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Leders beretning
2016 har vært et år i videreutviklingen og oppgraderingens tegn.
Vi har investert i 300 nye, miljøvennlige busser som årlig skal kjøre to
millioner rutekilometer lenger enn i 2015, og vi har åpnet et romslig
og framtidsrettet bussdepot på Forus Nord. Samtidig har vi forenklet
pris- og sonesystemet i hele fylket og igangsatt et prøveprosjekt med en
rimelig nærsonebillett i Haugesund.
Det er den rivende teknologiske utviklingen i samfunnet generelt som
muliggjør slike oppgraderinger, men vi har også lagt vekt på å vise fram
vår egen teknologi og våre egne løsninger i året som har gått.
På teknologimessen Nordic Edge Expo fikk vi presentere det vi arbeider
med på bakrommet, nemlig løsninger som gir kundene individtilpasset
informasjon i kanaler som treffer dem der de er. Med opprettelsen av
HjemJobbHjem og pilotprosjektet med den selvkjørende bussen har vi
vist hvor mye det er å hente på samarbeid på tvers av lokalt næringsliv
og offentlig sektor.
Vi har også tydeliggjort vår rolle som en viktig miljøaktør i regionen ved
å definere våre egne lokale og nasjonale miljømål. Disse vil vi bruke
som rettesnor i den videre utviklingen av kollektivtilbudet i Rogaland.
Takket være stabil økonomi, dyktige og dedikerte ansatte og en positiv
utvikling i antall reisende, har Kolumbus kunnet utvide rutetilbudet i en
periode som har vært krevende for regionen totalt sett. I 2016 har antall
biler på veiene gått ned, mens stadig flere reiser kollektivt, sykler eller
går til jobb og fritidsaktiviteter.
Takk for godt samarbeid i 2016, og takk for at du reiser kollektivt.

Odd Aksland
Direktør

2
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om
kolumbus
Vår oppgave
Kolumbus har ansvar for det offentlige kollektivtilbudet med buss, hurtigbåt og lokalbåt i Rogaland. Kolumbus
planlegger, administrerer, markedsfører og informerer om rutetilbudet og
kjøper transporttjenester av uavhengige buss- og båtselskaper.

912 SJÅFØRER

102 BÅTMANNSKAP

433 BUSSER

14 BÅTER

Vår organisasjon
Kolumbus er i 2016 organisert som
et aksjeselskap heleid av Rogaland
fylkeskommune. Selve transporten
er det kommersielle buss- og båtselskaper som utfører på kontrakt for
Kolumbus.
Vår visjon
Kolumbus skal gjøre Rogaland til et
bedre sted å bo og leve.
Våre verdier
Kundeorientert:
Hensynet til våre reisende er altoverveiende for hvordan vi utvikler kollektivtilbudet og utfører våre tjenester i
det daglige.

Kisteneset

Ansvarlig:
Vi skal ikke gå for de enkle utveiene,
men gjøre oss fortjent tilliten våre
kunder og eiere viser oss.
Nytenkende:
Innovasjon skal være en drivkraft i alt
vi gjør, og produktene og tjenestene
våre skal forbedres og videreutvikles
kontinuerlig.
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Oanes

38

Oanes

- Roaldsøy
- Ormøy

101 BUSSRUTER
179 SKOLERUTER
19,5 MILL. RUTEKILOMETER

12 BÅTRUTER
1,2 MILL. RUTEKILOMETER

5

SNIKPROSENT

0,49 %

68 AV 13 848 KONTROLLERTE

DriftsresultatER buss

TILSKUDD

17,6 kr
PER REISE

På driftssiden startet 2016 med en omfattende pris- og soneendring.
Antall soner i Rogaland ble redusert fra 136 til fem, en reduksjon som ga
flertallet av passasjerene en billigere reise. Antall billettyper ble samtidig
nedjustert til sju, og billettprisen ble lik hele døgnet. I Haugesund startet
vi et prisprosjekt hvor nærsonebilletten ble satt ned til ti kroner.
BILLETTINNTEKTER

358 mill.

Billettsamarbeid
I mars inngikk Kolumbus et samarbeid med Flybussen. Samarbeidet
innebærer at passasjerer med gyldig billett fra Flybussen får reise
gratis med det offentlige busstilbudet. Passasjerer med gyldig
Kolumbusbillett får til gjengjeld rabatt på Flybussen. Vi startet også et
billettsamarbeid med NSB hvor målsettingen var full integrasjon av billettløsningene. Foreløpig er det kun 30-dagersbilletten som er gyldig på
både buss og tog, men vi er i dialog med NSB om å få til en tilsvarende
ordning for de øvrige billettene.

TOTALT

REISER I ROGALAND

+2,8 %

Passasjertall
Med en generell passasjervekst på 2,8 prosent, er vi tett på vår målsetting om tre prosent årlig passasjervekst. Denne utviklingen skjer på
tross av nedgangstider for regionen totalt sett, noe som betyr at vi har
tatt store markedsandeler fra bilen. Samtidig er rutetilbudet styrket og
forenklet, slik at terskelen for å reise kollektivt er blitt lavere.

FRA 2015 TIL 2016

Kundetilfredshet
Den største forskjellen i kundetilfredshet geografisk sett er hvordan
passasjerene opplever servicen om bord. Sjåførens serviceinnstilling
er målt til 4,6 i Nord-Rogaland mot 4,1 på Nord-Jæren. Med dette som
utgangspunkt har Kolumbus begynt å planlegge et treningsopplegg for
sjåførene på Nord-Jæren som skal gjennomføres i 2017.

REISER TOTALT

23,4 mill.

Fra 2015 til 2016 har vi også sett en markant endring i hvordan passasjerene vurderer punktligheten. Mens Nord-Jæren har hatt en nedgang
fra 4,4 til 3,9, har Haugalandet hatt en økning fra 4,1 til 4,3. Den nye
operatøren på Nord-Jæren igangsatte en rekke tiltak for å bedre punktligheten høsten 2016, og vi følger opp tiltakene inn i 2017.

GENERELL TILFREDSHET

4,5 av 5
NORD-ROGALAND
(uendret)

Mystery travelling
I tillegg til kundeundersøkelser over telefon og om bord, gjennomfører
vi egne observasjoner på bussene på Nord-Jæren. Mystery travellingundersøkelsene skal kartlegge omfanget av negative episoder på
bussene og evaluere samhandlingen mellom sjåfør og passasjer.
Resultatene skal blant annet brukes i en større sjåførkampanje som
igangsettes i 2017.

GENEREL TILFREDSHET

4,3 av 5

SØR-ROGALAND (-0,3 %)
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KUNDETILFREDSHET, BUSS
4,6 Haugalandet (+0,2)
4,4 Dalane
4,1 Nord-Jæren (-0,4)
4,1 Jæren

KJØRESTIL

4,3 Haugalandet (+0,2)
4,2 Dalane
3,9 Nord-Jæren (-0,5)
4,1 Jæren

PUNKTLIGHET

4,6 Haugalandet (+0,2)
4,4 Dalane
4,1 Nord-Jæren (-0,4)
4,1 Jæren

SERVICE

4,6 Haugalandet (+0,1)
4,5 Dalane
4,2 Nord-Jæren (-0,5)
4,3 Jæren

BUSSTUREN

Tilfredshet måles på en skala fra 0 til 5. Dalane og Jæren ble målt første
gang i 2016.
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REISER NORD-JÆREN

+2,1 %

17,8 MILLIONER REISER

buss i sør-rogaland
TILFREDSHET NORD-JÆREN

Behovet for kollektivtransport forandrer seg. Vi blir flere, det bygges ut
nye bolig- og næringsområder, og bilkøene blir lengre. I juli oppgraderte
Kolumbus rutetilbudet slik at det ble bedre tilpasset regionens nåværende behov for kollektivtransport. Samtidig la vi til rette for at tilbudet kan
utvikles videre i takt med befolkningsvekst og næringsutvikling.

