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OPPSUMMERING
I 2014 har passasjerutvikling og fram-

I 2014 har vi forberedt to større anbuds-

kommelighet vært Kolumbus’ største

konkurranser som skal lyses ut i 2015:

utfordringer.

Ny kontrakt for busskjøring i Sør-Rogaland
med oppstart sommeren 2016, og bygging-

Passasjerutviklingen på buss og båt har

en av et nytt bussanlegg som skal stilles

totalt sett flatet ut, med unntak av Forus-

til rådighet for den nye bussoperatøren. Vi

området, hvor vi har sett en vekst på 36,8

har også inngått nye kontrakter for drift av

prosent. Kolumbus har fraktet 23 millioner

rutebuss i Strand, Forsand og Hjelmeland

busspassasjerer og 928 000 båt-

og hurtigbåt i Ryfylke.

passasjerer i 2014. Dette gir en vekst i
antall bussreiser på 0,6 prosent og en

Rogaland Kollektivtrafikk FKF hadde i 2014

nedgang i antall båtreiser på 4 prosent. Ser

driftsinntekter på 1 100 millioner kroner,

vi bort fra passasjerutviklingen på Hauge-

en økning på 3,3 prosent. Av samlede

sundsruten, som ble lagt ned i januar 2015,

driftsinntekter utgjorde rammetilskuddet

har antall båtreiser økt med 1 prosent.

fra Rogaland fylkeskommune og statlige
belønningsmidler 754,3 millioner kroner.

Mens passasjerutviklingen har stagnert,

Passasjerinntektene er noe høyere enn

vokser bilkøene og forsinkelsene i sentrale

i 2013, men på samme måte som antall

strøk, og vi arbeider videre med å effektivi-

reiser, har inntektene flatet ut.

sere ombordstigningen slik at stoppetiden
på holdeplassene reduseres. Et av de

Regnskapet er gjort opp med et mindrefor-

viktigste grepene som er tatt for å effektiv-

bruk på 7,596 millioner kroner. Mindre-

isere ombordstigningen, er oppdateringen

forbruket skyldes i hovedsak en lavere

og utvidelsen av mobilappen Kolumbus Bil-

vekst i lønnsindeks for samferdsel enn

lett. Sammen med nettbutikken skal appen

forventet.

bidra til at stoppetiden på holdeplassene
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reduseres ved at flere kjøper billett før de

Odd Aksland

går om bord.

Direktør

OM KOLUMBUS

Våre verdier

Vår oppgave
Kolumbus har ansvar for det offentlige

KUNDEORIENTERT
Hensynet til våre reisende er altoverveiende for hvordan vi utvikler kollektivtilbudet
og utfører våre tjenester i det daglige.

kollektivtilbudet med buss, hurtigbåt og
lokalbåt i Rogaland. Kolumbus administrerer, markedsfører og informerer om
rutetilbudet og kjøper transporttjenester
fra uavhengige buss- og båtselskaper.

ANSVARLIG
Vi skal ikke gå for de enkle utveiene, men
gjøre oss fortjent til tilliten våre kunder og
eiere viser oss.

Vår organisasjon
Kolumbus er i 2014 organisert som et fylkeskommunalt foretak, heleid av Rogaland
fylkeskommune. Kolumbus har 50 ansatte
fordelt på 41,9 årsverk. Selve transporten
er det kommersielle buss- og båtselskaper
som utfører på kontrakt for Kolumbus.

NYTENKENDE
Denne verdien er drivkraften for hvor vi
skal i morgen og betyr at vi jobber kontinuerlig med forbedring og videreutvikling
av våre produkter og tjenester.

Vår visjon
Kolumbus skal ha Norges mest attraktive
kollektivtilbud.
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DRIFTSRESULTATER
buss

I 2014 er det registrert en vekst i antall

Tar vi alle kontraktene med i regnestykket,

reisende på 0,6 prosent på Nord-Jæren og

lander vi på 23 millioner bussreiser og 18,3

4,8 prosent i Dalane. I Nord-Rogaland er

millioner kjørte rutekilometer i 2014. I samme

det registrert en nedgang på 1,5 prosent. I

periode har biltrafikken hatt en moderat

hele perioden ble det registrert 19 millioner

økning: 1,7 prosent på Nord-Jæren og 1,3

bussreiser i Sør-Rogaland og 3,1 millioner

prosent på Haugalandet.

bussreiser i Nord-Rogaland.
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SØR-ROGALAND
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Ruteområdet Sør-Rogaland
omfatter kommunene sør for
Boknafjorden – fra Rennesøy
i nord til Sokndal i sør.
Operatør:
Boreal Transport Sør AS
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Passasjerutvikling Sør-Rogaland

PASSASJERUTVIKLING
Ved årsslutt kan vi notere en økning
i antall reiser i Sør-Rogaland på 0,9
prosent. Dalane hadde en vekst på
4,8 prosent, mens Nord-Jæren økte
med 0,6 prosent. Med denne utviklingen nådde vi ikke vår målsetning
på 3 prosent, på tross av en svært
positiv utvikling i passasjertallene
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PASSASJERUTVIKLING X-RUTENE
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nettopp disse rutene som har hatt
størst passasjervekst.

