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Leders beretning
I 2018 viste vi at mobilitet var mer enn et flott ord.
I mai fikk vi vedtaket som ga oss lov til å sette den selvkjørende buss–
en på en offentlig vei i blandet trafikk. 12. juni kjørte den som første
selvkjørende buss i Norge i trafikk på Forus. Det er fortsatt litt igjen
til selvkjørende busser blir et vanlig skue i Rogaland, men sagt med
daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens ord: «denne dagen kommer vi til å tenke tilbake på og si at det var her det virkelig
startet».
I juli klippet vi båndet for HentMeg, tjenesten der du blir hentet og
kjørt fra dør til dør for busstakst. I Sauda kuttet vi ut tre faste buss–
ruter som kjørte med omtrent én passasjer per avgang, og satte inn
en 16-seters HentMeg-bil som planlegger ruter i sanntid basert på
innbyggernes behov.
Mot slutten av året kom første materialisering av samarbeidet med
Jernbanedirektoratet i form av fullt takstsamarbeid på Jærbanen.
Alle bussbilletter gjaldt fra november på toget, og motsatt.
For framkommeligheten og nullvekstmålet har bomringen hatt en
positiv effekt, og tallenes tale for 2018 er klar. En stor passasjer–
økning på bussen, og en eksplosiv vekst i antall syklister.
Viktigst av alt, en nedgang i antall biler på veiene.
I tillegg til kolleger, eiere og samarbeidspartnere, går mye av takken
min i 2018 til sjåførene hos operatørene våre. Vi hadde god beredskap under oppstarten av bomringene, og sammen med dere taklet
vi økningen i antall bussreiser på en forbilledlig måte. Smilet deres
alene kan sørge for at starten på kundens dag blir god. Med styrefarten vi har nå, gleder jeg meg til 2019.
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Kolumbus på 1–2–3
1 mill
båtreiser

Haugalandet

Ryfylke

24,3 mill
bussreiser

25,3 mill
totale antall reiser

128
bussruter

164
skoleruter

22

båtruter

Nord-Jæren

21,5

Jæren

75

ansatte

mill

kjørte rutekilometer

530

ganger rundt jorden
Dalane

202 195
besvarte kundehenvendelser

6

600

timers kjøring med
selvkjørende buss i blandet
trafikk på offentlig vei
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Kolumbus i et fugleperspektiv

STORTINGET 1

REGJERINGEN 2

STATENS VEGVESEN 3

JERNBANEDIREKTORATET 4

ROGALAND FYLKESKOMMUNE 5

Fotnoter
1

Vedtar lover.

2

Utøver lover.

3

Ansvar for holdeplasser langs riks- og fylkesveier.

4

Ansvarlig for transport og kommunikasjon.

5

Eier Kolumbus AS.

6

Ansvar for holdeplasser langs kommunale veier.

7

Ansvar for mobilitet i Rogaland.
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Kommunene på Nord-Jæren, Rogaland Fylkeskommune, Statens vegvesen
og Jernbanedirektoratet er med. Bygger bussvei, sykkelstamvei, ny firefelts
motorvei på deler av E39 og bompengeringer.

9

Oppgaven er å endre folks reisevaner. Kolumbus har sekretariatsrollen i
styringsgruppen.

10

Prosjektleder for testing av førerløs buss.

11

Norgesbuss (Nord-Jæren), Nettbuss (Sandnes og sørover), Boreal (Strand),
Suldal Billag (Ryfylke), Tide Buss (Nord-Rogaland), Rørheims Bilruter (Halsnøy,
Fogn, Ombo og Kvitsøy), L. Rødne og Sønner (Stjernarøy), Finnøy Buss (Finnøy)
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Norled (Ryfylke, Byøyene og Lysefjorden), L. Rødne og Sønner (Stjernarøy),
Rutebåten Utsira (Utsira), Røværfjord (Røvær)
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KOMMUNER 6

KOLUMBUS AS 7

STRATEGI OG UTVIKLING

PLAN OG PRODUKSJON

ADMINISTRASJON

MARKED OG KUNDESENTER

MOBILITET/HJEMJOBBHJEM

BYSYKKELEN
BYMILJØPAKKEN 89
FORUS PRT 10

BUSSOPERATØRER 11

BÅTOPERATØRER 12
9
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Del II

Kolumbus i dag og
i morgen
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Morgendagens
transportløsninger
Nesten alle skal hver dag fra sitt hjem til sin arbeidsplass, skole eller
barnehage. Enkelt sagt er det omtrent like mange unike daglige reiseruter som innbyggere i Rogaland.
Mange skal samme vei på deler av reisestrekningen sin. Til det
formålet er bussen og toget perfekt. Men for den første og siste delen
av alle disse reisene, og for alle reiser hvor en buss eller tog ikke er en
formålstjenlig del av turen, må vi tenke nytt. Nettopp nytt er det som
preger mye av aktiviteten vår i 2018.
Selvkjørende buss
Selvkjørende busser blir et viktig supplement i vår reisehverdag. Tek–
nologiutviklingen går så fort at vi mener det er viktig å både teste og
forske, slik at rogalendingen til enhver tid, både nå og i framtiden, får
det beste mobilitetstilbudet. Året startet med en lov vi har ventet på
i to år. Loven om å få teste autonome kjøretøy på offentlig vei i Norge.
Derfra tok det fire måneder til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
overleverte vedtaket om at Kolumbus kunne begynne testing til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal på Forus.
Mellom 12. juni og nyttårsaften har den selvkjørende bussen kjørt over
600 timer i det som blir regnet som den mest utfordrende traseen som
er valgt internasjonalt. Med celebre gjester, jobbpendlere, barnehagebarn og andre interesserte om bord. I sol, vind, regn, og frost.
Med en maks tillatt hastighet på tolv kilometer i timen tok det tid før
andre trafikanter ble helt komfortable med å ligge bak eller kjøre forbi
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bussen. Ved feil på bussen, var en tungrodd verkstedprosess noe
vi erfarte måtte forbedres. Til tross for barnesykdommene, sitter vi
igjen med uvurderlig kompetanse som vi tar med oss videre til neste
steg.

Sykkel
Sykkel spiller en instrumentell rolle i Kolumbus’ planer om et helhetlig mobilitetstilbud. I desember tok prosjektleder Randi Markvardsen
imot fylkeskommunens miljøpris på vegne av Bysykkelen under
fylkestinget i desember.