4,1 av 5

-0,4 POENG FRA 2015

Med det nye rutenettet går det flere busser der flest folk bor og reiser.
Noen ruter er lagt om til smartere traseer, noen nye ruter er opprettet, og
noen ruter er lagt ned på grunn av lave passasjertall eller overlapp med
andre ruter. Fra 2016 har Kolumbus, som første kollektivselskap i Norge,
fire ruter med døgndrift.

TILSKUDD PER REISE

14,96 kr

HELE SØR-ROGALAND

Nye operatører
Ruteendringen skjedde samtidig som vi gikk inn i en ny anbudsperiode
med nye operatører: Norgesbuss på Nord-Jæren og Nettbuss på Jæren
og i Dalane. Med de nye operatørene ble over 300 nye miljøvennlige
busser satt i drift. På Nord-Jæren opplevde vi enkelte utfordringer ved
overgangen til ny operatør. I hovedsak skyldtes avvikene driftsrutiner
som ikke lot seg overføre til rutenettet på Nord-Jæren så sømløst som
antatt. Operatøren tok tak i utfordringene, og driften ble mer stabil utover
høsten.

TILFREDSHET JÆREN

4,2

FØRST MÅLT I 2016

Nytt depot
I oktober åpnet Kolumbus Nordens største bussanlegg med plass til 250
busser og over 600 ansatte. Det moderne depotet vil gjøre framtidens
anbudskonkurranser om busskjøring på Nord-Jæren mer rettferdige ettersom tilbyderne ikke må ha tilgang til egne bussanlegg. Plasseringen på
Forus Nord medfører at bussene får kort vei til rutestart og ruteslutt, og
anlegget er tilpasset framtidens bussløsninger med plass til ekstra store
busser og tilgang til ladestasjoner i parkeringsområdene.

TILFREDSHET DALANE

4,5 av 5
FØRST MÅLT I 2016

Ombordtillegg
Samtidig med den store pris- og soneendringen som ble gjennomført i januar, innførte vi ombordtillegg på Nord-Jæren. I praksis
betyr dette at alle som kjøper billett kontant om bord, må betale et
pristillegg. Innføringen av ombordtillegget førte til at kontantsalget i
Sør-Rogaland ble redusert fra 76 til 34 prosent fra 2015 til 2016.
Andre positive effekter av ombordtillegget er at kundene har fått mer
kunnskap om de ulike kjøpskanalene og blitt mer selvhjulpne.
Ventetiden på holdeplassene er også redusert.

DAGLIGE AVGANGER

3 173

REISER JÆREN OG DALANE

+0,3 %

1,92 MILLIONER REISER
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Billettinntekter fordelt
på kjøpskanal
69 % i 2015
37 % i 2016
KONTANTER

9 % i 2015
30 % i 2016
MOBILTELEFON

11 % i 2015
14 % i 2016
BANKKORT

10 % i 2015
13 % i 2016
KUNDESENTER

2 % i 2015
2 % i 2016
BÅTBOOKING

>1 % i 2015
3 % i 2016

AUTOMAT
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REISER I RYFYLKE

+13 %

0,8 MILLIONER

buss i Nordrogaland og
ryfylke

DAGLIGE AVGANGER

153

RYFYLKE

Samtidig som nærsonene ble fjernet i
resten av fylket, ble det startet en toårig
prøveordning med en nærsonebillett til ti
kroner i Haugesund. Målet med prøveordningen var å øke kollektivandelen
i nordfylket, samtidig som vi ville samle
lærdom om hvordan pris påvirker passasjertallene. Økningen i antall reisende
viser at prisreduksjonen har hatt effekt,
men vi må også ta den omfattende ruteendringen som ble gjort sommeren 2015
med i regnskapet når ordningen skal evalueres. Prøveprosjektet skal i utgangspunktet vare ut 2017, før det skal opp til
politisk vurdering.

TILSKUDD PER REISE

44,08 kr
RYFYLKE

TILSKUDD PER REISE

24,92 kr
NORD-ROGALAND

Rutejustering
I juni ble det gjort mindre endringer på
rutene nord for Sandsfjorden. De fleste
ruteendringene var minuttjusteringer som
skulle sørge for at rutene korresponderer
med skolenes åpningstider og hurtigbåtenes avgangstider. Det ble også opprettet en ny rute mellom Aksdal og Karmøy.

TILFREDSHET

4,5 av 5
NORD-ROGALAND

Da Sandsfjord bru stod ferdig høsten
2016, åpnet det seg nye muligheter for
kollektivtransport i Ryfylke. Samtidig er
det utfordrende å endre et godt etablert
kollektivtilbud. Rutene nord i Ryfylke skal
lyses ut på anbud i 2018, og det blir da
naturlig å ta en ny og helhetlig vurdering
av kollektivtilbudet i området.

DAGLIGE AVGANGER

618

I NORD-ROGALAND

REISER jæren og dalane

+0,3 %
FRA 2015-2016

REISER NORD-ROGALAND

+7,2 %

3,4 MILLIONER

REISER jæren og dalane

+0,3
+0,3 %
%
REISER jæren og dalane

FRA 2015-2016
FRA 2015-2016
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tilfredshet billettpris
60 % Nord-Rogaland
35 % Dalane
26 % Nord-Jæren
20 % Jæren

SVÆRT FORNØYD

19 % Nord-Rogaland
43 % Dalane
43 % Nord-Jæren
43 % Jæren

15 % Nord-Rogaland
12 % Dalane
17 % Nord-Jæren
23 % Jæren

4 % Nord-Rogaland
6 % Dalane
9 % Nord-Jæren
11 % Jæren

2 % Nord-Rogaland
4 % Dalane
4 % Nord-Jæren
3 % Jæren

SVÆRT MISFORNØYD
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skoleskyss
Kolumbus administrerer all skoleskyss
i Rogaland med utgangspunkt i fylkeskommunens skyssreglement. Vår jobb er
å sikre at alle som har rett til utdanning
på grunnskole- og videregående nivå,
kommer seg til og fra skolen, uavhengig
av hvor stor avstanden er.
Skoleskyss handler om sikkerhet, tilrettelegging og å skape muligheter for våre
yngste reisende. Kolumbus drifter 179
skoleruter og frakter i tillegg flere tusen
skoleelever med det ordinære hurtigbåtog busstilbudet. Passasjertallene er forholdsvis stabile fra år til år ettersom elevmassen er relativt lik. Elever som reiser
med Ungdomsbillett, tas ikke med i skoleskyss-statistikken, men i den ordinære
reisestatistikken.