Billettfordeling Sør-Rogaland

BILLETTBRUK
Ungdomspass, Flexipass og
enkeltbillett er fortsatt de viktigste
billettypene i Sør-Rogaland, og salg
av enkeltbilletter står for den største
delen av inntektene på bussen.
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Mens enkeltbilletten blir brukt på 19
prosent av reisene, ligger Ungdomspasset på 26 prosent og Flexipasset
på 31 prosent.
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Billettfordeling Nord-Rogaland

KUNDETILFREDSHET
Kundetilfredshet skal være styrende

1 200 000
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800 000
600 000
400 000
200 000
tilfredshetsdriverne

som scorer lavest i tilfredshetsmå-

for vår virksomhet, og Kolumbus

lingen: «sjåførenes hjelp ved spørsmål om billetter og

har målt kundetilfredshet om bord

ruter» og «informasjon ved forsinkelser».

siden 2002. Høsten 2014 ble
tilfredsheten målt til 6,3 i Sør-Rogaland (samme resultat som i 2013).

Kundetilfredshet over tid
7

Kundetilfredsheten måles på en

6

skala fra null til ti, hvor ti er beste

5

resultat.
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Kolumbus’ målsetning er en kundetilfredshet på 7, og resultatene tilsier
at vi må fortsette å arbeide med
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RUTEENDRINGER
Ruteheftet for Sør-Rogaland ble opp-

de nye nattavgangene 59 000 passa-

datert i tre omganger i 2014. Flertallet

sjerer, og med rute 9-utvidelsen ble

av endringene dreide seg om minutt-

busstilbudet fra Sandnes til Forus kraftig

justeringer i forbindelse med forandringer

forbedret, med busser til Forus hvert

i NSBs rutetider. Blant de mer om-

niende minutt. Rute 28 ble utbedret for

fattende endringene kan vi nevne

å sikre bedre korrespondanse med ferja

døgndrift på rute 3 og doblet antall

fra Mekjarvik, og rute 23 til Kongeparken

avganger med rute 9 mellom Sandnes

fikk økt frekvens på søndagene.

og Sola. Fra april til desember fraktet
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PUNKTLIGHET
Andelen avganger som gikk fra sin

seg store forsinkelser underveis i rush-

startholdeplass mindre enn tre minutter

tiden. Kolumbus har et mål om

forsinket i forhold til oppsatt ruteplan,

96 prosent punktlighet fra avgangs-

var på 97 prosent i 2014, sammenlignet

holdeplassen.

med 96,6 i 2013.
Selv om punktligheten fra startholdeplassen er god, og har vært stabil over
flere år, pådrar rutene i sentrale strøk
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NORD-ROGALAND
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Ruteområdet Nord-Rogaland
omfatter kommunene Bokn,
Karmøy, Haugesund, Tysvær,
Vindafjord og Sauda.
Operatør:
Tide Buss AS
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2014 %
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Nord-Rogaland
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Billettfordeling Nord-Rogaland
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BILLETTBRUK
I Nord-Rogaland står kortet for
skolereiser for en betydelig andel
av billettbruken. Dette er ikke
unaturlig ettersom det er en større
andel skoleruter i rutetilbudet i nordfylket. Salg av enkeltbillett bidrar
mest til inntektene, i nord som i
sør. Til sammen utgjør brukerne av
Skolepass og Ungdomspass
56,8 prosent av de reisende på

2012
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2013

2014

Haugalandet.

Kundetilfredshet over tid

KUNDETILFREDSHET
Busspassasjerene i nordfylket er

8

mer fornøyde med busstilbudet enn

7

våre reisende i Sør-Rogaland. Ved
siste måling høsten 2014 fikk vi en
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7,4 målt på en skala fra null til ti.
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Høsten 2013 ble tilfredsheten målt

1

til 7,3. Også i Nord-Rogaland scorer
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tilfredshetsdriverne «sjåførens hjelp

Nord-Jæren

Haugalandet

ved spørsmål om billetter og ruter»
og «informasjon ved forsinkelser»
lavest.

RUTEENDRINGER

PUNKTLIGHET

Det ble gjort ett ruteskifte i Nord-Rogaland i

Andelen avganger som gikk fra sin start-

løpet av 2014. Endringene ble gjennomført

holdeplass mindre enn fem minutter forsinket

i juni og dreide seg i hovedsak om mindre

i forhold til oppsatt ruteplan, var på 96

traséendringer og minuttjusteringer for å

prosent i 2014, sammenlignet med 96,6 i

sikre korrespondanse med skoler og øvrige

2013. Selv om punktligheten fra startholde-

transportmidler. I august fikk Nord-

plassen er god, pådrar rutene i sentrale strøk

Rogaland sin andre X-rute, rute X9, som

seg forsinkelser underveis i rushtiden.

kjører fra Garhaug til sentrum via Skåre-

Kolumbus har et mål om 96 prosent punktlig-

dalen og Stavangergata for å sikre en mest

het fra avgangsholdeplassen.

mulig effektiv reise.
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Ruteområdet Ryfylke omfatter
kommunene Kvitsøy, Finnøy,
Strand, Forsand, Hjelmeland
og Suldal.