HentMeg
I juni innvilget Miljødirektoratet fem millioner kroner i støtte til å gjøre
Først ut i Norge var vi også med en tjeneste der du blir hentet der du

elsykkelen til en del av kollektivtilbudet, etter at Kolumbus hadde

er, og kjørt akkurat dit du vil – og det til busspris. Hovedforskjellen

tatt initiativ til at flest mulig av Rogalands kommuner skulle sende en

mellom HentMeg og tradisjonell drosje er at baksystemet vårt

felles søknad. Resultatet ble et godt samarbeid med tolv kommuner

behandler flere bestillinger samtidig, og at kjøretøyet kan hente flere

og at opp mot 90 prosent av Rogalands befolkning får tilgang til el-

passasjerer på veien, så lenge de skal i samme retning.

sykler innen utgangen av 2019.

HentMeg ble lansert med brask og bram i Sauda 1. juli. Bakteppet var at tre bussruter hadde kjørt med omtrent én passasjer per
avgang i lang tid, en ordning som er svært lite kostnadseffektivt og
har minimal samfunnsnytte. De tre faste bussrutene ble lagt ned, og
en minibuss tilknyttet HentMeg-systemet ble satt i drift i tidsrommene hvor det ikke gikk tradisjonell kollektivtransport.

Jærbanen
I 2017 snakket vi høyt og varmt om avtalen vår med Jernbanedirektoratet, som sikrer fullt rute-, takst- og billettsamarbeid mellom togoperatøren på Jærbanen og Kolumbus fra desember 2019. Det er nå
klart at den britiske operatøren Go-Ahead overtar stafettpinnen etter

Prøveprosjektet skal gå i to år, men allerede etter seks måneder ser

NSB rundt juletider i 2019, og i året som har gått, har vi brukt mye tid

vi at den ene bilen frakter minst like mange kunder som de tre buss–

på planlegging og synkronisering med Go-Ahead.

rutene til sammen, og vi har fått verdifull omtale både nasjonalt og
internasjonalt. I september kjørte vi HentMeg i Stavanger kommune
under teknologimessen Nordic Edge. I 2019 skal vi vurdere om
tjenesten skal testes flere steder.

For å redusere ventetiden fra nyheten om avtalesigneringen
høsten 2017 til de første Kolumbus-profilerte togene ruller inn,
ble billettsamarbeidet mellom NSB og oss utvidet i 2018. Fra før
var noen periodebilletter fra Kolumbus gyldige på toget, men 14.
november ble alle billetter som er gyldige på buss, også gyldige på

Mer miljøvennlig sjøtransport

tog, og motsatt. Enklere for alle, og billigere for flertallet.

Rogaland er et fylke med lang kystlinje og mange øysamfunn. Over én

Ett priseksempel er en reise med buss og tog fra en bydel i Stavanger

million sjøreisende ble fraktet i et av Kolumbus’ fartøyer i 2018, og

til Egersund, som gikk fra å koste 217 kroner til 95 kroner. En reise

det miljømessige sparepotensialet er stort når det kommer til valg av

som kun inkluderte tog mellom Ganddal og Stavanger gikk fra å koste

drivstoffteknologi.

61 til 35 kroner.

I løpet av 2018 har vi signert nye anbud for både Byøyene og Røvær,
som sikrer lavere utslipp og et bedre miljøregnskap gjennom bruk av
biodiesel og hybridteknologi som kombinerer elmotor og diesel i 2019.
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Måloppnåelse
Kolumbus har hatt god måloppnåelse i 2018. Passasjertallene på
Nord-Jæren viser stor økning i antall reiser. Nord-Rogaland viser
en marginal nedgang, og en reduksjon i antall skoleelever påvirker
totalen i dette området. I Jæren/Dalane er det som forventet få utslag i tallene. I 2018 har vi gjennomført et storstilt kulturprogram for
sjåfører sammen med vår største operatør, Norgesbuss AS på NordJæren. Vi vil tilby dette for flere operatører og forventer derfor at resultatene for kundetilfredshet vil fortsette å stige framover. Når det
gjelder målet om universell utforming kan vi med trygghet si at alt
vårt materiell tilfredsstiller kravene til universell utforming, men siden
holdeplasser og andre elementer som vi ikke rår over fortsatt har et
forbedringspotensial, kan vi ikke si at vi har oppnådd dette målet helt.
Mål

Resultat

Øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med 3 %

7,3 % ●

Øke antall reisende med buss i Nord-Rogaland med 2 %

-0,1 % ●

Holde antall reisende i Jæren og Dalane stabilt på buss

-1,4 % ●

Holde antall reisende med båt stabilt

6.2 % ●

Selvbetjening 95 %

79 % ●

Alt i alt kundetilfredshet for buss og båt 90 %

78 % ●

All buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi innen
2024
Alle produkter og tjenester Kolumbus tilbyr skal være
universelt utformet

16

I rute ●
I rute ●
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Nullvekstmålet

Forandringstrappen

Fra 2017 skulle vi, sammen med Rogaland fylkeskommune, bidra til

I mobilitetsselskapet Kolumbus er innsikt viktig. Vi har utviklet en

nullvekst i personbiltrafikken. Selv om befolkningen øker, skal antall

segmenteringsmodell som viser utviklingen i folks holdninger over

biler som passerer disse målepunktene holde seg stabilt i årene fram-

tid. Modellen kartlegger en del målgrupper som vi vil jobbe med

over. I 2018 ser vi en svak nedgang i antall bilpasseringer.

framover, og gir oss en indikasjon på folks motivasjon til å endre

Antall bilpasseringer ved utvalgte trafikkregistreringspunkt (Årsdøgntrafikk).
Registreringspunkt

2017

2018

endring

prosent

E39 Auglendshøyden

62 803

61 149

- 1 654

↘ 2,63 %

Rv 509 Sundekrossen

13 356

13 177

- 179

↘ 1,34 %

Fv 427 Storhaugtunnelen

12 475

11 883

- 592

↘ 4,75 %

Fv 44 Hillevågstunnelen

14 678

13 750

- 928

↘ 6,32 %

Rv 13 Austråttunnelen

13 455

15 363

1 908

↗ 14,18 %

Fv 510 Rege

7 034

7 153

119

↗ 1,69 %

E39 Bråstein

18 534

18 706

172

↗ 0,93 %

142 335

141 181

- 1 154

↘ 0,81 %

Totalt
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reisevaner. Målet vårt er å gjøre mobilitetstilbudet i regionen vår så
attraktivt at vi klarer å bevege folk oppover i forandringstrappen, fra
å kjøre egen bil på de fleste av sine reiser, til å bruke andre transportmidler så ofte det går. Under ser du resultater fra målingen gjort
sommeren 2018.