Ordinær skoleskyss 69,9 %
Midlertidig funksjonshemmede 0,9 %
Skyss til privatskoler 1,3 %
Delt bosted, skyss til ett sted 3,7 %
Delt bosted, skyss til to steder 0,7 %

Varig funksjonshemmede 10,3 %

PASSASJERØKNING

+3 %

9 180 personer

Trafikkfarlig skolevei 6 %

Vinterskyss 0,7 %
Alternative opplæringssteder 2,3 %
Ordinær skoleskyss, førsteklasse 4,2 %
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SNIKPROSENT BÅT

0,8 %

9 AV 1 123 KONTROLLERTE

Driftsresultat
BÅT

BILLETTINNTEKTER

357 mill

I juni ble det gjort enkelte endringer
i båttilbudet i Ryfylke. For de
fleste rutene var det kun snakk om
minuttjusteringer for å sikre korrespondanse med skoler og øvrig
kollektivtilbud, men det ble også
gjort noen få større endringer,
spesielt i Saudaruten. Ettersom
ferjen mellom Ropeid og Sand ble
lagt ned ved åpningen av Sandsfjord bru, ble det behov for å endre
anløpsrekkefølgen mellom Sand og
Ropeid slik at pendlere og skoleelever skulle ha mulighet til å reise
med båt begge veier.

PASSASJERVEKST

+5 %

REISER

1 045 293

Passasjerutvikling
Alle rutene utenom Røvær har hatt
en markant vekst i 2016. Økningen
skyldes blant annet anleggsarbeid
og store utbygginger i Lysefjorden,
økt turisttrafikk til Kjerag og bortfall
av ferjetilbudet mellom Sand og
Ropeid. I tillegg har vi gjennomført
kampanjer som har minnet passasjerene på at de må lese av kortene
sine om bord.

DAGLIGE AVGANGER

151

KUNDETILFREDSHET

4,3 av 5
+0,1 FRA 2014
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Utvikling båtreiser
2016

2015

236 418 reiser

218 214 reiser
Tilskuddsandel 83 %

+7,7 %

Tilskudd per reise 99,7 kr

Tilskuddsandel 84 %
Tilskudd per reise 90,29 kr

BYØYENE

470 180 reiser

452 313 reiser
Tilskuddsandel 71 %

+3,8 %

Tilskudd per reise 181,5 kr

Tilskuddsandel 70 %
Tilskudd per reise 166,88 kr

RYFYLKE

61 843 reiser

61 964 reiser
Tilskuddsandel 92 %

0%

Tilskudd per reise 287,3 kr

Tilskuddsandel 91 %
Tilskudd per reise 265,53 kr

RØVÆR

116 843 reiser

118 011 reiser
Tilskuddsandel 60 %

-1 %

Tilskuddsandel 75 %

VASSØY

24 436 reiser

23 459 reiser
Tilskuddsandel 92 %

+4 %

Tilskuddsandel 91 %

UTSIRA

33 885 reiser

30 835 reiser
Tilskuddsandel 79 %

+9 %

Tilskuddsandel 75 %

LYSEFJORDEN
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TEKNOLOGI OG
PRODUKTUTVIKLING
Testlaboratorium
Noen av konseptene vi arbeider
med på bakrommet, forblir på demostadiet, men de fleste settes ut i livet
og fyller viktige funksjoner for kundene. Den nyopprettede innovasjonsavdelingens oppgave er nettopp å
fungere som et testlaboratorium:
Viser det seg at en nyutviklet tjeneste
ikke oppfyller kriteriene våre for
funksjonalitet og brukervennlighet,
tar vi med oss erfaringene fra prosjektet og går tilbake til tegnebrettet.

Kolumbus jobber kontinuerlig med å gjøre det enkelt og intuitivt å reise kollektivt. En stor andel av kundene forbereder
reisene sine digitalt. De søker opp ruteinformasjon i reiseplanleggeren, teller ned til bussen kommer med sanntidsappen og kjøper billett med mobilen, i nettbutikken eller på
billettautomatene.
Oppdateringer
I 2016 lanserte vi forbedrede versjoner av reiseplanlegger-appen og billett-appen. Oppdateringene speilet
den forenklede pris- og sonestrukturen og gjorde appene
enklere å bruke. Nettsiden ble oppdatert med de samme
endringene, samtidig som den fikk en mer universell
utforming og ble enklere å bruke for svaksynte. Åtte nye
billettautomater ble montert i viktige kollektivknutepunkt, og
sanntidsprognosene har blitt mer pålitelige gjennom året.
Innovasjon
Innovasjon blir stadig viktigere for Kolumbus. I 2016 har
vi arbeidet spesielt med å presentere eksisterende data
gjennom nye, framtidsrettede løsninger. Data vi allerede
har utviklet og tatt i bruk, blir mer tilgjengelige og mer
attraktive for folk flest når de presenteres på en måte som
gjør at kundene oppfatter informasjonen som skreddersydd for nettopp dem.

Selvkjørende buss
Kolumbus har mål om å bli landets
første kollektivselskap med en selvkjørende buss i ordinær rutetrafikk.
I 2016 ble den første bussen kjøpt
inn, og området på Forus Nord, hvor
bussen skal testes ut, ble klargjort.
Bussen ble vist fram som en del av
standen vår på Nordic Edge Expo,
hvor den vakte både undring og
begeistring.

Individtilpasset
På smartby-konferansen Nordic Edge Expo viste vi fram
løsninger som tilbyr slik individtilpasset informasjon. Sanntidskompasset leder deg gjennom kollektivknutepunkter
mens det teller ned til de neste avgangene fra ulike holdeplasser. Kolumbus Chatbot bruker eksisterende data til å
besvare reiserelaterte spørsmål i Facebook Messenger,
og en app utviklet for Amazons smarthøyttaler byr på den
samme informasjonen, bare muntlig. Sanntidskartet viser
nøyaktig hvor alle bussene er, og hvordan de beveger seg
langs traseene.

