert på en humoristisk måte av 
tegneserieskaper Lars Lauvik. Tegneseriestripene 
ble distribuert i busser over hele fylket, og målingene 
i etterkant viste at 7 av 10 passasjerer ble mer bevis-
ste på egen oppførsel etter kampanjen, 4 av 10 fikk 
et bedre inntrykk av Kolumbus og 3 av 10 syntes det 
ble bedre å ta bussen. Blant sjåførene syntes 2 av 10 
i Nord-Rogaland og 5 av 10 i Sør-Rogaland at 
passasjerene ble flinkere til å ta hensyn til hverandre 
etter kampanjen.

I tillegg til de planlagte markedskampanjene, blir det 
fortløpende gjennomført informasjonskampanjer 
i forbindelse med planlagte ruteendringer og ikke-
planlagte endringer, som omkjøringer og omrokering 
av båtmateriell. 

Markeds- og informasjonskampanjer

generaliserende. Etter en omfattende diskusjons-
runde som involverte eksperter på sosiale medier 
og norsk lovgivning, vedtok Kolumbus å slette alle 
personidentifiserende og sjikanerende innlegg fra 
veggen. Veggen ble også stengt for nye innlegg uten-
for åpningstiden for å unngå at usaklige og krenkende 



Kontrakt
Alle kontrakter hvor Kolumbus er kontraktspart er 
resultat av en anskaffelsesprosess som følger lov 
og forskrift om offentlige anskaffelser. 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. Kolumbus har også et 
nært samarbeid med, og deltar aktivt i, faggruppen 
for kontrakt nasjonalt i Kollektivtrafikkforeningen. 

Fiskepirterminalen er et viktig knutepunkt for 
kollektivtrafikken i Sør-Rogaland, og de fleste 
hurtigbåtrutene har Fiskepiren som hovedanløps-
sted. Det var derfor naturlig at Kolumbus tok over 
driften av kundesenteret på Fiskepirterminalen da 
Norled sa opp sin avtale om drift av terminalen 

sommeren 2012. Samtlige av de ansatte ved Fiske-
pirterminalen valgte å gå over til Kolumbus ved 
overtakelse i september. 

Kontrakten med Norled om Haugesundsruten har en 
varighet fram til 31. desember 2013. Etter politisk 
behandling i Rogaland Fylkeskommune, tas det sikte 
på å lyse ut ny konkurranse for denne ruten tidlig i 
2013. 

Tilskuddskontraktene for rutekjøring med buss på 
øyene i Ryfylke med L. Rødne og Sønner, Finnøy Buss, 
Rørheims Bilruter og Espevik Transport ble forlenget 
i 2012. Disse avtalene varer nå til og med 
31. desember 2014. 

Våren 2012 ble det inngått kontrakt med Epinion 
om markedsanalysetjenester. Epinion skal utføre i 
underkant av 200 telefonintervjuer hver måned. 
I tillegg skal det gjennomføres kundetilfredshets-
undersøkelser om bord på båtene årlig, og om bord 
på bussene i Sør- og Nord-Rogaland to ganger per år.

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 har rett til utdanning på grunnskole- og 
videregående nivå, skal få det, 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. 

Kolumbus drifter rundt 135 skoleruter i hele 
Rogaland. Årlig gjennomfører disse rutene cirka 6 
millioner skoleskyssturer. Tallene er forholdsvis 
stabile fra år til år ettersom elevmassen er 
relativt lik, men tre nedlagte skoler og en økning i 
antall skyssberettigede elever medførte økte 
kostnader til skoleskyss i 2012. 

Alle elever som har rett på fri skoleskyss i henhold 
til opplæringsloven får utstedt et eget Skolepass. 
Kortet kan benyttes for én tur/retur-reise på den 
forhåndsdefinerte reisestrekningen per dag. 
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Nytenkende
For å lette de reisendes hverdag, ønsker 
Kolumbus å være nytenkende med tanke 
på våre passasjerers behov. Dette er 
drivkraften for hvor vi skal i morgen 
og betyr at vi jobber kontinuerlig med 
forbedring og videreutvikling. 



Produkt-
utvikling
Forenkling er og skal være en viktig driver for 
produktutvikling i Kolumbus. Det er et sterkt ønske 
fra kunder, sjåfører/billettører og oss i Kolumbus 
at det blir gjort grep for å gjøre billettporteføljen 
enklere og kjøp av billetter mer tilgjengelig. 