RYFYLKE

Passasjerantallet i Ryfylke har økt noe, med
795 000 reisende i 2014 sammenlignet med
777 000 i 2013. Hovedvekten av busstilbudet er knyttet til skoleskyss, noe som
sikrer en jevn etterspørsel.
Kollektivandelen i området er lav ettersom
dette er områder med spredt bebyggelse og
lavt befolkningsgrunnlag. I kommunene
Strand, Forsand og Hjelmeland ble det
fraktet i underkant av 670 000 passasjerer i
2014, rundt 20 000 flere enn i 2013, med en
skolekortandel på 49 prosent. I Suldal ble
det fraktet i overkant av 125 000 passasjerer
i samme periode, med en skolekortandel på
90 prosent.
Rutene i Ryfylke er i 2014 regulert gjennom
tilskuddskontrakter. Det vil si at Kolumbus
presenterer rutetidene i sine digitale kanaler,
mens operatørene er ansvarlige for øvrig
markedsføring og informasjon.
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Operatører:
Boreal Transport Sør avd.Tau AS
Suldal Billag AS
Kvitsøy Helse og
Transport AS
Finnøy Buss AS
L. Rødne og Sønner AS
Rørheims Bilruter AS

Kolumbus administrerer all
skoleskyss i Rogaland med
utgangspunkt i fylkeskommunens skyssreglement. Vår
jobb er å sikre skoleskyss til
alle som har rett til utdanning
på grunnskole- og videregående nivå, uavhengig av
hvor lang avstand det er
mellom hjemmet og skolen.

SKOLESKYSS
Skoleskyss handler om sikkerhet, tilrettelegging og å skape muligheter for våre yngste
reisende. Kolumbus drifter 146 skoleruter og
frakter i tillegg skoleelever med det ordinære
hurtigbåt- og busstilbudet. Årlig gjennomfører skolerutene rundt 6 millioner skoleskyssturer, hvor de frakter omkring 9 000
elever til og fra skolen hver dag. Tallene er
forholdsvis stabile fra år til år ettersom elevmassen er relativt lik.
I 2013 ble «Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss» innført.
Forskriften stadfester at skolebarn skal ha
tilgang til sitteplass med bilbelte. I 2014 ble
forskriften fulgt opp, og alle elever har nå
normalt tilgang på sitteplass med bilbelte.
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DRIFTSRESULTATER
båt

Passasjerutviklingen på båtene har totalt

hurtigbåt økt med 1 prosent sammenlignet

sett flatet ut i 2014. Unntaket er Hauge-

med 2013. Tas Haugesundsruten med i

sundsruten, som har hatt en nedgang på

regnskapet, kan vi spore en samlet ned-

64 prosent etter at Flaggruten mellom

gang på 4 prosent sammenlignet med

Haugesund og Bergen ble lagt ned i januar.

2013. I 2014 har båtene totalt sett lagt bak

Dersom Haugesundsruten tas ut av hurtig-

seg 1,3 millioner rutekilometer og fraktet

båtstatistikken, har passasjertallene på

928 000 passasjerer.
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RYFYLKE

PASSASJERUTVIKLING

Akk reiser

Lysefjorden
2013
2014 % og Ryfylke
Båtene i Ryfylke fraktet 0,7 prosent % endr Passasjerutvikling
flere passasjerer i 2014 enn i 2013.
Mens hurtigbåtene stod for en
reduksjon på 0,1 prosent med sine
462 000 passasjerer, hadde kombibåten til Lysefjorden en passasjervekst på 14,6 prosent med sine 28
000 passasjerer. Kombibåten fraktet
også 13 prosent flere personbilenheter enn i 2013.
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Båtrutene i Ryfylke har anløp
i Ryfylke-bassenget og Lysefjorden.
Operatører:
Norled AS
L. Rødne og Sønner AS
Helgøy Skyssbåt AS

KUNDETILFREDSHET
Hvert år gjennomfører vi én om bord-

og med Kolumbus’ båttilbud. Tallene har

undersøkelse på Kolumbus’ hurtigbåter i

vært stabile over tid, og passasjerene er

Ryfylke. I 2014 plasserte passasjerene oss

mest fornøyde med punktligheten og

på 7,5 på en skala fra null til ti, sammen-

sikkerheten på reisen, mens de synes vi

lignet med 7,3 i 2013. Det betyr at passasjer-

bør bli flinkere til å holde ruteinformasjonen

ene alt i alt er godt fornøyde med båtturen

på kaiene oppdatert.

Kundetilfredshet over tid
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BYØYENE

Byøyene er et knippe øyer
som ligger i Stavangers skjærgård. Rutene til Byøyene
skaper et bånd mellom
Byøyene og fastlandet og
gir pendlere fra Hommersåk
en rask direkteforbindelse til
Stavanger.
Operatører:
Norled AS
L. Rødne og Sønner AS

PASSASJERUTVIKLING
Vassøy-ferja har hatt en passasjervekst

nedgang på 2 prosent, med i underkant av

på 9 prosent og en økning i biltransport på

220 000 passasjerer.
Nedgangen må ses i
Akk reiser

sammenheng
med økningen
i antall reiser
Passasjerutvikling
Lysefjorden
% endr
2013
2014 %
Akk
reiser
på Vassøy-ferja, da det kan tenkes at flere
personer og 82 300 biler med Vassøy-ferja i
0,04240729
38002 og
0,0R
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% endr 50000
201336456
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iste- %
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NORD-ROGALAND

Båttilbudet i Nord-Rogaland
omfatter hurtigbåten mellom
Stavanger og Haugesund og
båtene til Røvær og Utsira.
Operatører:
Norled AS
Rutebåten Utsira AS
Røværfjord AS