Automatisk passasjertelling
Ved oppstart av ny anbudsperiode
ble det montert systemer for passasjertelling på bussene i Sør-Rogaland. Det første halvåret har vært
preget av innkjøring og justeringer,
og både Kolumbus og operatørene
har høstet nyttige erfaringer. Dataene som systemet samler inn, har
stor verdi for Kolumbus etter hvert
som bruken av mobilbilletten øker.
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kommunikasjon
og markedsføring
Kommunikasjon og markedsføring har stor betydning for folks oppfatning av Kolumbus, både som
arbeidsplass og leverandør av transporttjenester.
Målet med Kolumbus’ kommunikasjonsarbeid er å
motivere innbyggere, ansatte, skoler, næringsliv og
politikere til å arbeide sammen med oss for å skape
bedre flyt i hverdagen.
Vårt strategiske kommunikasjonsarbeid er forankret i Kolumbus’ styringsdokumenter og skal
bidra til å videreutvikle merkevaren og bygge et
godt omdømme. I 2016 har vi arbeidet spesielt
med å posisjonere oss som en pådriver for innovasjon og miljø innen kollektivtrafikken. Antall positive
mediesaker har økt betraktelig, og sakene som vi
har ansett som strategisk viktige har fått stor oppmerksomhet.
Forandringer for kundene
I 2016 gikk mye av informasjons- og markedsarbeidet ut på å forklare konsekvensene av
pris- og soneendringen i januar og de ulike ruteendringene som ble gjennomført i løpet av året.
Informasjonen ble distribuert med tradisjonelle
kampanjer i kombinasjon med utegående
personell og digital skole for seniorer. Pris- og
soneendringen ga resultatene vi ønsket: Antall
solgte billetter gikk opp, flere kjøpte billetter på nett
og mobil, og antall tilfeller av feilbillettering gikk
ned.
I tillegg til pris- og ruteendringene, informerte vi om
de nye billettsamarbeidene med Flybussen og NSB
og planlagte og uplanlagte trafikkavvik og
omlegginger. Vi kjørte også en omfattende reklamekampanje om 350-kronersbilletten i Haugesund.
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Omdømmekampanjer
Mens noen kampanjer har som mål å rekruttere nye reisende, har andre kampanjer mål om
å bygge omdømme og spre glede og stolthet
blant de som reiser kollektivt. I 2016 flyttet en
god Kolumbus-ambassadør fra regionen, og
vi stelte i stand en avskjedsfest som fikk mye
positiv oppmerksomhet i media. På avreisedagen fikk Stine Serigstad overraskelsesbesøk av en buss fylt med slekt og venner, og
hun ble fraktet til flyplassen til tonene fra bandet Kriminell Kunst, som ble plukket opp langs
ruten.
Under kampanjefanen «Lax, lad og last ned»
fikk studentene ekstra oppmerksomhet gjennom hele fadderuken. Også i år fikk studentene tilsendt gratis mobilbilletter, og vi var til
stede på universitetsområdet med informasjon
og profileringsartikler.
I juni feiret vi Musikkfest med konserter på
bussene, og i høstferien arrangerte vi sjåførsertifisering for barn sammen med Kvadrat
kjøpesenter. Med denne typen arrangementer treffer vi kundene i en uformell og positiv
sammenheng og etablerer en mer personlig
kontakt enn i de tradisjonelle kundekanalene.
Samarbeid
I sommer gjorde fire verdenskjente gatekunstnere åtte rutegående Kolumbus-busser om til
rullende kunstverk. Målet for samarbeidet med
gatekunstfestivalen Nuart er å la flere få oppleve kunstverkene og å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Nuart er en spennende
aktør i regionen, og vi er svært fornøyde med å
ha fått på plass et varig samarbeid med dem.
Kolumbus valgte også å videreføre samarbeidet med olje- og energikonferansen ONS,
og i år fikk i overkant av 20 000 konferansedeltakere tilbud om å reise gratis med de
grønne bussene.
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Hjemjobbhjem
Stavanger er den norske storbyen hvor flest kjører bil (55 prosent) og
færrest benytter kollektivtransport (14 prosent) når de reiser til og fra
jobb. Arbeidsreisende er en av Kolumbus’ største og viktigste målgrupper, og i 2016 startet vi en storoffensiv mot Forus-pendlerne. Målet for
offensiven var å få pendlernes øyne opp for ulike reisealternativer og å
spre følgende budskap: Gå, sykle og reis kollektivt når du kan, og kjør
bil når du må.
Mobilitetsnettverk
Offensiven fikk navnet HjemJobbHjem og ble til i samarbeid mellom
Kolumbus, Rogaland fylkeskommune, Bysykkelen, Statens vegvesen
og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Prosjektets
oppgave var å avdekke måter å påvirke mobiliteten i regionen på, og
å etablere nettverk slik at aktører fra ulike sektorer og miljøer kunne
jobbe sammen for å nå nullvekstmålet.

HJH-BEDRIFTER

176

Innovasjonsaktør
Opprinnelig var HjemJobbHjems funksjon å samordne regionens eksisterende mobilitetstiltak og kommunisere dem mer samlet for å oppnå
større effekt. Belønningsmidler gjorde det imidlertid mulig å iverksette
en rekke nye tiltak, og HjemJobbhjem utviklet seg til å bli en framoverlent innovasjonsaktør.

ANSATTE I HJH-BEDRIFTER

28 400

Bedriftsavtaler
HjemJobbHjem arbeidet bredt og avdekket flere mobilitetstiltak med
stort potensiale i 2016. Mange av dem ble iverksatt, og hovedtiltaket
var å inngå forpliktende samarbeidsavtaler med ulike bedrifter. For å
bli en HjemJobbHjem-partner, måtte bedriftene gjennomføre en rekke
tiltak internt for å redusere bilandelen. Samtidig fikk HjemJobbHjem
direkte tilgang til de ansatte slik at de kunne spre informasjon og gjennomføre holdningsskapende aktiviteter.

SOLGTE HJH-BILLETTER

23 678

Kommunikasjonskonsept
Høsten 2016 gjennomførte HjemJobbHjem en egen holdningskampanje
basert på kommunikasjonskonseptet Pusterom i hverdagen. Hensikten
med kampanjen var å inspirere målgruppene til å tenke annerledes
om jobbreisen. Turen til og fra jobb kan utnyttes til å trene, dagdrømme, lese e-post eller slå av en prat med naboen. Budskapet ble spredt
med radio- og kinoreklame, på boards og i trykte og digitale medier.
På Facebook og Instagram ble folk oppfordret til å dele sine hverdagspusterom på vei til og fra jobb. Det ble også gjennomført en rekke
holdningsskapende aktiviteter hos de ulike HjemJobbHjem-bedriftene
i kampanjeperioden.

MÅLSETTING

20 %

REDUKSJON AV BILANDELEN
I TILKNYTTEDE BEDRIFTER

Økt salg
I løpet av høsten fikk HjemJobbHjem stor medieoppmerksomhet og
god respons fra ansatte i de rekrutterte bedriftene. Samtidig viste salget av HJH-billetten en positiv utvikling gjennom året. Fra september
til desember var antall solgte HJH-billetter 14 335, mens antall solgte
ordinære 30-dagersbilletter i billettappen var 8 487. HJH-billetten tok
som forventet over en viss andel av de solgte 30-dagersbillettene, men
den genererte også flere nye brukere.
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MILJø
I 2016 lanserte Kolumbus en egen miljøstrategi for perioden 2016 til 2024. Strategien beskriver miljøansvaret vårt
og definerer retningslinjer for hvordan vi skal nå målet om
fossilfri drift innen 2024.
Spre kunnskap
Kolumbus’ viktigste miljøbidrag er å legge til rette for at
flere reiser kollektivt. I tillegg skal vi øke folks bevissthet
om miljøspørsmål, forurensning og folkehelse og utvikle en
miljøvennlig kollektivtrafikk basert på moderne drivstoffteknologi. Vi skal stille strenge miljøkrav til operatørene når
vi kjøper inn kollektivtrafikktjenester, og vi skal etterstrebe
høy miljøkompetanse internt slik at vi sikrer fornuftig drift
og miljøvennlige innkjøp.
Nytt materiell
I året som har gått, har vi kommet nærmere målet om å
tilby Norges mest miljøvennlige kollektivtilbud. Vi har åpnet
et framtidsrettet bussdepot som er plassert slik at vi har
minimert tomkjøringen, og rutetilbudet er blitt mer markedstilpasset slik at det går flere busser der folk flest bor og
jobber. 174 nye dieselbusser og 98 biodieselbusser er satt
i trafikk, og tre nye el-busser er kjøpt inn. Det betyr at over
halvparten av bussene på Nord-Jæren er fosilfrie åtte år
før vi har mål om å være helt fossilfrie. Vi har også søkt om
midler til å erstatte dieselferjene til Vassøy og Utsira med
miljøvennlige ferjer i neste anbudsperiode.
Miljøregnskap
Internt har vi fornyet miljøfyrtårnsertifiseringen fra 2015, og
våre ansatte fortsetter å reise kollektivt, bruke videokonferanser, resirkulere og kildesortere. Kolumbus har også
inngått en avtale med Asplan Viak om å utarbeide et miljøregnskap som skal vise nøyaktig hvor miljøvennlig det er å
reise kollektivt i Rogaland. Slik kan vi øke folks kunnskap
om helse- og miljøgevinstene ved å la bilen stå.
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kundehenvendelser