I 2012 har vi har gjort to viktige grep for å minske 
kontantbeholdningen om bord og gjøre det enklere 
å kjøpe billetter. Den nye nettbutikken for påfylling 
av Reisepenger og kjøp av ulike billettprodukter ble 
lansert i november som en erstatning for Reise-
kontoløsningen. Årsaken til at vi la ned 
Reisekontoløsningen, var Datatilsynets nye krav om 
anonyme reiser. Reisepenger er et tilnærmet likt 
produkt som Reisekonto, men med Reisepenger 
ligger pengene på kortet, ikke på en konto hos 
Kolumbus. 

I mai avviklet Kolumbus muligheten til å forhånds-
reservere plass på helgeavganger med hurtigbåtene 
til Ryfylke. Kolumbus valgte å avvikle ordningen fordi 
den skapte usikkerhet heller enn forutsigbarhet 
for de reisende. For å gi båtreisende et sikrere 
bestillings-tilbud, ble bestilling.kolumbus.no lansert 
i midten av oktober. Med den nye nettløsningen kan 
båtreisende reservere plass og kjøpe billetter med 
25 prosent rabatt hjemmefra.

Fra høsten 2012 startet vi en test av trådløst nett på 
rute E90. Totalt 5 busser er med i testen. Modemene 
viser at tilbudet er mye brukt på alle bussene, og 
det har ikke vært driftsforstyrrelser utover det som 
var forventet med tanke på bussens bevegelse og 
varierende dekning langs ruten. Tilbakemeldingene 
fra kundene er positive.  

For å redusere kontantmengde om bord, har vi gått 
til innkjøp av bankkortterminaler som skal testes om 
bord i bussene som betjener rute 10 mellom 
Stavanger og Rennesøy. Inntasting av PIN-kode tar 
imidlertid så lang tid at det kan gå ut over reisens 
kvalitet og skape forsinkelser. En nasjonal gruppe 
vurderer nå hvorvidt vi kan unngå bruk av PIN om 
bord i bussene. Prøveprosjektet vil i alle tilfeller vise 
hvor lang tid ombordstigningen tar ved kortbruk og 
kan hjelpe oss videre i arbeidet. 

Utstyr for sanntidsinformasjon ble installert om 
bord i bussene i Sør- og Nord-Rogaland fram til og 
med sommeren 2012. Den delen av systemet som 
gir informasjon til de reisende om bord i bussene ble 
startet opp fra Stavanger-området fra høsten 2012. 
Neste hoveddel av sanntidssystemet, der reisende 
som venter langs veien skal få avgangsprognoser, 
igangsettes i Stavanger-området fra januar 2013, for 
så å spres videre sør- og nordover i fylket. 
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Et eget prosjekt som jobber med løsninger for mobil-
billettering er satt i gang i 2012, og målsetningen er å 
lansere en billettløsning for mobiltelefoner i løpet av 
2013.

I tråd med forenkling er det også viktig at vi tilrette-
legger for interoperabilitet med andre fylker. I lys 
av dette har Kolumbus gjennom 2012 samarbeidet 
med de andre administrasjonsselskapene i Norge 
for å få på plass en felles plattform for billettering og 
en felles nasjonal reiseplanlegger. Dette er et arbeid 
som blir ledet av Vegdirektoratet.



Styrets 
beretning

Styret i Kolumbus:
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

Det ble avholdt 10 styremøter i 2012. Det ble utbetalt 131 520 kr i honorar til styreleder. Lønn og godtgjørelse til 
direktør utgjorde 966 647 kroner. 

I året som gikk har styret deltatt i møter med politisk ledelse, operatører, kommuner, skoler og leverandører ulike 
steder i fylket.