Passasjertallene på Haugesundsruten har

Båten til Utsira fraktet 6,5 prosent flere pas-

hatt en markant nedgang etter at Flagg-

sasjerer og 8 prosent flere biler i 2014 enn

ruten mellom Haugesund og Bergen ble

i 2013. Totalt fraktet båten 23 700 personer

lagt ned i januar 2014. I perioden januar til

og 11 700 personbilenheter. I samme

desember 2014 fraktet Haugesundsruten

periode hadde ruten til Røvær en nedgang

26 000 passasjerer, en nedgang på 64

på 3,7 prosent, til 59 600 passasjerer.

prosent sammenlignet med samme periode

Årsaken til nedgangen er mindre bygge-

i 2013. Hurtigbåten mellom Haugesund og

Akk reiser
aktivitet på Røvær
i 2014. Begge rutene
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DRIFTSRESULTATER
øvrig virksomhet

Utover daglig administrativ drift omfatter vår øvrige virksomhet produktutvikling, kundebehandling og ruteopplysning, informasjon og markedsføring og kontrakt- og anbudsarbeid.
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PRODUKTUTVIKLING

Forenkling er den viktigste driveren for produktutvikling i Kolumbus.
Det er et sterkt ønske fra både passasjerer og mannskap at det
stadig blir gjort grep for å gjøre billettporteføljen enklere, søk etter
reiseinformasjon mer intuitivt og kjøp av billetter mer tilgjengelig.
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Billettsalg i digitale kanaler:
169 000 i mobilappen
68 000 i båtbestillingsløsningen
20 000 i nettbutikken

KONTANTHÅNDTERING
Det er et nasjonalt mål å redusere kontantmengden om bord i bussene. Ikke bare
øker stoppetiden på holdeplassene ved
kontant betaling sammenlignet med elektronisk billettering, men faren for feilbillettering og ran blir også større. I 2014
var videreutviklingen av mobilbilletten
Kolumbus Billett et av de viktigste grepene
Kolumbus tok for å redusere kontantmengden om bord og effektivisere ombordstigningen. Med oppgraderingen ble periodebillettene Flexipass, Kombipass og Korttidspass tilgjengelige for kjøp i appen, i
tillegg til enkeltbilletten.
FORUTSIGBAR REISE
Våre passasjerer fortjener en forutsigbar
reise, men bilkøer som varierer fra dag til
dag og time til time, gjør nettopp forutsigbarhet til en av Kolumbus’ største utfordringer. Sanntidssystemet er vårt viktigste
instrument for å informere ventende passasjerer om avvik i rutetidene, og i 2014
har vi aktivert alle våre ruter (med unntak
av Ryfylke) i sanntidssystemet. I 2014 ble
appen Kolumbus Sanntid lastet ned 26 700
ganger.
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INFORMASJON OG
MARKEDSFØRING

Det skal være enkelt å reise kollektivt, og god og pålitelig
informasjon om tilbudet er grunnleggende for å få flere til å parkere
bilen. Informasjon omfatter alt fra destinasjonsskiltet på bussene til
ikonene i nettbutikken, og vi etterstreber å holde alle våre kanaler
oppdaterte til enhver tid.
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Nettside:
2,3 millioner besøk (2,4 i 2013)
700 000 unike brukere
26,1 % førstegangsbesøkende
48 % besøkende fra digitale
flater (39 % i 2013)

Sosiale medier:
Facebook: 11 200 følgere
(7 000 i 2013)
Twitter:
2 800 følgere
(2 000 i 2013)
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Årets mest omfattende informasjonskampanje ble gjennomført da Kolumbus
vedtok å slutte å distribuere papirrutehefter
om bord i busser og båter. Endringen medførte at passasjerene som ikke kunne eller
ønsket å bruke våre digitale kanaler, måtte
bestille ruteheftet over telefon eller nett,
eller komme innom et kundesenter. Antall
bestilte rutehefter for buss i hele 2014 var
rundt 1 700. Det medførte at Kolumbus
kunne trykke opp 23 200 rutehefter i 2014,
mot 130 200 i 2013. Tallene bekrefter
Kolumbus’ inntrykk av at stadig flere
reisende bruker nett og apper til å finne

Treng du det nye rutehe

ftet?
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hefter. Neste
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du gi alltid
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,
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for ditt omr
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www.kolumbus.no
på
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Kolumbus Rei

www.kolumbus.no
facebook.com/kolumbus.n
o
twitter.com/kolumbus_no

bus.no

www.kolum

Telefon 177

ruteinformasjon.
Etter ønske fra passasjerene ble Flexipasskampanjen utvidet til å gjelde salg i kundesenter i tillegg til nettbutikk og billettapp
denne sommeren. Det medførte at bruken
økte med 11 prosent, og det ble registrert

Spar hundrevis av
kroner ved å kjøpe
billett på nett:
Sommerpass 400,-

1,5 millioner reiser med Flexipass i
kampanjemånedene. Samtidig økte
skrankesalget til 50 prosent av totalsalget,

Sommerpasset har de
samme egenskapene
som et Flexipass. Det betyr at du
kan reise så mye du
vil i 30 dager.
Etter klokken 17.00
på hverdager og hele
helg
ene kan i
tillegg inntil én voksen
og tre barn reise sam
men med deg
– helt gratis!

mot 5 prosent i 2013, og antall henvendelser ved kundesentrene steg med 16 prosent.
De samlede inntektene på Flexipass økte
med 0,5 millioner kroner som følge av
utvidelsen, men dersom vi ønsker å flytte
kundene over til digitale salgskanaler, kan
det være nødvendig å tilby fordeler der
som ikke gis andre steder.
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og kundesentre
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KUNDEBEHANDLING
OG RUTEOPPLYSNING

Kolumbus kundesenter er vår temperaturmåler. Kundekonsulentene
besvarer henvendelser via telefon, nett og skranke og vet bedre
enn noen hva som rører seg blant våre passasjerer. Daglig
ruteopplysning og betjening av spørsmål og innspill er deres
kjernevirksomhet.
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Kolumbus kundesenter
Antall ansatte: 23 (16,5 årsverk)
Kundesentre: Byterminalen,
Fiskepirterminalen, Bytunet i
Haugesund, Ruten i Sandnes.