kundebehandling
Kolumbus’ kundesenter besvarer henvendelser via nett, telefon og skranke
og vet bedre enn noen hva som opptar
passasjerene våre. I 2016 ble det gjort
mange store endringer som påvirket
Kolumbus’ kunder. Antall henvendelser
har derfor økt betraktelig sammenlignet
med 2015. Den største økningen kom i
januar, med innføringen av det nye prisog sonesystemet, og i juli, ved oppstart
av ny anbudsperiode i Sør-Rogaland.
Andelen henvendelser via sosiale medier
er også stigende, i tråd med den generelle økningen i bruk av sosiale medier.

REISEPLANLEGGER

6 486 891 (+19 %)

SOSIALE MEDIER

44 119 (+88 %)

Kundehenvendelsene som registreres
i kontaktskjemaet på nettsiden vår, utgjør fem prosent av henvendelsene vi
mottar totalt sett. Av de 16 600 henvendelsene som ble registrert via nettsidene i 2016, var 62 prosent klager,
sammenlignet med 63 prosent i fjor. De
fleste klagene gjelder punktlighet (43 prosent) og sjåførens oppførsel (26 prosent).

KONTAKTSKJEMA

16 600 (+75 %)

TELEFON

48 605 (+9 %)
143 518 kr

utbetalt i reisegaranti
(80 700 i 2015)

600

reisegarantisaker

SKRANKE

151 066 (+26 %)
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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 tjenestene
våre holder et høyt nivå og tar spesielle hensyn til
miljø og innovasjon. 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.
I 2016 utlyste vi anbudskonkurranse for individuelt tilrettelagt skoleskyss på Nord-Jæren, Jæren
og i Dalane. Rogaland Taxi ble tildelt kontrakt på
Nord-Jæren, Sandnes Taxi på Jæren og Egersund
Taxi og Bjerkreim Bilselskap i Dalane. Kontraktene
for tilrettelagt skoleskyss i Nord-Rogaland ble forlenget med ett år.
I forbindelse med EU-prosjektet Triangulum inngikk Kolumbus en avtale med Ebusco om kjøp
av tre el-busser. Bussene ble levert like før jul og
settes i trafikk så snart sjåførene har fått den nødvendige opplæringen. De nye bussene er et viktig
ledd i utprøvingen av ny drivstoffteknologi.
I tråd med den nye miljøstrategien har vi startet
arbeidet med å utforme et miljøregnskap. Asplan
Viak ble tildelt oppdraget og skal presentere tallene
våren 2017.
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framtidsutsikter
Et kollektivtilbud for framtiden er Kolumbus’ ledetråd inn i 2017. Den selvkjørende bussen som ble kjøpt inn i 2016,
skal gjennomgå tre testfaser på Forus Nord. Først på et lukket område fritt
for annen trafikk, så på kommunal vei
med begrenset trafikk, og til slutt i rute
mellom bedriftene i området. Samtidig
arbeider vi videre med utprøving av ny
drivstoffteknologi og følger diskusjonen
rundt bussveien og konkurranseutsettingen av jernbanen.
Mobilitet
Mobilitet på tvers av transportmiddel blir
stadig viktigere, og Kolumbus ønsker å
legge til rette for sømløse overganger
mellom gange, sykkel, buss, båt og tog.
I tråd med miljøstrategien skal Kolumbus ansette en egen rådgiver for miljø og
smartby, og vi tar del i et smartby-prosjekt
i EU-regi sammen med Stavanger kommune, Lyse og Universitetet i Stavanger.
Samarbeidet med Ruter om å utvikle en
nasjonal billett-app videreføres, og målet
om full billettintegrering med NSB er like
aktuelt.
Kampanjer
I 2017 skal miljøfordelene ved å reise kollektivt tydeliggjøres og kunnskapen om
kollektivtilbudet heves, blant annet gjennom en miljøkampanje og en frekvenskampanje. Informasjonen til passasjerene skal bli bedre og mer tilgjengelig, og
vi lanserer sanntidskart, digitale skilt og
billettautomater med universell utforming.
Et motivasjonsprosjekt med sjåførene på
Nord-Jæren som målgruppe skal heve
kundetilfredsheten ved å bygge kultur og
kompetanse blant sjåførene.
Anbud
På driftssiden skal nye hurtigbåtanbud
lyses ut for Røvær/Feøy og Byøyene i
Stavanger, og et nytt bussanbud lyses ut
for rutekjøring i Suldal og Sauda.

38

39

styrets
årsberetning
Styret i Kolumbus er valgt av fylkestinget, med unntak av
de ansattes representanter. Det ble avholdt åtte styremøter i 2016.
Styremedlemmer 31. desember 2016:

Rolf Roverud
(leder)

Toril Nag
(nestleder)