Varamedlemmer til styret: 
Kjell Arvid Svendsen, (KrF)
Jostein Zazzera, (FrP)
Ragnhild Osmundsen, (H)
Agnar Bruntveit, (Ap)
Magnhild Eia, (Sp)
Jan Rune Fredvang, ansattes vararepresentant

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

Siv Len Strandskog (Ap) Odd Arild Kvaløy (Sp) Christine Alm Harestad
(Ansattes representant)
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Om organisasjonen 
Kolumbus er et fylkeskommunalt foretak som plan-
legger, administrer, markedsfører og informerer om 
rutetilbudet i Rogaland. Selve transporten med buss 
og båt er det forskjellige operatørselskap som gjør 
på kontrakt for oss. Kolumbus hadde ved årsslutt 50 
ansatte i 44,8 årsverk. 27 av de ansatte er ansatt i 
administrasjonen, mens 23 jobber i kundesenteret. 
Foretaket har en god kjønnsfordeling, med 26 menn 
(52 prosent) og 24 kvinner (48 prosent). Med bak-
grunn i den jevne kjønnsfordelingen i både styre og 
administrasjon, er det ikke iverksatt spesielle tiltak 
for å fremme likestilling i Kolumbus. 

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet har vært godt. Samlet sykefravær for 
hele Kolumbus var 7,2 prosent (3,4 prosent i 2011), 
hvorav korttidsfraværet utgjorde 2,0 prosent (2,0 
prosent i 2011). 

Etiske retningslinjer
Som et fylkeskommunalt foretak jobber Kolum-
bus etter de etiske retningslinjene til Rogaland 
fylkeskommune. Styret og administrasjonen vil 
forhindre diskriminering som følge av nedsatt funk-
sjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, 
religion eller livssyn. 

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 samar-
beider nasjonalt med andre kollektivselskaper for 
å gjøre drift av kollektivtransport mer miljøvennlig. 
Samtidig har vi startet arbeidet mot å bli sertifisert 
som miljøfyrtårn. Målet er å ha sertifiseringen på 
plass innen første halvår 2013. 

Passasjerutvikling
Det er satt ambisiøse mål for passasjervekst på 
bussene, og i år overgikk Kolumbus målsetningen på 
3 prosent i Sør-Rogaland. Ved årsslutt kan vi notere 
en økning i antall reiser på 4,1 prosent. Totalt ble det 
gjennomført 18,5 millioner reiser med bussene i Sør-
Rogaland. I Nord-Rogaland holdt passasjertallene 
seg stabile gjennom 2012. Ved årsslutt ser vi allikevel 
en nedgang på 0,4 prosent sammenlignet med 2011. 

Fylkets hurtig- og lokalbåtruter knytter fylket 
sammen og er viktige for pendlere og andre reisende 
fra øyene og indre strøk av Ryfylke. Allikevel har 
både Ryfylkeruten, Byøyeneruten og Haugesunds-
ruten sett en nedgang i 2012. Nedgangen i antall 
reiser med Ryfylke-båtene på 2,8 prosent, er trolig 
en konsekvens av utbyggingen av broer og tunneler.

Kundesenter
Fra 1. september 2012 overtok Kolumbus ansvaret 
for Fiskepirterminalen. Fiskepirterminalen er et vik-
tig knutepunkt for kollektivtrafikken i Sør-Rogaland, 
og de fleste hurtigbåtrutene har Fiskepiren som 
hovedanløpssted. Det var derfor naturlig at 
Kolumbus tok over driften av kundesenteret på 

Fiskepirterminalen da Norled sa opp sin avtale om 
drift av terminalen. Fiskepirterminalenen gir 
Kolumbus nok et direkte kontaktpunkt ut mot 
kundene og bidrar til verdifull innsikt i båt-
passasjerenes hverdag. 

Kundetilfredshet
Kolumbus har over lengre tid gjort månedlige 
kundetilfredshetsundersøkelser både blant 
passa-sjerene om bord og i befolkningen for øvrig. 
I Sør-Rogaland ble tilfredsheten blant passasjerene 
om bord i bussene (på en skala fra 1 til 10) målt til 
7,0 høsten 2012, mens den ble målt til 8,03 i Nord-
Rogaland. Trafikkflyt og antall reisende i nordfylket 
sammenlignet med situasjonen i sørfylket bidrar til 
å forklare forskjellene, men det er likevel viktig å se 
nærmere på variasjonene i de ulike tilfredshets-
driverne i de to områdene i oppfølgningen av 
målingen. Kundetilfredshetsundersøkelsene skal 
hjelpe oss å holde riktig spor, og de blir fulgt tett 
opp i Kolumbus.