35

Kundebehandling
KUNDEBEHANDLING

Total:	
  210	
  300	
  

KONTAKTPUNKT:

Våre kundesentre på Byterminalen og

Fiskepirterminalen hadde 35,4 prosent
flere besøkende enn i 2013. Den kraftige
økningen skyldes i hovedsak at tellingen
på Fiskepiren først startet opp våren 2014.
I tillegg var sommerrabatten på Flexipasset
tilgjengelig over skranke dette året.
Antall telefonhenvendelser er kraftig
redusert siden 2013. Mens nedgangen var
på 4 prosent fra 2012 til 2013, var den på
17 prosent fra 2013 til 2014. Nedgangen
i telefonhenvendelser bør ses i sammenheng med økningen vi ser i antall
henvendelser via sosiale medier og den
økte bruken av sanntidsappen.
I 2014 besvarte vi 78,2 prosent flere
henvendelser på Facebook og Twitter enn
i 2013. Samtidig besvarte vi 6,9 prosent
færre henvendelser via kontaktskjemaet
på våre nettsider. I 2014 var 69 prosent
av kontaktskjemahenvendelsene klager,
noe vi anser som naturlig sett i lys av at
passasjerene oppfordres til å gi beskjed
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Skranke		

62 %

Telefon		

25 %

Sosiale medier

9%

Kontaktskjema

4%

198
195 TYPE HENVENDELSER MOTTATT

Type	
  henvendelser
VIA KONTAKTSKJEMA:

ved driftsavvik. Å redusere antall klager og
å heve kundetilfredsheten er imidlertid en
viktig målsetning i alt vi gjør.
I 2014 mottok vi 310 reisegarantihenvendelser. Totalt dekket vi utlegg til alternativ
transport for 89 600 kroner i 2014, sammenlignet med 95 500 kroner i 2013. Med
reisegarantien forplikter vi oss til å gjøre

Total:	
  6	
  346	
  

vårt beste for at kundene kommer fram til
rett tid.

Klage			69 %
Annet			15 %

RUTEOPPLYSNING

Forslag/ønske

9%

I tillegg til ruteopplysning over skranke

Reisegaranti		

3%

og telefon tilbyr vi ruteinformasjon gjen-

Ros			

3%

nom ulike digitale kanaler. Bruken av vår

Faktura		

1%

elektroniske reiseplanlegger har hatt en
nedgang i 2014. Totalt ble det gjort 4,5
millioner søk i reiseplanleggeren i 2014,
mot 5,4 millioner søk i 2013. Nedgangen i
antall søk i reiseplanleggeren kan skyldes
at stadig flere passasjerer tar i bruk sanntidsappen Kolumbus Sanntid, som har hatt
10,6 millioner søk i 2014. Sanntidsappen
ble lansert høsten 2013.

37

KONTRAKTER OG
ANBUD

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 tverrfaglig samarbeid i Kolumbus. Kolumbus
har også et nært samarbeid med, og deltar aktivt i faggruppen for kontrakt i Kollektivtrafikkforeningen.
Kolumbus samarbeider med Rogaland fylkeskommune
om avtaler som ikke berører kjernevirksomheten vår,
som for eksempel kontorrekvisita, IT-utstyr, telefoni,
multifunksjonsmaskiner og hotell- og konferansetjenester.
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KONTRAKTER INNGÅTT I 2014
I 2014 bestilte styret i Kolumbus ett års opsjon
på hurtigbåtruten mellom Stavanger, Byøyene
og Hommersåk. Ruten besørges av Norled og
kontrakten utløper 31. desember 2016.
Bussruteproduksjonen i Strand, Forsand og
Hjelmeland ble konkurranseutsatt for første
gang. Kontrakt ble tildelt Boreal Transport Sør
AS med oppstart 1. januar 2015 og varighet
fram til åpningen av Ryfast.
Styret vedtok å ikke ta ut opsjon eller lyse ut ny
konkurranse på hurtigbåten mellom Stavanger
og Haugesund da eksisterende kontrakt utløp
i desember 2014. Strekningen trafikkeres utelukkende med buss fra januar 2015.
Kontrakt for individuelt tilrettelagt skoleskyss
i Ryfylke ble tildelt Strand Taxi for transport til
skolene Resahaugen, Fjelltun og Jørpeland
ungdomsskole. Boreal Transport AS ble tildelt
kontrakt for de øvrige skolene i Ryfylke.
Kontrakt for oppfølging av omdømmerisiko ble
tildelt Proactima AS.
WTW AS vant anbudskonkurransen om å
videreutvikle mobilappen Kolumbus Billett.
Knowit vant Kolumbus’ reklamebyråkonkurranse og skal bistå Kolumbus med markedsføringstjenester i tre år fra høsten 2014.
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FRAMTIDSUTSIKTER