45 %

23 %

Bruker bil for de fleste av sine reiser, og er fornøyd med det / ser
ingen grunn til å endre på det.

Bruker bil for de fleste av sine
reiser, på tross av ønske om å
redusere bilbruk.

14 %

18 %

Har eller planlegger å erstatte
bilen på enkelte reiser.

Bruker andre transportmidler så
ofte det går og/eller skal kvitte
seg med behovet for å eie bil.

19

Kunder
Kundene våre blir stadig mer selvbetjente. Som nevnt under mål–
oppnåelse, er vi med 78 prosent selvbetjening godt i rute til målet
om 95 prosent. Fra 2015 til 2018 har utviklingen vært formidabel.
Etter innføringen av ombordtillegg fra 2016 har betaling med kontant
om bord har gått ned fra 69 prosent til 22 prosent. Og kjøp med
billett-app har økt fra 9 prosent til 46 prosent.
Tallene innen kundebehandling under forteller om samme utvikling:
En reduksjon i antall skrankehenvendelser, og en kraftig økning i bruk
av nettsiden og den digitale reiseplanleggeren.

Kundehenvendelser

2017

2018

endring

42 400

45 272

↗ 6,8 %

115 123

103 131

↘ 10,4 %

Telefon

39 590

43 072

↗ 8,8 %

Kontaktskjema

10 700

10 720

↗ 0,2 %

207 813

202 195

↘ 2,7 %

Reiseplanlegger

7,7 mill

9,1 mill

↗ 18,5 %

Kolumbus.no

4,2 mill

5,8 mill

↗ 38 %

Tilfredshet med apper

2017

2018

endring

Sanntid

68 %

84 %

↗ 16 %

Reise

81 %

79 %

↘2%

Billett

88 %

88 %

0%

Sosiale medier
Skranke

Totalt
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Effekten av rushtidsavgiften
Grundig forarbeid og god planlegging sørget for en god avvikling i
morgen- og ettermiddagstrafikken da ny bomring på Nord-Jæren
åpnet 1. oktober. Totalt 34 ekstra busser ble satt inn. Startpakken fra
politikerne med enkrones-billetter i uke 39 og 40 sørge for rekordmange reisende. Aldri før har så mange rogalendinger tatt buss som
fredag 5. oktober 2018. Da hadde Kolumbus en passasjervekst på
22 prosent sammenlignet med tre fredager i september. Det er mer
enn 10.000 flere daglige reiser og over 93.000 passasjerer.
Antall reiser

2017

Snitt uke 36–38

2018

endring

381 000

Uke 39

381 000

408 027

↗7%

Uke 40

381 000

448 911

↗ 18 %

Uke 41

255 556

299 865

↗ 17 %

Reisemiddelfordeling (N=2028)

Bil som sjåfør

Elbil som sjåfør

Bil som passasjer

Buss

Tog

67 %

7%

4%

16 %

4%

Sykkel

El-sykkel

Hurtigbå/ferje

Til fots hele veien

Annet

23 %

2%

1%

12 %

5%

Kilde: Kolumbus’ befolkningsundersøkelse 2018
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Beredskap
Beredskapen er god – det er plass til langt flere om bord.
Kolumbus

hadde

gjennom

analyser,

passasjertellinger

og

omdisponeringer i forbindelse med større arrangement hatt en
grundig gjennomgang og forberedelse til en eventuell endring av
reiseadferd høsten 2018. I 2016 gjennomførte vi en omfattende
forenkling av sone-og taksstruktur, da vi gikk fra 136 soner til fem.
Det var et viktig bidrag til den positive utviklingen i antall reisende
med kollektivtransport, i tillegg til samarbeidet med Jærbanen.
Kapasiteten økte allerede sommeren 2016 på våre mest benyttede ruter. I tillegg ble det satt inn ekstra busser i forbindelse med
gavepakken – billett til en krone – fra våre politikere. Beredskaps–
organisasjonen fulgte kapasiteten tett, og eventuelle kapasitets–
endringene ble raskt fanget opp. Vårt kundesenter, inkludert kunde–
veiledere på sosiale medier var en viktig del av beredskapen og bidro
sammen med vår reiseapp til å veilede rogalendingene til alternativ
transport til bil.
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Miljø
Buss