Framkommelighet
Gjennom markedsføring og informasjon skal 
Kolumbus 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 transport-
markedet, trenger vi hjelp for å gjøre bussen mer 
konkurransedyktig. Styret er sterkt engasjert i å 
sikre videre satsing på framkommelighetstiltak for 
kollektivtrafikken, og vi gleder oss over arbeidet 
som gjøres med midtstilt kollektivfelt på FV44 og 
kollektivbroen på Forus, som vil ha stor betydning for 
bussenes framkommelighet. Tiltak som gir bussen 
konkurransefortrinn i forhold til bilen, står øverst på 
vår ønskeliste for årene som kommer.

Takst- og billettsystem
Styret ser frem til å legge til rette for forenkling og 
økt tilgjengelighet under hele reisen. I første halvdel 
av 2013 skal det derfor gjennomføres en mulighets-
studie av takst- og billettsystemet i Rogaland i regi 
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av Fylkeskommunen. Resultatene av studien vil 
avgjøre hvordan billettporteføljen bør forenkles og 
eventuelt utvikles. 

Tilgjengelighet
Forenkling og tilgjengelighet er også viktig med tanke 
på informasjonsinnhenting, og i desember ble nett-
sidenes tilgjengelighet testet. Testen skulle avsløre 
ulike problemstillinger og sikre at universell utform-
ing står i høysetet også her, ikke bare ute i trafikken 
og på trykket informasjonsmateriell. For å sikre 
trygghet også i reisens siste ledd, ble reisegarantien 
vedtatt av styret juni 2012.

Sanntidsinformasjonssystem
Den endringen i tilbudet som var mest synlig for 
busspassasjerene i 2012, var installeringen av 
utstyr for sanntidsinformasjon om bord i bussene. På 
skjermene om bord skal passasjerene få fortløpende 
informasjon om holdeplassene som passeres langs 
ruten. Neste del av systemet skal igangsettes fra 
januar 2013 og vil bidra til å gjøre tilbudet mer forut-
sigbart for de som venter langs veien. Systemet skal 
på sikt også gi oss mulighet til å nå ut med 
informasjon om omkjøringer og andre planlagte- og 
ikke-planlagte driftsavvik.

Omdømmet
Krisen som oppstod i kjølvannet av en sjåførklage i 
sosiale medier i september var svært utfordrende 
for Kolumbus’ omdømme. Styret vedtok derfor å 
gjennomføre en omdømmerisikoanalyse i løpet av 
2013. Analysen skal identifisere potensielle uøn-
skede hendelser og belyse forebyggende tiltak. 
Omdømmet må bygges og vedlikeholdes i samarbeid 
med operatørene, og kundetilfredshetsmålingene 
gir oss viktig kunnskap om hvordan vi til enhver tid 
ligger an. 

Styret er opptatt av å ha et godt samarbeid og 
lagspill med operatørene, fylkesadministrasjonen 
og fylkestinget. Styret vil takke direktør og ansatte i 
Kolumbus for samarbeidet og god ledelse av 
foretaket. 

Kommentarer til regnskapet
Kolumbus, Rogaland Kollektivtrafikk FKF, hadde 
i 2012 driftsinntekter på 992,1 millioner kroner. 
Av dette utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland 
Fylkeskommune 666,215 millioner. Mens Kolumbus 
i 2011 fikk overført 32,0 millioner kroner i statlige 
belønningsmidler, var denne posten null i 2012. Dette 
er også årsaken til at driftsinntektene i 2012 var 
lavere enn i 2011. Regnskapet er gjort opp med et 
overskudd på 8,6 millioner kroner.

Driftsinntekter
Rogaland har valgt å konkurranseutsette store 
deler av ruteproduksjonen med buss og hurtigbåt. 
Kontraktene som legges til grunn er såkalte brutto-
kontrakter, hvor det er Kolumbus som har risikoen 
for passasjerinntektene og bokfører disse i sitt regn-
skap. I 2012 var ruteproduksjonen med buss 
konkurranseutsatt i Sør-Rogaland og Nord-
Rogaland, mens ruteproduksjonen med hurtigbåt 
var konkurranseutsatt i Ryfylke, mellom Byøyene 
og Stavanger og mellom Stavanger og Haugesund. 