Hege Skogland
Mokleiv

Bernt Stilluf
Karlsen

Harald Sævareid

Ina Eldøy,
fast møtende
varamedlem

Odd Eilif Vinje
ansattes
representant

Grete Ulseth
ansattes
representant
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Virksomhetens art og hvor den drives
Kolumbus AS er heleid av Rogaland fylkeskommune og skal bidra til at
Rogaland fylkeskommune når sine samferdselspolitiske mål. Kolumbus skal
tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport i Rogaland ved å utvikle, planlegge, bestille og markedsføre et kollektivtilbud som svarer til fylkeskommunens
målsettinger. Kolumbus forholder seg til Rogaland fylkeskommunes økonomiske rammer og har ikke til formål å skaffe eieren økonomisk vinning. Utførelsen av transporttjenestene skjer ved bruk av underleverandører.
Viktige hendelser i 2016
Kolumbus startet 2016 med en kraftig forenkling av pris- og sonestrukturen.
Kundene har fått færre soner å forholde seg til og kan reise til samme pris
døgnet rundt. Innføringen av ombordtillegget og god markedsføring av de
alternative kjøpskanalene har resultert i et tydelig skifte bort fra kontantbetaling.
Mer utstrakt bruk av forhåndkjøpte billetter gjør hverdagen enklere for kundene og sjåførene, samtidig som det medfører en effektivisering for Kolumbus og
operatørene.
Bedriftssamarbeidet HjemJobbHjem og prøveprosjektet med en rimelig nærsonebillett i Haugesund har blitt positivt mottatt, både av media og kundene.
Samtidig har den omfattende oppgraderingen av rutetilbudet i Sør-Rogaland gitt
våre reisende mer fleksibilitet i hverdagen. Ruteoppgraderingen sammenfalt med
åpningen av Nordens største og mest moderne bussdepot på Forus, samt skifte
av bussoperatører i Sør-Rogaland. Ved operatørskiftet ble over 300 nye, moderne busser satt i trafikk. På tross av mindre innkjøringsproblemer på Nord-Jæren,
har operatørskiftene gått meget bra.
Omdømme
I 2015 utviklet Kolumbus ny merkevareplattform og ny strategi. I 2016 har vi
implementert strategien og omsatt den til konkrete tiltak. Internt har vi bygget
opp en innovasjonskultur og etablert en mer framtidsrettet måte å jobbe på.
Samtidig har vi inngått nye samarbeid som gir passasjerene bedre flyt i hverdagen. Billettsamarbeidene med NSB og Flybussen bedrer passasjerenes reisevilkår, og bedriftssamarbeidet HjemJobbHjem rekrutterer nye reisende fra en av
våre viktigste målgrupper; arbeidspendlerne.
I et år med mange endringer for både potensielle og eksisterende kunder, har vi
vært opptatt av å være synlige og tilgjengelige. Vi har lagt vekt på å framstå som
en ansvarlig og pålitelig primær mobilitetsleverandør ved å satse på forenkling,
forutsigbarhet, god framkommelighet og en miljøvennlig og innovativ kollektivtransport.
Kundetilfredshet
Kolumbus har over lang tid gjennomført månedlige kundetilfredshetsundersøkelser, både blant passasjerene om bord og i befolkningen for øvrig.
Målet er en kundetilfredshet på minst 4,5 på en skala fra 0 til 5. I Sør-Rogaland
ble tilfredsheten blant passasjerene om bord i bussene målt til 4,3 i 2016, en
nedgang på 0,3 i forhold til 2015. I Nord-Rogaland ble tilfredsheten målt til 4,5
både i fjor og i år. Nedgangen i kundetilfredsheten i Sør-Rogaland skal blant
annet følges opp med omfattende språkopplæring og et eget motivasjonsprosjekt for sjåførene på Nord-Jæren. Den nye operatøren har i tillegg iverksatt
en rekke tiltak for å bedre punktligheten på de mest utsatte rutene. Det arbeides
også jevnt med de øvrige tilfredshetsdriverne.
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Passasjerutvikling
Ved årsslutt kan vi notere en økning i antall bussreiser på Nord-Jæren på 2,1 prosent, mens Jæren
og Dalane hadde en økning på 0,3 prosent. I NordRogaland kan vi notere en økning på hele 7,2 prosent. Totalt ble det gjennomført 23,4 millioner bussreiser i 2016.
Det er satt ambisiøse mål for passasjervekst på
bussene, med henholdsvis tre prosent på NordJæren og to prosent i Nord-Rogaland. I år var
Kolumbus langt over målsettingen i nordfylket, og
vi er nærmere måloppnåelse enn noen gang i sørfylket. Kolumbus har økt markedsandelen betraktelig i 2016 ettersom biltrafikken i fylket har gått ned.
Passasjertallene på hurtig- og lokalbåtene har økt
med fem prosent sammenliknet med 2015. Totalt
ble det gjennomført 706 579 båtreiser i 2016.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighet er viktig i alle fasene av kollektivreisen. Derfor er universell utforming styrende for
alt Kolumbus gjør, fra innkjøp av buss- og båttjenester til utvikling av de digitale kanalene. I 2016
er nettsidens tilgjengelighet bedret, og de ulike
skjemaene er blitt enklere å bruke for svaksynte.
Samtidig er billettautomatene videreutviklet slik at
Kolumbus trolig blir først i verden med å lansere
billettautomater som også blinde og synshemmede
kan bruke.
Mobilitet
Vi anser oss ikke som en isolert leverandør av
kollektivtransport, men som en integrert del av de
totale transportløsningene i Rogaland. Samordning og samspill med sykkel, gange og tog er et
viktig virkemiddel for å oppnå vårt overordnede mål
om å skape Norges mest attraktive kollektivtilbud.
Kolumbus skal derfor aktivt ta totalansvar for hele
reisen. En sentral del av denne helhetstanken er at
Kolumbus ønsker å overta ansvaret for Jærbanen
og Bussveien.
Teknologi
Kolumbus investerer fortløpende i ny teknologi for
å bedre brukervennligheten og gi kundene en sømløs reise. I 2016 oppgraderte vi flere av de digitale
tjenestene våre slik at de speiler den forenklede
pris- og sonestrukturen. I starten av året ansatte
Kolumbus en egen prosjektleder for innovasjon, og
på smartby-konferansen Nordic Edge Expo viste vi
fram resultatene av noen av de første innovasjonsprosjektene våre. Teknologiinteresserte konferansedeltakere fra hele verden fikk se eksisterende
data presentert i nye, individtilpassede løsninger.
Den selvkjørende bussen som skal testes på Forus
fra januar 2017, ble også vist fram.
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Framtidsutsikter
I 2017 vil Kolumbus ta i bruk nye teknologiske løsninger og videreutvikle tilbudet slik at det blir enda mer attraktivt å
reise kollektivt i Rogaland. Vi skal sikre
god kapasitet når den nye bomringen
åpner i 2018, og vi skal planlegge for et
robust og utslippsfritt tilbud langs bussveien. En selvkjørende buss skal testes
gjennom tre faser blant bedriftene på
Forus Nord og kan bli et viktig supplement til det ordinære rutetilbudet i tiden
framover. I året som kommer vil kundene nyte godt av forbedrede overgangsmuligheter mellom buss og lokaltog og
på tvers av fylkesgrensene. Kolumbus
vil samtidig jobbe videre med fremkommelighetstiltak som bedrer bussens
punktlighet.

Miljøansvar
Kolumbus skal bidra til et bedre miljø. Det gjør vi
ved å jobbe for at flere skal reise kollektivt, men vi
ønsker også å være bevisst på hvilke miljøfremmende tiltak vi selv kan sette i verk. I 2016 fikk Kolumbus fornyet sin miljøfyrtårnsertifisering, og vi er stolte
av å oppfylle strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp,
energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.
I 2016 lanserte vi en miljøstrategi som viser hvordan
vi skal arbeide for å oppnå fossilfri kollektivtransport i Rogaland innen 2024. Kolumbus er allerede
langt framme innenfor innovativ miljøteknologi og
samferdsel med 174 dieselbusser som innfrir EUs
Euro6-krav, 98 biodiesel-busser og fem el-busser i
ordinær trafikk fra årsskiftet 2016/2017. Framtidens
løsninger er elektriske, og Kolumbus skal være en
pådriver for å utnytte teknologiske muligheter for å
nå målet om nullutslipp innen 2024.

Organisasjon
Kolumbus hadde ved årsslutt 65
ansatte i 57,6 årsverk. 23 av de ansatte
jobber i kundesenteret, mens ni ansatte er engasjert i HjemJobbHjem-prosjektet. Foretaket har en god kjønnsfordeling, med 34 menn (52 prosent) og
31 kvinner (48 prosent). Med bakgrunn
i den jevne kjønnsfordelingen i både
styre og administrasjon er det ikke
iverksatt spesielle tiltak for å fremme
likestilling i Kolumbus.