Båt

Totalt

20 300 tonn

21 200 tonn

41 500 tonn

Transportmiddel
CO2 -utslipp per år

Målet om utslippsfri transport innen 2024 står like fast, også
etter 2018.
Det har blitt gjort framskritt sett med miljøvennlige øyne både på
land og til sjøs i året som har gått. I januar ble vi tildelt EU-midler
for å bygge en ny batteridrevet hurtigbåt, Miljødirektoratet tildelte
Rogaland midler til bysykler gjennom Klimasats i juni, og bussene i
Ryfylke Nord begynte 1. juli å kjøre på biodiesel.
På vei til utslippsfri båttransport
Gjennom 2018 har klargjøring av båter til sambandet Stavanger, Byøyene og Hommersåk og bygging av nye hybridbåter til
Røvær-sambandet pågått. Båtene til Byøyene går fra 1. januar 2019
på biodiesel, som fører til en utslippsreduksjon av CO2 på over 60
prosent sammenlignet med vanlig diesel.1 Mellom Haugesund og
Røvær settes Norges første hybride hurtigbåt i rute fra mars 2019.
Det nye fartøyet går på en blanding av strøm og diesel og vil halvere
dieselforbruket sammenlignet med de forrige fartøyene i sambandet.
I januar 2018 fikk vi 110 millioner kroner fra EUs Horisont2020 til å
bygge verdens første fullelektriske hurtigbåt. Initiativet til TrAM-prosjektet kommer fra næringslivsklyngen NCE Maritime CleanTech, og
Kolumbus og Rogaland fylkeskommune er to av i alt 14 nasjonale og internasjonale partnere. Båten, som skal kunne frakte 150 passasjerer og
20 sykler i en marsjfart på 23 knop, settes etter planen i rute innen 2022.
26
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Tar (klima)sats for flere elsykler
Hvert år deler Miljødirektoratet ut flere titalls millioner kroner i støtte
til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gjennomføre tiltak
for å redusere klimagassutslipp gjennom Klimasats. I 2018 søkte
Rogaland fylkeskommune gjennom Kolumbus om midler til å sette
ut flere elsykler i Rogaland, og fikk tilsagn om fem millioner kroner i
støtte. Miljødirektoratet presiserer i tilsagnsbrevet at Rogaland får
støtten på grunn av tanken om å integrere bysykkelen i det øvrige
kollektivtilbudet, og at tidspunktet er gunstig med tanke på innføringen
av bomringene i oktober 2018.
Midlene fra Klimasats, samt finansiering fra Byvekstavtalen, sørger for
at det i 2019 ruller 750 nye elsykler med dobbelt så mange ladepunkt
ut i kommunene Eigersund, Time, Hå, Klepp, Gjesdal, Haugesund,
Karmøy, Sandnes, Sola, Randaberg, Stavanger og Strand. Målet er at
90 prosent av Rogalands befolknings skal ha tilgang til elsykler.
Renere bussreiser
Det er allerede en kjent sak at det er miljøbesparende å ta buss i forhold til å kjøre bil. Tall fra 2017 viser at en reise med buss produserer
96 prosent mindre svevestøv, 87 prosent mindre NOx og 48 prosent
mindre CO2 enn en reise med bil. 2
Nytt fra 2018 er det første bussanbudet med krav om generasjon
to biodiesel, eller hydrogenerert vegetabilsk diesel. I Ryfylke Nord
begynte Tide å kjøre 35 busser på dette drivstoffet fra 1. juli.
1 Biodiesel slipper ut like mye CO2 som vanlig fossil diesel mens bussen eller fartøyet
kjører. Besparelsen ligger i hvor dieselen stammer fra. Fossil diesel utvinnes fra olje hentet fra havets bunn. Altså tilfører denne prosessen økosystemet «ny» CO2. Biodiesel
utvinnes av vegetabilsk plantemateriale, og bruker dermed CO2 som allerede er en del
av økosystemet.
2 Tallene tar utgangspunkt i at bussen i snitt frakter 14,3 passasjerer per tur, og bilen
1,55 passasjerer i snitt (et tverrsnitt av el-biler, dieselbiler og bensinbiler).
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Teknologi
Baksystemet for HentMeg og den selvkjørende bussen er de mest
avanserte og imponerende teknologiløftene fra 2018. I tillegg har vi
gjort mye godt arbeid med apper og utstyr om bord i bussene.
Det mest oppsiktsvekkende med HentMeg er at tjenesten syr sammen
avanserte kjøreruter for ulike passasjerer med ulike destinasjoner helt
automatisk – uten at et menneske må sette sammen turene. Hadde
det ikke vært for det avanserte baksystemet, hadde det aldri vært
gjennomførbart. Algoritmene, som kjøres av betydelig datakraft, løser
mange passasjerers transportbehov samtidig og genererer de mest
optimale kjørerutene til enhver tid. Baksystemet er levert av Spare
fra Vancouver, med Randaberg-gründeren Kristoffer Vik Hansen i
spissen. Den digitale kundefronten er utviklet av teknologiselskapet
Geta på oppdrag fra Kolumbus.
Den selvkjørende bussen som kjørte i rute på Forus var tettpakket
med imponerende teknologi. Lidar-sensoren på toppen sender ut
flere hundre laserstråler i sekundet og kartlegger konstant omgivelsene basert på hvor lang tid laserstrålene bruker på å komme tilbake. IMU-sensorer (inertial measurement movement) registrerer om
bussen krenger, og ruten som kjøres, kartlegges konstant gjennom
odometri. Parallelt lokaliserer differensial GPS bussen med en feilmargin på bare ti centimeter.
Om bord på rutebussen har vi i løpet av 2018 installert nye billett–
lesere for en smidigere ombordstigning og en informasjonsknapp i
billettmaskinen som gir sjåføren opplysninger om ruter og avvik.
Billettmaskinene leverer nå sanntidsdata for bedre posisjonering av
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bussen, og i Ryfylke Nord har vi kjørt en pilot av neste versjon av
sanntidssystemet vårt. Sanntidsappen inkluderer nå avvik og tog, og
gjennom et nytt datavarehus trekker vi verdi ut av en rekke datakilder.

Framtidsutsikter
Kolumbus har visjonære planer for kundeopplevelsen og klimavennlige løsninger over de neste årene.
I løpet av 2019 er målet å lansere første versjon av en ny reise–
veilederapp som vil erstatte sanntids-appen og reiseplanlegger-appen. Du skal få all informasjonen du trenger både før, under og etter
reisen din for å sikre en så smidig og enkel opplevelse som mulig.
Alle tjenester knyttet til betaling vil fortsatt gjøres i billett-appen, og i
2019 blir mulig å bruke bysykkelen med billetten du har i billett-appen.
Sommeren 2019 kommer de nye elsyklene med Kolumbus-profil og booking i vår billettapp. I løpet av 2020 ruller de første
Kolumbus-profilerte lokaltogene inn på stasjonene langs Jærbanen. Go-Ahead overtar driften av Jærbanen, og med samme billett
og samme farger og logo på båten, bussen, toget og sykkelen, skal
den helhetlige reiseopplevelsen løftes flere hakk.
I 2022 reiser du lydløst og utslippsfritt med hurtigbåt mellom Stavanger og Hommersåk. Gjennom TrAM-prosjektet, med midler fra
EUs Horisont2020 og med partnere fra inn- og utland, skal en ny fullelektrisk hurtigbåt bygges i moduler som inkluderer det beste fra
flere hold. Fraunhofer-instituttet i Tyskland bringer til bords forskning og produksjonsutvikling fra selskaper som Volkswagen, Audi og
Boeing. Fjellstrand, med lang erfaring fra skipsbygging, produserer
båten.
HjemJobbHjem fortsetter å jobbe målrettet mot bedriftsmarkedet.
For tredje år på rad går vi i gang med helseprosjektet «sett bilen
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hjemme i 12 uker», et virkemiddel vi har utviklet internt. Til sommeren tilbyr vi leasing av el-sykler, og vi forventer en god respons på tiltaket utover året. Flere andre kommuner og fylker banker på døren for
å kunne tilby HjemJobbHjem til sine innbyggere, og vi er i skrivende
stund i dialog med en håndfull av dem.
Om noen år vil bussveien være komplett med over 50 kilometer fra
Risavika i vest til Vatnekrossen i sør, med en arm til flyplassen. På vei
dit vil vi utvikle vårt trafikkstyringssystem og velge bussprodusent
samt batteri- og ladeløsning. Trafikkstyringen er viktig for å sikre
prioritet og regularitet for bussen, og vi vil iverksette tester av dette
systemet i 2019. Vi følger også utviklingen av elbusser, og ønsker i
2019 å invitere produsenter til en predialogkonferanse for å kunne
påvirke utviklingen gjennom våre innspill. Batteri- og ladeteknologien
utvikles i et rivende tempo, og det ville være prematurt å velge teknologi i dag. Vi planlegger å lyse ut anbudet på 60 nye elbusser til
bussveien i løpet av 2021.
I lang tid har bussanbud vært preget av kontraktsperioder på opptil ti
år. Vi har i 2018 startet analysen av framtidens forretningsmodeller, for med dagens teknologiske utvikling av drivstoff- og kjøretøyteknologi skjer det for mye på kort tid til at vi kan binde oss for så
mange år om gangen.
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Del III

Driftsresultater
og regnskap
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Buss
Antall reiser

24 314 554

↗6%

Åpning av ny bomring på Nord-Jæren og utvidet billettsamarbeid
med NSB preget driftsåret.