De sentrale områdene i Rogaland har hatt en

Digitale hjelpemidler skal videreutvikles slik at

høy befolkningsvekst de siste årene, samtidig

kundene enkelt får tilgang til det gode kol-

som kollektivandelen har forblitt lav. Utviklingen

lektivtilbudet som allerede finnes. I 2014 var

har medført redusert framkommelighet og sta-

det hele 10,6 millioner søk i appen Kolumbus

dig voksende bilkøer. Det trengs flere kollek-

Sanntid, noe som underbygger mulighetene

tivfelt i sentrale strøk, og utbyggingsprosjektet

digitale hjelpemidler gir. Mobilbillett og Kolum-

«Bussvei 2020» er et viktig skritt i riktig retning.

buskort skal være dominerende betalingsformer, og kontantbetaling skal være unntaket.

Styret ønsker å være en aktiv pådriver for gode
miljø- og kollektivløsninger for passasjerene

«Bussvei 2020» vil gi Nord-Jæren et høykva-

og for politiske beslutningstakere lokalt og

litets kollektivsystem med god regularitet og

nasjonalt. Vårt mål er å bidra til å øke kollek-

forutsigbarhet for passasjerene. I årene fram

tivandelen, og slik bedre framkommeligheten

mot 2020 ønsker vi å rette vår oppmerksomhet

og redusere miljøbelastningen langs veiene.

og innsats mot områder med høyt passasjer-

Kollektivandelen skal økes ved at tilbudet blir

potensial og betydelige framkommelighetsut-

mer markedstilpasset og kundeorientert, blant

fordringer. I første omgang ønsker vi å arbeide

annet gjennom en forenkling av pris- og sone-

videre med Forus-området, hvor suksessen

strukturen.

med X-rutene skal videreutvikles i samarbeid
med bedriftene.
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STYRETS
BERETNING

Styremedlemmer fra 1. november 2014:
Steinar Madsen, leder
Toril Nag, nestleder
Hege Skogland Mokleiv
Bernt Stilluf Karlsen
Rolf Roverud
Ina Eldøy, fast møtende varamedlem
Jan Owe Bjørnsen, ansattes representant

Styret i Kolumbus er valgt av fylkestinget, med

Grete Ulseth, ansattes representant

unntak av de ansattes representanter. Det ble

Gunnar Werner Haaland, ansattes vara-

avholdt 10 styremøter i 2014. Det ble utbetalt

representant

142 386 kr i honorar til styreleder. Lønn og godt-

Elisabeth Tostensen, ansattes vara-

gjørelse til direktør utgjorde 1 053 394 kroner.

representant
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Steinar Madsen

Toril Nag

Hege Skogland Mokleiv

Ina Eldøy

Bernt Stilluf Karlsen

Rolf Roverud

Jan Owe Bjørnsen

Grete Ulseth

Styremedlemmer i perioden 1. januar 2014 –

Varamedlemmer i perioden 1. januar 2014 –

31. oktober 2014:

31. oktober 2014:

Karl Edvard Aksnes (KrF), styreleder

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Ola Ingvaldstad (FrP), nestleder

Jostein Zazzera (FrP)

Elisabeth Sjo Jespersen (H)

Ragnhild Osmundsen (H)

Siv Len Strandskog (Ap)

Agnar Bruntveit (Ap)

Odd Arild Kvaløy (Sp)

Magnhild Eia (Sp)

Jan Rune Fredvang, ansattes representant

Christian Sædberg, ansattes vararepresentant
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ORGANISASJON

som miljøfyrtårn, og vi er stolte av å oppfylle

Kolumbus hadde ved årsslutt 50 ansatte i 41,9

strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi,

årsverk. 24 av de ansatte jobber i kundesen-

transport, avfall, utslipp og estetikk. Kolumbus

teret. Foretaket har en god kjønnsfordeling,

samarbeider også med andre kollektiv-

med 26 menn (52 prosent) og 24 kvinner (48

selskaper for å gjøre kollektivtransport i sin

prosent). Med bakgrunn i den jevne kjønns-

helhet mer miljøvennlig.

fordelingen i både styre og administrasjon er
det ikke iverksatt spesielle tiltak for å fremme

PASSASJERUTVIKLING

likestilling i Kolumbus.

Det er satt ambisiøse mål for passasjervekst
på bussene, med henholdsvis 3 prosent på

ARBEIDSMILJØ

Nord-Jæren og 2 prosent i Nord-Rogaland. I

Arbeidsmiljøet har vært godt. Samlet sykefra-

år overholdt ikke Kolumbus sine målsetninger.

vær for hele Kolumbus var 5,0 prosent (3,0

Ved årsslutt kan vi notere en økning i antall

prosent i 2013), hvorav korttidsfraværet utgjor-

reiser på Nord-Jæren på 0,6 prosent, mens

de 1,7 prosent (2,1 prosent i 2013). Økningen

Dalane hadde en økning på 4,8 prosent. I

i sykefraværet skyldes i hovedsak økt langtids-

Nord-Rogaland kan vi notere en nedgang på

fravær.

1,5 prosent. Totalt ble det gjennomført 23
millioner bussreiser i 2014.