Passasjerinntektene på buss har samlet sett vist 
en positiv utvikling i 2012. I forhold til inntektene 
for 2011, har passasjerinntektene på buss i Sør-
Rogaland økt med 4,1 millioner kroner. Dette henger 
sammen med passasjerveksten i perioden. For 
bussrutene i Nord-Rogaland økte inntektene med 
0,5 millioner kroner i 2012. For hurtigbåter i områder 
som er konkurranseutsatt, er de regnskapsførte 
passasjerinntektene redusert med 2,0 millioner 
kroner i forhold til 2011. Det er spesielt på 
Haugesundsruten at inntektene er redusert. Det er 
også en betydelig nedgang i antall reiser på 
strekningen mellom Stavanger og Haugesund. 

Det er i 2012 til sammen ilagt gebyrer for avvik 
i ruteproduksjonen med buss i Sør-Rogaland for 
1,25 millioner kroner. Samlede gebyrer for buss i 
Nord-Rogaland beløper seg til 259 000 kroner. For 
tilskuddsavtaler ilegges ikke gebyrer. Det er ilagt 
gebyrer for 158 000 kroner for hurtigbåter i 2012.

Driftsutgifter
I 2012 er det utbetalt 955 000 kroner i punktlig-
hetsbonus til Boreal Transport Sør i Sør-Rogaland, 
900 000 kroner i punktlighetsbonus til Tide Buss 
Haugesund i Nord-Rogaland, og 2 994 533 kroner 
i kvalitets- og passasjervekstbonus til Norled for 
båtrutene i Ryfylke, mellom Stavanger og Byøyene 
og mellom Stavanger og Haugesund.

Kjøp av varer og tjenester:
Godtgjørelsen som er utgiftsført ruteselskapene er i 

Kommentarer 
til regnskapet
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2012 lavere enn budsjett. Avviket som framkommer 
i regnskapet henger sammen med bruk av bundne 
fond. Det er i 2012 benyttet tidligere tildelte beløn-
ningsmidler for å finansiere deler av ruteproduk-
sjonen med buss på Nord-Jæren. Sammen med 
passasjerinntekter, utgjør endringer i indekser for 
pris- og lønnsvekst, samt endring i dieselpriser, de 
vesentligste risikoene i Kolumbus’ regnskap. 

Kolumbus har mottatt et økonomisk krav fra Boreal 
Transport Sør for kjøretider. Det er drøftinger 
mellom partene omkring dette kravet. 

Indekser:
Årlig skal godtgjørelsen i alle kontraktene for 
rutekjøring med buss og hurtigbåt reguleres. Reg-
uleringen tar utgangspunkt i endringer i konsum-
priser, lønn og diesel. Ved budsjetteringen legges den 
forventede pris- og lønnsvekst slik den framkommer 
i statsbudsjettet til grunn. 

Det var i 2012 en lavere prisvekst enn forutsatt i 
budsjettet. Den budsjetterte prisveksten var 1,6 
prosent, mens den virkelige lønnsveksten (fra 
oktober 2011 til oktober 2012), var 1,1 prosent. 
Lønnsveksten var budsjettert til 4,0 prosent, mens 
virkelig lønnsvekst ble 1,9 prosent. Dette utgjorde 
vesentlige beløp og bidro sterkt til mindreforbruket 
i 2012. 

Diesel:
Dieselprisene økte med cirka 10 prosent fra 2011 til 
2012. Kolumbus sikret imidlertid prisene på et noe 
høyere nivå enn det virkelige prisnivået i 2012, og 
økningen fikk derfor ingen konsekvenser for regn-
skapet. Fordelen med å sikre dieselprisene er først 
og fremst forutsigbarheten det gir i forhold til regn-
skapet. Denne fordelen er vurdert som vesentlig, slik 
at dieselprisene også er sikret for 2013.  

Skoleskyss:
Samlede utgifter til skoleskyss, det vil si fast 
skolekjøring som kommer inn under den ordinære 
rutetransporten og undertransportører i til-
skuddsavtalene, var i 2012 86,2 millioner kroner. 
Dette er 6,7 millioner høyere enn budsjettert. Ved ut-
gangen av 2012 var det 8 899 elever som hadde rett 
til skoleskyss. Det er 599 flere elever enn på samme 
tidspunkt i 2011. Samlet refusjon fra kommuner for 
grunnskoleskyssen var i 2012 37,0 millioner kroner, 
mot et budsjett på 33,3 mill. Kolumbus fakturerer 
kommunene månedlig for refusjonen.