Kundetilfredshet

Nord-Jæren

Jæren

Dalane

Haugalandet

Kjørestil

4,5 (↗ 0,3)

4,3 (↗ 0,1)

4,4 (↘ 0,3)

4,5 (↘ 0,1)

Punktlighet

4,2 (↘ 0,1)

3,8 (↘ 0,5)

3,7 (↘ 0,8)

4,0 (↘ 0,3)

Service

4,2 (↗ 0,3)

4,1 (↘ 0,1)

4,3 (↘ 0,3)

4,3 (↘ 0,2)

Bussturen

4,5 (↗ 0,2)

4,4 (0)

4,5 (↘ 0,2)

4,4 (↘ 0,2)

Billettkontroll
Kontrollerte
Ugyldige billetter

Hendelser på buss

38

2017

2018

38 160

39 744

397

494

2018

Trusler/vold mot sjåfør

5

Personskader

4
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Sør-Rogaland

Ryfylke

I Sør-Rogaland ble grunnlaget for innføring av bomring lagt i 2016

I forbindelse med nytt anbud ble bestillingstjenesten HentMeg start-

med 21 millioner flere rutekilometer og ny operatør på plass. I 2018

et opp i juli. Bestillingstjenesten har fått stor oppmerksomhet både i

har vi blant annet tilpasset ruter til fergeruter, bedret korrespon-

inn- og utland på grunn av baksystemet som gir informasjon i sanntid.

danse på Ruten i Sandnes, og endret skoleruter i forbindelse med

Kolumbus er fornøyd med innføringen og takknemlig for at lokalbe-

skolestart. I oktober ble det satt inn ekstra busser i forbindelse med

folkningen har vist oss tillit. Vi vil fortsette å forbedre brukeropplev-

åpningen av de nye bomringene. I tillegg fikk vi på plass et flott sa-

elsen og håper at prosjektet på sikt gir økt fleksibilitet for reisende i

marbeid med Klepp kommune som gjorde det mulig å tilby 177 nye

Sauda.

bussavganger i uken som korresponderer med toget på Klepp stas2018

jon i begge retninger. I november utvidet vi billettsamarbeidet med
Antall reisende per avgang

NSB til å gjelde alle billettyper.

Billettinntekter

Antall reisende per avgang
Billettinntekter
Tilskudd per reise

2018

Tilskudd per reise

19,03

Rutekilometer

20,51
9 595 000
116,45
1 084 000

265 902 854
Antall reiser

15,41

Rutekilometer

15 110 430

Antall reiser

20 308 077

855 021

↘1%

Skoleskyss
↗7%
2018
Varig funksjonshemmede

Nord-Rogland
I Nord-Rogaland ble det gjort mindre ruteendringer i løpet av året,
blant annet tilpasninger på ruter i forbindelse med skolestart.

Midlertidig funksjonshemmede

1 066
139

Ordniær skoleskyss

7 241

Kommunale vedtak

937

Totalt antall elever

9 383

2018
Antall reisende per avgang
Billettinntekter
Tilskudd per reise

21,11
39 779 514
25,91

Rutekilometer

4 034 655

Antall reiser

3 151 456

40

↗ 1,9 %

↘ 0,1 %
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Båt
Antall reiser

1 020 999

↗ 6,2 %

Det er blitt gjort svært få endringer i båttilbudet i 2018, sett bort fra
små minuttjusteringer i rutene enkelte steder, samt tilpasninger for
å oppfylle kravet om skoleskyss. Verdt å merke seg er at den store
økningen på hurtigbåt Byøyene delvis skyldes iverksatte tiltak for å
forbedre registreringen av faktisk antall reiser.
Kundetilfredshet

2018

Endring

Denne båtturen

4,5

0

Punktlighet

4,5

0

Informasjon

4,3

0

Renhold

4,5

0

Komfort

4,4

0

Service om bord

4,5

0

Passende avgangstider

3,3

↘ 0,1

Hyppige avgangstider

4,4

0

Tilgjengelig sitteplass

4,4

0

Enkelt å reise

4,6

↗ 0,1

2017

2018

802

2 083

14

9

Billettkontroll
Kontrollerte
Ugyldige billetter
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Hurtigbåt Ryfylke

2018

Ferje Vassøy

Antall reisende per avgang

30,47

Billettinntekter

Billettinntekter
Tilskudd per reise

4 358 517

33 716 751

Tilskuddandel

78 %

188,15

Rutekilometer

47 877

Antall reiser med bil

73 117

↘ 11 %

Antall reiser uten bil

98 350

↗ 15 %

Tilskuddandel

72 %

Rutekilometer

647 270

Antall reisende

2018

457 985

↗ 5,8 %

Ferje Lysefjord

2018

Hurtigbåt Byøyene

2018

Billettinntekter

Antall reisende per avgang

19,40

Tilskuddandel

79 %

4 422 876

Rutekilometer

81 035

Billettinntekter
Tilskudd per reise

4 506 053

90,25

Tilskuddandel

83 %

Antall reiser med bil

8 281

↘8%

Rutekilometer

187 737

Antall reiser uten bil

35 352

↘7%

Antall reisende

244 397

↗ 20,7 %
Ferje Utsira

Hurtigbåt Røvær
Antall reisende per avgang
Billettinntekter
Tilskudd per reise

8,21
2 368 548

89 %

Rutekilometer

111 204

44

2 736 831

Tilskuddandel

92 %

Rutekilometer

68 214

Antall reiser med bil

11 571

↗5%

Antall reiser uten bil

24 322

↗5%

292,23

Tilskuddandel

Antall reisende

Billettinntekter

2018

2018

67 624

↗ 10,6 %
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Årsberetning 2018
Virksomhetens art og hvor den drives