Risiko og usikkerhetsfaktorer
Kolumbus driver en virksomhet som er avhengig av
tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Tilskuddene bevilges årlig. Kolumbus har ikke rentebærende gjeld og har ingen vesentlige leieavtaler som er
eksponert for rente eller valutaendringer. Kolumbus
har ikke vesentlige valutaposter. Det har ikke vært
alvorlige ulykker knyttet til driften av buss- eller
hurtigbåttilbudet i 2016.
Fortsatt drift og rettvisende bilde
Styret bekrefter, i samsvar med regnskapsloven
§ 3-3a, at årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag
av forutsetningen om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er godt. Samlet sykefravær for Kolumbus var 2,8 prosent (4,7
prosent i 2015), hvorav korttidsfraværet utgjorde 0,9 prosent (1,5 prosent
i 2015). Det har ikke vært skader eller
ulykker i Kolumbus AS i 2016.
Etiske retningslinjer
Som et aksjeselskap eid av Rogaland
fylkeskommune, driver Kolumbus sin
virksomhet etter de etiske retningslinjene til fylkeskommunen. Styret og administrasjonen vil forhindre diskriminering
som følge av nedsatt funksjonsevne,
etnisitet, seksuell legning, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.
Kolumbus samarbeider også med Kollektivtrafikkforeningen om å lage en veileder for etiske retningslinjer for kollektivselskaper, inkludert varslingsrutiner
og egne retningslinjer for leverandører.
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kommentarer til årsregnskapet
Økonomisk resultat
I 2016 hadde Kolumbus driftsinntekter på 1 260 millioner kroner, en økning på 9,5 prosent i forhold til
driftsinntektene i 2015. Av de samlede driftsinntektene utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland fylkeskommune 869,5 millioner kroner. Rammetilskuddet utgjør 69 prosent av de samlede driftsinntektene.
Til sammenligning utgjorde rammetilskuddet 68,5 prosent i 2015.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 16,2 millioner kroner. Overskuddet utgjør 1,3 prosent
av de samlede driftsinntektene. Styret ser det som positivt at resultatet er med på å styrke egenkapitalen i selskapet.
I 2016 var salgsinntektene på 357,0 millioner kroner, en økning på 11,3 millioner kroner sammenlignet med 2015. I januar 2016 ble takst- og sonesystemet lagt om i Rogaland, og det var derfor knyttet
en viss usikkerhet til utviklingen i inntektene. Det var en forutsetning at omleggingen skulle være inntektsnøytral. Basert på de regnskapsførte inntektene, kan vi si at denne forutsetningen ble innfridd.
Noe av inntektsøkningen kan forklares med at NSB la ned flertallet av de betjente stasjonene langs
Jærbanen i september. Reisende som tidligere kjøpte billetter på stasjonene, har derfor gått over til
å kjøpe billetter gjennom Kolumbus’ salgskanaler. Omleggingen av takst- og sonesystemet og innføringen av ombordtillegget på Nord-Jæren har også medført en markant vridning fra kontantkjøp
om bord til utstrakt bruk av forhåndskjøp. Om lag én tredjedel av salget av billetter skjer nå over
mobiltelefon.
Kolumbus har flere avtaler hvor kostnadene reguleres basert på endringer i indekser. Mens mange
av avtalene tidligere hadde en etterskuddsvis regulering av godtgjørelsen, har nye avtaler er forskuddsvis regulering. Dette gir mer forutsigbarhet i regnskapet til Kolumbus, noe som også er ønskelig fra leverandørenes side. Utviklingen i indeksene, særlig indeksen for drivstoff og lønn, har bidratt
til lavere kostnader enn budsjettert i 2016.
Økningen i varekostnader fra 2015 til 2016 henger i hovedsak sammen med økningen i ruteproduksjonen fra 1. juli. I det nye anbudet på Nord-Jæren var det bestilt cirka én million ekstra rutekilometer
bare i 2016. Også lønnskostnadene for 2016 er økt. Årsaken til dette er en økning i antall ansatte
tilknyttet HjemJobbHjem-prosjektet.
Likviditet
Likviditetsbeholdningen i Kolumbus AS var 234 millioner kroner per 31. desember 2016. Beholdningen per 31. desember 2015 var 166 millioner kroner. Kolumbus har ingen lån. Likvidene er i stor
grad knyttet til overføringen av forpliktelser fra Rogaland Kollektivtrafikk fra 2015, samt mottatte
belønningsmidler.
Balansen
Totalkapital i selskapet var ved utgangen av året 307,4 millioner kroner. Egenkapitalandelen utgjorde
14,8 prosent i 2016. Til sammenligning utgjorde egenkapitalandelen 11,6 prosent i 2015.
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resultatregnskap
2016

04.12.15-31.12.16

356 955 440
869 486 575
33 550 781

345 697 740
788 609 000
16 667 347

1 259 992 796

1 150 974 087

1 133 819 580
42 460 902
2 332 730
72 123 469

1 039 556 177
33 693 201
0
62 861 158

1 250 736 679

1 136 110 537

9 256 116

14 863 551

Annen renteinntekt
Annen finanskostnad

6 908 920
11 672

2 586 080
36 534

Resultat av finansposter

6 897 249

2 549 546

Ordinært resultat før skattekostnad

16 153 365

17 413 097

Ordinært resultat

16 153 365

17 413 097

Årsresultat

16 153 365

17 413 097

16 153 365

17 413 097

16 153 365

17 413 097

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt
Rammetilskudd
Andre tilskudd

NOTE
2
9
9

Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad

3, 7
4
3

Sum driftskostnader
Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

6
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balanse
NOTE

EIENDELER

2016

2015

NOTE

2016

2016

2 000 000
10 011 634

1 000 000
0

12 011 634

12 011 634

33 566 462

17 413 097

33 566 462

17 413 097

45 578 095

29 424 730

15 056 839
51 302 381

14 764 399
55 785 822

66 359 221

70 550 221

143 837 733
3 113 602
48 552 753

120 200 826
2 283 452
30 157 867

Sum kortsiktig gjeld

195 504 088

152 642 145

Sum kortsiktig gjeld

261 863 309

223 192 366

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

307 441 404

252 617 096

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
4

Sum varige driftsmidler

5 306 936
12 435 009

0
2 403 250

Aksjekapital
Overkurs
Ikke registrert kapitalforhøyelse

17 741 945

2 403 250

Sum innskutt egenkapital

Finansielle anleggsmidler

5

Opptjent egenkapital

Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer

375 394
19 000

304 462
19 000

Sum finansielle anleggsmidler

394 394

323 462

18 136 339

2 726 712

Sum anleggsmidler

Annen egenkapital
6

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld

Omløpsmidler

Avsetning for forpliktelser

Fordringer
8
8

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

40 582 469
14 059 125

42 907 697
40 815 802

54 641 594

83 723 499

7
9

Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld

Investeringer
10

234 663 470

166 166 885

Sum omløpsmidler

289 305 064

249 890 384

SUM EIENDELER

307 441 404

252 617 096

Bankinnskudd, kontanter o.l.

11

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Stavanger, 29.3.2016
Styret i Kolumbus AS
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Steinar
Rolf Roverud,
Madsen,
styreleder

Toril Nag,
nestleder

Bernt
Bernt Stilluf
Stilluf Karlsen,
Karlsen
styremedlem

Hege
Hege Skogland
Skogland Mokleiv,
Mokleiv
styremedlem

Harald
Rolf Roverud
Sævareid,
styremedlem

Jan Odd
OweVinje,
Bjørnsen
styremedlem

Grete
Grete Ulseth,
Ulseth
styremedlem

Odd Harald Aksland,
direktør
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Kolumbus

noter til regnskapet
Noter til regnskapet 2016
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling,
balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil
tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.
Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle
eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for
balanseføring er oppfylt.