Retten til skoleskyss er definert i Opplæringsloven 
med tilhørende forskrifter, samt rundskriv fra 
Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet. Også ret-
ningslinjer fra Rogaland fylkeskommune definerer 
retten til skyss. Kolumbus praktiserer en streng tolk-
ing av regelverket. Dette for å begrense utgiftene og 
holde seg innenfor budsjettrammen.  

Administrasjon:
Totale lønnsutgifter, inkludert sosiale utgifter, er 
29,0 millioner kroner. Inkludert i dette er utgifter 
knyttet til prosjektledelse og implementering av 
sanntidsinformasjonssystemet på 1,9 millioner 
kroner. Disse er overført til investeringsregnskapet. 

789 000 kroner er refundert fra NAV som følge av 
sykelønnsrefusjoner og fødselsrefusjoner. 

Samlet var utgiftene til varer og tjenester innenfor 
budsjett. Reiseutgiftene i 2012 var 130 000 kroner 
høyere enn budsjett. Dette ble kompensert med 
innsparinger i utgifter til konsulenter. 

Avskrivingene for 2012 er justert. Det vil bli foretatt 
en grundigere gjennomgang for 2013 basert på gjen-
nomgang av de ulike balansepostene. Størrelsen på 
avskrivingene gir ikke resultatvirkning da beløpet er 
ført til inntekt/motpost i regnskapet.

Billetteringssystemet:
Det har i 2012 vært noe forbedring i det elektroniske 
billetteringssystemet som ble innført i 2006. Ned-
lastingen av filer er vesentlig bedre enn tidligere år, 
noe som gjør at salgsdata er mer oppdatert. Det er 
fremdeles utfordringer knyttet til reisekonto-
løsningen. Denne har imidlertid styret vedtatt å legge 
ned basert på krav om personvern. Fra og med 
1. februar 2013 ble derfor reisekontoløsningen lagt 
ned og erstattet med Kolumbus Reisepenger. Dette 
betyr at saldo ligger på kortet, og ikke i baksystemet. 
Ingen kunder vil da kunne opparbeide seg negative 
saldoer. Reisepengeløsningen tilfredsstiller Data-
tilsynets krav om at upersonlige produkter skal gi 
tilnærmet samme mulighet for rabatter som 
personlige produkter.

Det har pågått et arbeid med kvalitetsikringen av 
rapporter i forbindelse med oppgjørsmodulen i Fara. 
Dette arbeidet har blant annet resultert i at Fara har 
utarbeidet rapporter for automatisk avstemming. 
Det er fremdeles utfordringer knyttet til 
billetteringssystemet, spesielt med hensyn til 
sjåføroppgjør. Avvikene mellom det som 
billetteringssystemet viser og det som faktisk blir 
innbetalt, er små, men Kolumbus vil fortsatt jobbe 
sammen med de andre fylkeskommunene som 
benytter Fara sitt billetteringssystem for å forbedre 
systemet. 

I systemet er det filer som ikke er prosesserte, noe 
som betyr at salget ikke er registrert i regnskapet. 
Det ligger til enhver tid cirka 65 slike filer inne i sys-
temet, men ikke alle disse er salgsfiler. Kolumbus vil 
jobbe videre med Fara for å redusere antall feilfiler. 

Sanntidssystemet:
Etter planen skulle sanntidssystemet settes i drift 
høsten 2012. På grunn av forsinkelser, har ikke 
dette latt seg gjøre i den skala som var forutsatt. 
Leverandøren har ikke levert etter kontraktens 
milepæler, noe som også har medført at det ikke har 
vært foretatt utbetalinger til leverandøren i 
prosjektet i 2012. Det står derfor ubrukte lånemidler 
og ubrukte belønningsmidler i balansen pr 
31. desember 2012. 

Mindreforbruket i 2012 foreslås satt av til fond 
for investering i en mobil billetteringsløsning og 
en kvalitetsmessig utvikling av kollektivtrafikken. 
Styret i Kolumbus vil jobbe for at foretaket også 
framover har en sunn økonomi som muliggjør en god 
utvikling av kollektivtrafikken. 
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Regnskap    01.01 - 31.12  (alle tall i 1 000 kr)   