Styret

Kolumbus AS er heleid av Rogaland fylkeskommune og skal bidra til
at Rogaland fylkeskommune når sine samferdselspolitiske mål. Kolumbus skal tilby et attraktivt og miljøvennlig mobilitetstilbud i Rogaland ved å utvikle, planlegge, bestille og markedsføre tjenester
som svarer til fylkeskommunens målsettinger. Kolumbus forholder
seg til Rogaland fylkeskommunes økonomiske rammer og har ikke til
Hege Skogland Mokleiv

Ina Eldøy

Grete Ulseth

Nestleder

Styremedlem

Ansattes representant i styret

formål å skaffe eieren økonomisk vinning. Utførelsen av transporttjenestene skjer ved bruk av underleverandører.
Utviklingen i 2018 - viktige hendelser
I 2018 peker de fleste pilene i riktig retning. Passasjerveksten har
vært god med en økning på hele 6 prosent. I 2017 besluttet Rogaland
fylkeskommune å gi Kolumbus en utvidet rolle ved nå også å skulle
ivareta mobilitet. Denne rollen krever en annen tilnærming enn rollen

Tormod Gjermundsen

Brage Wårheim Johansen

Rolf Roverud

Varastyremedlem

Styremedlem

Styreleder

som kollektivselskap, og gjøre at Kolumbus har organisert virksomheten på en ny måte i 2018.
Innføring av ny bomring med rushtidsavgift fra 1. oktober satte Kolumbus på prøve. Organisasjonen forberedte seg godt, analyserte
forventet vekst på alle ruter og vurderte dette opp mot tilgjengelig
kapasitet. 34 ekstra busser ble satt inn i trafikk og dette sammen
med andre omdisponeringer gjorde at selskapet skulle ha kontroll på
situasjonen. Innføringen førte til en kraftig økning i antall reisende og

Odd Eilif Vinje

Ingvald Fardal

Odd Harald Aksland

Ansattes representant i styret

Styremedlem

Direktør
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iverksatte tiltak viste seg å fungere meget bra.
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I samsvar med intensjonen i avtalen mellom Kolumbus og Jernbane-

kundesenteret, mens 7 ansatte er engasjert i HjemJobbHjem-pros-

direktoratet innførte Kolumbus i november fullt billettsamarbeid

jektet. Foretaket har god kjønnsfordeling. Med bakgrunn av den jevne

med NSB slik at det nå er mulig å bruke alle bussbilletter på toget og

kjønnsfordelingen i både styre og administrasjon er det ikke iverksatt

motsatt. Dette er et strategisk initiativ for å gjøre det enda enklere å

spesielle tiltak for å fremme likestilling i Kolumbus.

reise kollektivt i Rogaland. På kundesiden er det jobbet godt med å
forbedre brukeropplevelsen både fysisk og digitalt. Det har vært en
markant nedgang i kontantbeholdningen om bord, og stor økning i
bruk av digitale selvbetjeningsløsninger.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er godt. Samlet sykefravær for Kolumbus 3,7 prosent
(4,7 prosent i 2017), hvorav korttidsfraværet utgjorde 1,4 prosent
(0,8 prosent i 2017). Det har ikke vært skader eller ulykker i Kolum-

Økonomi og regnskap

bus AS i 2018. Kolumbus overvåker arbeidsmiljøet hos våre oper-

Selskapet har ikke overskudd som formål. Selskapets årsregnskap

atører. I 2018 var sykefraværet hos alle våre operatører innenfor nor-

viser hvilke inntekter Kolumbus har hatt og hvordan selskapets res-

malen.

surser er anvendt for å oppfylle selskapets målsetning. Selskapet har
stort fokus på økonomistyring og kostnadskontroll. Det er gitt ytterlige opplysninger om selskapets regnskap og likviditet under «kommentarer til årsregnskapet».

Etiske retningslinjer
Som et aksjeselskap eid av Rogaland fylkeskommune, har Kolumbus
fortsatt å drive sin virksomhet etter de etiske retningslinjene til fylkeskommunen. I 2017 utarbeidet Kollektivtrafikkforeningen tre ulike

Framtidsutsikter

veiledere som inneholder etiske retningslinjer for intern bruk, rutiner

Kolumbus jobber for at det skal bli enda mer attraktivt å reise uten

for varsling og etiske krav til leverandører. Kolumbus var delaktige i

privatbilen i Rogaland. Vi skal jobbe målbevisst slik at trafikkveksten

dette arbeidet, og styret i Kolumbus har vedtatt disse som en del av

framover tas gjennom buss, båt, tog, sykkel og gange – med redusert

selskapets egne retningslinjer.

biltrafikk og bedre miljø som konsekvens. I 2019 vil Kolumbus jobbe videre med kundeopplevelsen, framkommelighet og klimavennlige løsninger. Kolumbus er opptatt av at reisetilbudet skal oppleves
sømløst og helhetlig. Sommeren 2019 kommer de nye elsyklene med
Kolumbus-profil, og i desember ruller de første Kolumbus-profilerte
lokaltogene inn på stasjonene langs Jærbanen. En annen viktig oppgave i 2019 blir å tilrettelegge for et godt tilbud når Ryfast åpner.

Miljøansvar
Kolumbus skal bidra til et bedre miljø. Det gjør vi ved å jobbe for at
flere setter bilen hjemme, men vi ønsker også å være bevisst på hvilke
miljøfremmende tiltak vi selv kan sette i verk. Kolumbus kjøper persontransporttjenester av operatører av busser, ferjer og hurtigbåter.