ETISKE RETNINGSLINJER
Som et fylkeskommunalt foretak jobber Kolum-

Passasjertallene på hurtig- og lokalbåtene har

bus etter de etiske retningslinjene til Rogaland

økt med 1 prosent sammenlignet med 2014.

fylkeskommune. Styret og administrasjonen vil

Tar vi Haugesundsruten med i regnskapet,

forhindre diskriminering som følge av nedsatt

kan vi spore en samlet nedgang på 4 prosent.

funksjonsevne, etnisitet, seksuell legning,

Haugesundsruten ble nedlagt i januar 2015

nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller

som følge av en passasjernedgang på 64

livssyn.

prosent etter at Flaggruten mellom Haugesund
og Bergen ble lagt ned i januar 2014. Totalt ble

MILJØANSVAR

det gjennomført 928 000 båtreiser i 2014.

Styret ønsker å bidra til et bedre miljø. Det gjør
vi indirekte ved å jobbe for at flere skal reise

KUNDETILFREDSHET

kollektivt, men vi ønsker også å være bevisst

Kolumbus har over lengre tid gjennomført

på hvilke miljøfremmende tiltak vi selv kan

månedlige kundetilfredshetsundersøkelser,

sette i verk. I 2013 ble Kolumbus sertifisert

både blant passasjerene om bord og i
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befolkningen for øvrig. I Sør-Rogaland ble

PRIS- OG BILLETTSYSTEM

tilfredsheten blant passasjerene om bord

Styret ønsker å legge til rette for forenkling og

i bussene (på en skala fra 0 til 10) målt til

økt tilgjengelighet. I 2013 ble derfor en mulig-

6,3 høsten 2014, mens den ble målt til 7,4 i

hetsstudie av takst- og billettsystemet i Roga-

Nord-Rogaland. Trafikkflyt og antall reisende

land påbegynt. Studien skal beskrive hvordan

i nordfylket sammenlignet med situasjonen i

billettporteføljen bør forenkles og eventuelt

Sør-Rogaland bidrar til å forklare forskjellene,

utvikles, og resultatene av studien forventes

men det er likevel viktig å arbeide videre med

iverksatt i løpet av 2015.

de ulike tilfredshetsdriverne i begge områdene
i oppfølgningen av målingen. Kundetilfreds-

TILGJENGELIGHET

hetsundersøkelsene skal hjelpe oss å holde

Tilgjengelighet er viktig i alle fasene av

riktig spor, og de blir fulgt tett opp i Kolumbus.

kollektivreisen. Derfor er universell utforming
styrende for alt vi gjør, fra innkjøp av buss- og

SANNTIDSINFORMASJONSSYSTEM
Sanntidssystemet er vårt viktigste instrument
for å informere passasjerene om avvik i rutetidene, og i 2014 har vi aktivert alle våre ruter
(med unntak av Ryfylke) i sanntidssystemet.
FRAMKOMMELIGHET
Gjennom markedsføring og informasjon skal

båttjenester til utvikling av våre digitale kanaler.
I 2014 er nettsider og apper videre testet og
utviklet i tråd med kravene om universell
utforming, og klare materiellspesifikasjoner
i anbudskonkurransene har sørget for at en
enda større andel av bussene og båtene som
går i våre ruter, blir universelt utformet fra
2015.

Kolumbus gjøre det enkelt og forutsigbart å

OMDØMME

reise kollektivt. Men skal bussen være i stand

I 2013 gjennomførte Proactima en omdømme-

til å ta en større andel av transportmarkedet,

risikoanalyse på oppdrag for Kolumbus.

trenger vi hjelp til å gjøre bussen mer konkur-

Analysen skulle identifiserte potensielle

ransedyktig. Styret er sterkt engasjert i å sikre

uønskede hendelser og belyse forebyggende

videre satsning på framkommelighetstiltak,

tiltak. Resultatet av analysen ble presentert i

og vi gleder oss over arbeidet med «Bussvei

2014, og arbeidet med å utarbeide en ny og

2020» og «Bybuss Haugesund 2015». Tiltak

forbedret beredskapsplan videreføres i 2015.

som gir bussen konkurransefortrinn i forhold
til bilen, står øverst på vår ønskeliste for årene
som kommer.
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KOMMENTARER TIL
ÅRSREGNSKAPET

Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) hadde i

med 2013, men veksten er lavere enn forut-

2014 driftsinntekter på 1 100 millioner kroner,

satt i budsjettet. Dette henger sammen med

en økning på 3,3 prosent. Av samlede drift-

en vridning av billettsalget fra enkeltbilletter til

sinntekter i 2014 utgjorde rammetilskuddet fra

periodebilletter. Dette er en ønsket utvikling

Rogaland Fylkeskommune og statlige beløn-

som gir mindre kontanthåndtering om bord og

ningsmidler 754,3 millioner kroner.

dermed kortere stoppetid på holdeplassene.
Samtidig blir inntektene per reise lavere, og

Regnskapet for 2014 er gjort opp med et min-

en slik vridning i salget bør derfor oppveies av

dreforbruk på 7,596 millioner kroner. Totalka-

passasjervekst for at inntektsreduksjonen skal

pitalen i RKT er 244,3 millioner kroner, hvorav

kompenseres.

egenkapitalandelen utgjør 20,7 prosent.
RKT har ikke som målsetning å skaffe eierne
et økonomisk resultat, men skal bidra til at
Rogaland Fylkeskommune oppnår sine samferdselspolitiske mål.
BILLETTINNTEKTER
Billettinntektene har økt noe sammenlignet
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LØNNSINDEKS
I 2014 har vi hatt en lavere vekst i lønnsindeks
for samferdsel enn forventet. Det betyr at kostnadene i kontraktene med buss- og båtoperatørene, som blant annet reguleres ut fra denne
indeksen, har vært lavere enn budsjettert.