 2012 Budsjett 2012 2011
Andre salgs og leieinntekter 284 109 275 277 285 431
Rammetilskudd Rogaland fylkeskommune 666 215 666 215 642 308
Overf. med krav om motytelse 41 767 33 263 86 558
Sum driftsinntekter 992 091 974 755 1 014 297
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 28 960 25 856 25 198
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 959 073 924 743 917 953
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj. prod. 25 278 28 429 21 057
Overføringer  1 586  221
Avskrivinger 3 971  3 629
Fordelte utgifter -1 949  -8
Sum driftsutgifter 1 016 919 979 028 968 050

Finansinntekter 6  1 423
Finansutgifter -2 606 -2 600 -3 492
Sum finansposter -2 600 -2 600 -2 069
   
Motpost avskrivinger 3 971  3 629

Netto driftsresultat -23 457 -6 873 47 807

Bruk av tidligere års regnsk.-messig mindreforbruk -1 901 -1 901 -5 913
Bruk av disposisjonsfond -884 
Bruk av bundne fond -31 205 -6 873 -1 061

Overført til investeringsregnskapet 30  26
Dekn. av tidligere års regnsk.-messig merforbruk    
Avsatt til disposisjonsfond 1 901 1 901 5 913
Avsetninger til bundne fond   46 941
Sum avsetninger 1 931 1 901 52 880

Regnskapsmessig resultat 8 602 0 1 901

Investeringsregnskap   01.01 - 31.12   (alle tall i 1 000 kr)   
 
Inntekter    
Overføringer med krav til motytelse   
Sum inntekter 0 0 0
    
Utgifter    
Lønnsutgifter   92 
Sosiale utgifter   13 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 4 057 11 200 4 491
Sum utgifter 4 057 11 200 4 596
    
Finanstransaksjoner  0 26
 
Finansieringsbehov 4 057 11 200 4 622
    
Dekket slik    
Overført fra driftsregnskapet 30  26
Bruk av avsetninger 4 027  
Bruk av lånemidler  11 200 4 596 
Sum finansiering 4 057 11 200 4 622
    
Udekket/Udisponert 0 0 0
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Balanse   (alle tall i 1 000 kr)  

 31.12.2012 31.12.2011
Eiendeler   
Anleggsmidler  
 
Utstyr, maskiner og transportmidler 23 925 23 870
Utlån   
Aksjer og andeler 168 138
Pensjonsmidler 13 277 11 116

Sum anleggsmidler 37 370 35 124
   
Omløpsmidler  
 
Kortsiktige fordringer 202 868 220 094
Premieavvik  -2 602
Kasse, bankinnskudd 2 156 1 202
Sum omløpsmidler 205 024 218 694
   
Sum eiendeler 242 394 253 818
   
Egenkapital og gjeld   
Egenkapital  
 
Disposisjonsfond 19 578 18 561
Bundne driftsfond 11 534 46 765
Regnskapsmessig mindreforbruk 8 603 1 901
Regnskapsmessig merforbruk   
Udekket i investeringsregnskapet   
Kapitalkonto 3 065 515
Sum egenkapital 42 780 67 742
   
Gjeld  
 
Pensjonsforpliktelse 17 389 15 092
Andre lån 34 720 26 120
Annen kortsiktig gjeld 144 739 144 864
Premieavvik 2 766
Sum gjeld 199 614 180 076
   
Sum egenkapital og gjeld 242 394 253 818
   
Memoriakonti  
 
Ubrukte lånemidler 17 804 6 604 
Motkonto for memoriakonti -17 804 -6 604 
   



 

Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010  STAVANGER 

Besøksadresse: 
Samme: 

Telefon: 
40 00 52 00 

Bankkonto: 
3201.35.38262 

Organisasjonsnr: 
NO 887 052 832 MVA 

Epostadresse: 
post@Rogaland-Revisjon.no 

Telefax: 
51 84 47 99 
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Til Fylkestinget i Rogaland Fylkeskommune 
 

 

 
REVISORS BERETNING FOR ROGALAND KOLLEKTIVTRAFIKK FKF FOR 2012 
 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert særregnskapet for Rogaland Kollektivtrafikk FKF, som viser et netto driftsresultat på kr – 
23 456 000 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 603 000. Særregnskapet består av balanse per 
31. desember 2012, driftsregnskap, 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.  
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Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling 
av den finansielle stillingen til Rogaland Kollektivtrafikk FKF per 31. desember 2012, 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 bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Stavanger, 6.3.2013 
Rogaland Revisjon IKS 
 
 
 
Cicel T. Aarrestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorisert revisor 
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