Forbedringene skal skje samtidig som selskapet skal ha full kontroll

Gjennom 2018 har klargjøring av båter til sambandet Stavan-

på de økonomiske konsekvensene.

ger, Byøyene og Hommersåk, og bygging av nye hydridbåter til
Røvær-sambandet, pågått. Båtene til Byøyene går fra 1. januar

Organisasjon

2019 på biodiesel, og mellom Haugesund og Røvær settes Norges
første hybride hurtigbåt inn i rute. Videre i 2019 vil det jobbes med

Kolumbus hadde ved årsslutt 75 ansatte. 22 av de ansatte jobber i
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TrAM-prosjektet, som har som mål å sette verdens første fullelektriske hurtigbåt i rute innen 2022.
Klimagassen CO2 bidrar til global oppvarming ved å øke CO2-innholdet i atmosfæren. Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å
redusere klimagassutslippene. Nox og stopartikler (PM10 og PM2,5)

Regnskap med
kommentarer

bestående av ufullstendig forbrent karbon og karbonforbindelser,
tungmetaller og svovel, kan føre til astma, bronkitt, emfysem, hjerteog karsykdommer og kreft. I juni 2012 erklærte WHO og IARC dieseleksos kreftfremkallende (carcinogenic). Videre har Norge gjennom

Økonomisk resultat

Gøteborgavtalen forpliktet seg til å redusere NOX-utslippene.
Kolumbus hadde i 2018 driftsinntekter på 1 423 millioner kroner,
Av den grunn vil Kolumbus frem mot 2025 eliminere alle utslipp av

en økning på 8,3 prosent i forhold til driftsinntektene i 2017. Av de

CO2, NOX og sotpartikler (PM10 og PM2,5). På kort sikt vil Kolum-

samlede driftsinntektene utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland fyl-

bus søke å redusere klimagassutslippene ved å erstatte fossil diesel

keskommune 861,2 millioner kroner. Rammetilskuddet utgjør 60,5

med biodiesel og elektrisitet.

prosent av samlede driftsinntekter. Kolumbus har også mottatt 138,5

Kolumbus sine ambisjoner på miljøområdet er store. Gjennomførin-

mill kr i belønningsmidler og andre statlige tilskudd i 2018.

gen må imidlertid alltid tilpasses de økonomiske rammer som Ro-

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på 22 389 kroner.

galand Fylkeskommune stiller til disposisjon.
Salgsinntektene var i 2018 på 423,9 millioner kroner, noe som er en
Risiko og usikkerhetsfaktorer

økning på 23,6 mill kr fra 2017. Av salgsinntektene utgjør passasjerinntektene 382,2 mill kr og har en økning på 6,4 prosent i forhold til

Kolumbus driver en virksomhet som er avhengig av tilskudd fra Ro-

fjoråret. Økningen i passasjerinntekter har to hovedårsaker. Den ene

galand fylkeskommune. Tilskuddene bevilges årlig. Kolumbus har

er at det i 2018 har vært en passasjerøkning som også har gitt økte

ikke rentebærende gjeld og har ingen vesentlige leieavtaler som er

passasjerinntekter. Fra november 2018 ble det et fullt takstsamar-

eksponert for rente- eller valutaendringer. Kolumbus har ikke vesent-

beid mellom Kolumbus og NSB på Jærbanen. Det betyr at kunder

lige valutaposter. Det har ikke vært alvorlige ulykker knyttet til driften

som reise med NSB sine tog kan benytte Kolumbus sine enkeltbillet-

av buss- eller hurtigbåttilbudet i 2018.

ter. Det har medført en vridning av salget fra SNB sine salgskanaler
til Kolumbus sine kanaler de siste månedene.

Fortsatt drift og rettvisende bilde

Det er fremdeles en trend at kunder velger de kontantfrie løsningene.

Styret bekrefter, i samsvar med regnskapsloven §3-3a, at årsregn-

Andelen salg på mobile kanaler har økt fra 43,7 prosent i 2017 til

skapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift

50,0 prosent i 2018.

og at denne forutsetningen er til stede.

Kolumbus har flere avtaler hvor kostnadene reguleres basert på endringer i indekser. For avtalene som har en forskuddsvis regulering,
ligger kostnadene for disse avtalene i stor grad innenfor budsjettet.
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Resultatregnskap
Kolumbus AS

For avtalene med en etterskuddsvis regulering, slik de fleste tilskuddsavtalene for båt og ferge er, har det vært høyere kostnader
enn budsjettert og medført høyere kostnader i regnskapet. Det er
særlig økningen i dieselprisene som slår ut i regnskapet.
Kolumbus har fått til sammen 138,5 mill kr i belønningsmidler til
øremerkede tiltak for 2018. Dette er midler ut over det ordinære
rammetilskuddet og skal brukes på konkrete, ofte utviklingstiltak. For
mange av disse utviklingstiltakene er det leid inn konsulenter for utførelse av oppdrag, særlig innenfor digitale løsninger, trafikksentral
og mobilitetstiltak. Kostnadene for bruk av konsulenter har således
økt betydelig i forhold til 2017.
Økningen i varekostnader fra 2017 til 2018 henger i hovedsak sammen med ordinær regulering av buss-, ferge- og hurtigbåtkontrakter.
Lønnskostnadene har økt fra 2017 til 2018, noe som har sin årsak i

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt
Rammetilskudd
Andre tilskudd
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note
2
10
10

3, 8
4
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

2018

2017

423 957 359
861 218 672
138 526 903
1 423 702 933

400 340 614
887 968 672
26 175 390
1 314 484 677

1 269 025 047
54 982 770
5 715 358
99 397 898
1 429 121 073

1 189 332 188
47 763 747
5 252 102
71 880 516
1 314 228 553

-5 418 140

256 123

5 432 865
37 114
5 395 751

5 178 245
15 633
5 162 612

-22 389
-22 389

5 418 736
5 418 736

høyt aktivitetsnivå. Økning i antall stillinger er til en viss grad finansiert av belønningsmidler.
Likviditet
Likviditetsbeholdningen i Kolumbus AS var 189,6 millioner kroner pr
31. desember 2018. Beholdningen pr 31. desember 2017 var 227,4

Årsresultat

6

-22 389

5 418 736

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

6
6

0
22 389
-22 389

5 418 736
0
5 418 736

millioner kroner. Kolumbus har ingen lån. Likvidene er i stor grad
knyttet til overføringen av forpliktelser fra Rogaland Kollektivtrafikk
fra 2015, samt mottatte belønningsmidler. Nedgangen fra 2011 til
2018 henger i stor grad sammen med kjøp av aksjer i Kinnestein
Eiendom AS (tomt på Raglamyr). Disse aksjene blir solgt våren 2018.
Balansen
Totalkapital i selskapet var ved utgangen av året 342,7 millioner
kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 21,9 prosent i 2018. Det er
en økning i forhold til 2017 hvor egenkapitalandelen utgjorde 20,1
prosent.
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Balanse
Kolumbus AS
Eiendeler