SKOLESKYSS
Samlede utgifter til skoleskyss var i 2014 på 92,4 millioner
kroner, 2,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Fast
skolekjøring som kommer inn under den ordinære rutetransporten er ikke tatt med i regnskapet. Ved utgangen av 2014
hadde 9 178 elever rett til skoleskyss, en økning på 264
elever sammenlignet med samme periode i 2013.
Samlet refusjon fra kommuner for grunnskoleskyssen var i
2014 43,2 millioner kroner, 1,4 millioner mer enn i 2013. RKT
fakturerer kommunene månedlig for refusjonen og praktiserer en streng tolkning av regelverket for skoleskyss for å
begrense utgiftene og overholde budsjettrammen.
SANNTID
Sanntidssystemet er satt i drift i store deler av fylket i løpet
av 2014. Kostnadene ved investeringen er innenfor vedtatt
budsjettramme.
MINDREFORBRUK
Fra 1. januar 2015 er organiseringen av administrasjonsselskapet endret ved at oppgavene til Rogaland Kollektivtrafikk
FKF er overtatt av det nye selskapet Kolumbus AS. Styret
i Kolumbus AS foreslår at mindreforbruket i 2014 settes av
til fond for en kvalitetsmessig utvikling av kollektivtrafikken i
Rogaland. Styret foreslår videre at mindreforbruket overføres
til fond som disponeres av Kolumbus AS.
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)			

2014

Budsjett 2014

2013

Andre salgs og leieinntekter
299 728
297 141
293 284
Rammetilskudd Rogaland fylkeskommune
754 278
749 544
727 296
Andre statlige tilskudd			
713
Overf. med krav om motytelse
45 906
42 794
44 222
Sum driftsinntekter
1 099 912
1 089 479	 1 065 515
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter
32 289
30 650
31 610
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj. prod.
50 422
32 171
28 365
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
1 013 912
1 020 632
994 174
Overføringer	 -5 493
0
-3 000
Avskrivinger
5 504
5 504
5 504
Fordelte utgifter
0
0
0
Sum driftsutgifter
1 096 634
1 088 957
1 056 653
Finansinntekter
Finansutgifter
Sum finansposter

3
0
9
-6 026
-5 339
-8 806
-6 023
-5 339
-8 797
		
5 504
5 504
5 504

Motpost avskrivinger
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års regnsk.-messig mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Overført til investeringsregnskapet
Dekn. av tidligere års regnsk.-messig merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig resultat

Investeringsregnskap
Inntekter
Overføringer med krav til motytelse

2 759

687

5 569

-8 070
-5 588
-120

-8 070
0
0

-8 603
0
-2 541

871
0
8 070
0
8 941

0
0
8 070
0
8 070

39
0
8 603
0
8 642

7 596

687

8 071

01.01 - 31.12 (alle tall i 1 000 kr)			
0
0

0
0

0
0

Sum inntekter

0
0
0
		
Utgifter
0
0
0
Lønnsutgifter
0
0
0
Sosiale utgifter
0
0
0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
13 004
0
9 343
Sum utgifter
13 004
0
9 343
				
Finanstransaksjoner
0
0
0

Finansieringsbehov
13 004
0
9 343
				
Dekket slik				
Overført fra driftsregnskapet
871
0
39
Bruk av avsetninger
3 633
0
Bruk av lånemidler
8 500
0
9 304
Sum finansiering
13 004
0
9 343
				
Udekket/Udisponert
0
0
0
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Balanse

(alle tall i 1 000 kr)		

31.12.2014

31.12.2013

Eiendeler			
Anleggsmidler		
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

35 178
0
253
18 948

Sum anleggsmidler

54 379

27 725
0
207
16 073

44 005
		
Omløpsmidler		

Kortsiktige fordringer
180 079
176 622
Premieavvik
0
0
Kasse, bankinnskudd
9 846
2 464
Sum omløpsmidler
189 925
179 086
			
Sum eiendeler
244 304
223 091
			
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital		

Disposisjonsfond
29 512
28 180
Bundne driftsfond
6 390
8 993
Regnskapsmessig mindreforbruk
7 596
8 070
Regnskapsmessig merforbruk
0
0
Udekket i investeringsregnskapet
0
0
Kapitalkonto
7 259
4 912
Sum egenkapital
50 757
50 155
			
Gjeld		

Pensjonsforpliktelse
25 726
20 860
Andre lån
21 394
26 733
Annen kortsiktig gjeld
142 875
122 427
Premieavvik
3 552
2 916
Sum gjeld
193 547
172 936
			
Sum egenkapital og gjeld
244 304
223 091
			
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler
0
Motkonto for memoriakonti
0
		

Steinar Madsen, styreleder

Ina Eldøy

Toril Nag, nestleder

Jan Owe Bjørnsen

Hege Skogland Mokleiv

Grete Ulseth

8 500
-8 500

Bernt Stilluf Karlsen

Rolf Roverud

Odd Harald Aksland, direktør
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