Pensjoner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Ved regnskapsføring av
pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens
opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det
vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges da
til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær opptjening.
Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien
av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.
Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift
er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Skatter
Kolumbus AS er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-32.
Offentlige tilskudd
Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske
levetid som driftsinntekt. Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller
den kostnaden det skal redusere.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle
eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker
balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke
har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres
som annen finansinntekt.
Inntekter
Selskapets virksomhet består i å yte transporttjenester mot vederlag. Selskapets vederlag for utførte
transporttjenester består for det vesentligste av rammetilskudd fra Rogaland Fylkeskommune og
billettinntekter. Vederlaget inntektsføres ved opptjening. Rammetilskudd og andre tilskudd ansees
opptjent etter hvert som transporttjenestene blir utført for den tidsperioden som rammetilskuddet eller
tilskuddet gjelder.
Det viktigste elementet i avtalen om rammetilskudd med Rogaland Fylkeskommune er å yte et definert
rutetilbud til brukerne. Avtalen omfatter også andre elementer som skal legge til rette for økt fremtidig
bruk av kollektivtransport
Billettinntekter fra enkeltbilletter blir inntektsført ved mottatt betaling i samsvar med tidspunktet for
levering av transporttjenesten. Det er fylkeskommunen som fastsetter billettprisene gjennom sine
politiske vedtak.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
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Note 2

Salgsinntekt

Note 6
2016
329 231 108
27 724 332
356 955 440

Per virksomhetsområde:
Passasjerinntekter
Andre salgsinntekter
Sum

2015
320 704 300
24 993 440
345 697 740

All aktivitet skjer i Rogaland fylke.

Note 3

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

Ytelser til ledende personer
Daglig leder
Styret

2016
31 279 375
5 274 295
3 829 060
2 078 172
42 460 902

2015
24 014 939
4 377 829
4 131 963
1 168 471
33 693 201
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Lønn
1 103 000
-

Annen
godtgjørelse
720 000

Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:
2016
180 000
77 295

Lovpålagt revisjon
Andre tjenester fra revisor
Bistand ved overføring av virksomhet
Bistand fra Deloitte Advokatfirma AS

Note 4

2015
100 000

37 500

171 134
143 375

Busser
5 737 226
5 737 226

Inventar
2 403 250
11 934 198
14 337 448

Sum
2 403 250
17 671 424
20 074 674

430 290

1 902 440

2 332 730

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.16
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.16
Akk. avskrivninger 31.12.16
Netto akk. og rev.
nedskrivninger 31.12.16
Akk. avskr., nedskr. og rev.
nedskrivninger 31.12.16
Bokført verdi pr. 31.12.16

-

-

Aksje-kapital
1 000 000
1 000 000
2 000 000

1 902 440
12 435 008

2 332 730
17 741 944

Årets avskrivninger

430 290

1 902 440

2 332 730

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

7 år
lineær

3 - 10 år
lineær

Antall
1 000
1 000

Pålydende
2 000

Bokført
2 000 000
2 000 000

Eierandel
100 %
100 %

Stemmeandel
100 %
100 %

Rogaland fylkeskommune
Totalt antall aksjer

Ordinære aksjer
1 000
1 000
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Sum
1 000
1 000

11 011 634
-11 011 634
Annen
egenkapital

Årets endring i egenkapital:
Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

Note 7

17 413 097
16 153 365
33 566 462

Sum innskutt
egenkapital
12 011 634
12 011 634
Sum opptjent
egenkapital
17 413 097
16 153 365
33 566 462

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap.
2016
4 164 352
925 913
-782 614
207 550
-144972
0
636 643
0
5 006 872

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Resultatført estimeringstap/(gevinst)
Resultatført andel av planendringseffekt
Periodisert arbeidsgiveravgift
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.)
Netto pensjonskostnad
Antall personer omfattet av ordningen
Aktive
Pensjonister
Totalt

Påløpte pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.16 består av følgende aksjeklasser:

Eierstruktur
Aksjonærer i selskapet pr 31.12.16 var:

10 011 634
10 011 634

Opptjent egenkapital

Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger)
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G)
Forventet avkastning på fondsmidler

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Ordinære aksjer
Sum

Overkurs

Ikke
registrert
kapitalforhøyelse

31.12.16

31.12.15

69
6
75

51
6
57

Fondert
40 274 849
-26 518 539
1 300 529
15 056 839

Sum
40 274 849
-26 518 539
1 300 529
15 056 839

31.12.16
2,60 %
2,50 %
1,48 %
2,25 %
3,60 %

31.12.15
2,70 %
2,50 %
1,48 %
2,25 %
3,30 %

-

430 290
5 306 936

Note 5

Innskutt egenkapital
Årets endring i egenkapital:
Egenkapital 01.01.
Registrering av kapitalforhøyelse
Egenkapital 31.12.

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Egenkapital
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Note 8

Kolumbus

Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Kontantstrømoppstilling

Mellomværende med nærstående parter:
Motpart
Rogaland fylkeskommune
Sum
Motpart
Rogaland fylkeskommune
Sum

Andre fordringer
2016
2015
33 087 598
33 087 598

Forhold til
motparten
Eier

Kundefordringer
2016
22 540 512
22 540 512

Forhold til
motparten
Eier

2015
-

Kolumbus AS mottar ulike typer tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Se note 9 nedenfor.

Note 9

2016
869 486 575
33 550 781
903 037 356

Andre tilskudd
Øremerkede belønningsmidler fra Rogaland fylkeskommune (brutto)
Andre tilskudd
Sum andre tilskudd

2016
44 114 026
7 188 355
51 302 381

Forpliktelsen til andre tilskudd på MNOK 51,3, knytter seg til at bruken av disse mottatte midlene er fastlagt av giver. Disse
tilskuddene vil bli inntektsført samtidig som at tilhørende kostnad påløper.

Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr. 1.509.940,-.

Note 11

Årsresultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Pensjonskostnad uten kontanteffekt
Endring i ikke inntektsført tilskudd (gjeld)
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2016

2015

16 153 365 17 413 097
2 332 730
0
292 440
1 557 256
-4 483 441 36 233 775
2 325 228 -42 907 697
23 636 907 120 200 826
45 981 712 -25 716 736
86 238 942 106 780 521

Offentlige tilskudd

Inntektsførte tilskudd
Rammetilskudd (brutto)
Belønningsmidler (brutto)
Sum offentlige tilskudd

Note 10

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Leverandørgjeld

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-2 581 454
-51 161
-2 632 615

0
0
0

12 011 634
50 007 345
62 018 979

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetaling av egenkapital
Vederlag for overtagelse av forpliktelser
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

Av total leverandørgjeld på MNOK 143,8 utgjør leverandørgjeld til operatører av Kolumbus AS sine ruteområder MNOK 121.
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-17 671 424
-70 932
-17 742 356

59

68 496 586 166 166 885
166 166 885
0
234 663 470 166 166 885
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