Balanse
Kolumbus AS
Note

2018

2017

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

Note

2018

2017

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

5, 6
6

4 000 000
32 161 634
36 161 634

3 000 000
25 761 634
28 761 634

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6

38 962 808
38 962 808

38 985 197
38 985 197

75 124 441

67 746 831

8
10

17 462 790
39 058 452
56 521 242

16 454 320
52 892 419
69 346 739

12

145 454 908
3 890 106
61 792 688
211 137 703

140 192 149
3 379 565
57 082 670
200 654 383

12 413 601
6 649 380
19 062 982

14 968 782
9 809 558
24 778 340

31 691 409
570 635
32 262 044

0
461 000
461 000

51 325 026

25 239 340

9
9

40 911 858
60 912 742
101 824 600

56 752 488
28 304 008
85 056 496

11

189 633 760

227 452 117

Sum gjeld

267 658 945

270 001 123

Sum omløpsmidler

291 458 360

312 508 613

Sum egenkapital og gjeld

342 783 386

337 747 953

Sum eiendeler

342 783 386

337 747 953

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

4
4

Egenkapital og gjeld

7

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Stavanger, 08.03.2019
Styret i Kolumbus AS

Rolf Gunnar Roverud
styreleder

Hege Skogland Mokleiv
nestleder

Grete Ulseth
styremedlem

Odd Eilef Vinje
styremedlem

Ina Eldøy
styremedlem

Brage Wårheim Johansen
styremedlem

Ingvald Fardal
styremedlem
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Odd Harald Aksland
daglig leder
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Kolumbus
Kontantstrømoppstilling
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
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

Note 1 Regnskapsprinsipper

2018

2017

-22 389
5 715 358
1 008 470
-13 833 968
15 840 630
5 262 759
-27 388 174
-13 417 313

5 418 736
5 252 102
1 397 481
1 590 038
-16 170 019
-3 645 584
-5 430 005
-11 587 251

-31 801 044
-31 801 044

-12 288 497
-85 606
-12 374 103

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.

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.

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.

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetaling av egenkapital
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

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.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

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

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

7 400 000
7 400 000

16 750 000
16 750 000

-37 818 357
-7 211 354
227 452 117 234 663 471
189 633 760 227 452 117

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.
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.
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.
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

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.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Skatter
Kolumbus AS er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-32.
Offentlige tilskudd
Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere.

2017
35 716 635
5 788 554
4 167 241
2 091 318
47 763 747

Selskapet har i 2018 sysselsatt 66 årsverk.

Konsolidering
Selskapet utelater datterselskap som eies midlertidig fra konsolidering. Midlertidig eie foreligger når morselskapet
allerede på oppkjøpstidspunktet har intensjon om eller er forpliktet til å avhende datterselskapet innen 12 måneder, jf.
rskl. § 3-8 og NRS 17.2 og 5)

Note 2 Salgsinntekt

Per virksomhetsområde
Passasjerinntekter
Andre salgsinntekter
Sum

2018
41 497 855
6 679 909
4 698 367
2 106 639
54 982 770

2018

2017

382 196 803
41 760 556
423 957 359

359 257 591
41 083 024
400 340 614

Lønnskostnadene har økt i 2018 som følge av flere stillinger. Årsaken til dette er at Kolumbus har fått flere oppgaver i
løpet av året og at aktiviteten således har økt.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder
1 234 462
13 851
1 248 313

Styret
0
792 708
792 708

2018
194 670
91 710
519 623
0
806 003

2017
185 400
39 620
92 840
96 038
413 898

Daglig leder er med i selskapets ytelsesordning for pensjon.
Honorar til revisor eks. mva utgjør:
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester fra revisor
Bistand fra Deloitte Advokatfirma AS
Tjenester fra Deloitte Risk Advisory
Sum

All aktivitet skjer i Rogaland fylke.

Note 4 Anleggsmidler

=
=

Anskaffelseskost pr. 01.01.18
Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
Bokført verdi 31.12.18
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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Busser

Inventar

Sum

17 535 898
17 535 898
5 122 296
12 413 601
2 555 181

14 827 274
14 827 274
8 177 894
6 649 380
3 160 177

32 363 172
32 363 172
13 300 190
19 062 982
5 715 358

7 år
Lineær

3-10 år
Lineær
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Note 5 Aksjonærer

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Aksjekapitalen i Kolumbus AS pr. 31.12 består av:

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretaket har en
pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Ordinære aksjer

Antall
1 000

Sum

1 000

Pålydende
4 000,00

Bokført
4 000 000
4 000 000

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.

Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Totalt antall aksjer

Ordinære
1 000

Eierandel
100,0

Stemmeandel
100,0

1 000

100,0

100,0

Note 6 Egenkapital

Pr. 31.12.2017
Pr 01.01.2018
Årets resultat
Kapitalforhøyelse
Pr 31.12.2018

Aksjekapital
3 000 000
3 000 000

Overkurs
25 761 634
25 761 634

1 000 000
4 000 000

6 400 000
32 161 634

Annen egenkapital Sum egenkapital
38 985 197
67 746 831
38 985 197
67 746 831
-22 389
38 962 808

-22 389
7 400 000
75 124 441

DS
Kinnestein Eiendom AS
Sum

Antall personer omfattet av ordningen
Aktive
Pensjonister
Totalt

Påløpte pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse

Note 7 Datterselskap, TS og FKV

Kontorkommune

Eierandel

Anskaffelses
kost

Balanseført
verdi

Andel
egenkapital

Andel
resultat

Stavanger

100%

31 691 409
31 691 409

31 691 409
31 691 409

-70 851
-70 851

-159 501
-159 501

2018
6 297 443
1 167 513
-1 390 203
269 455
0
0
894 533
0
7 238 741

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnader/Rentegaranti
Resultatført estimeringstap/(gevinst)
Resultatført andel av planendringseffekt
Periodisert arbeidsgiveravgift
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.)
Netto pensjonskostnad

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

2018
74
9
83

2017
64
9
73

Fondert
54 045 693
-38 644 683
2 061 780
17 462 790

Sum
54 045 693
-38 644 683
2 061 780
17 462 790

31.12.18
2,60 %
2,75 %
1,73 %
2,50 %
4,30 %

31.12.17
2,40 %
2,50 %
1,48 %
2,25 %
4,10 %

Note 9 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Motpart
Kinnestein Eiendom AS
Sum
Motpart
Rogaland fylkeskommune
Sum

Forhold til motparten
Datter

Forhold til motparten
Eier

Andre fordringer
2018
20 396 865
20 396 865

2017
0
0

Kundefordringer
2018
2017
22 700 148
38 349 147
22 700 148
38 349 147

Kolumbus AS mottar ulike typer tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune. Se note 10 nedenfor.
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Note 10 Offentlig tilskudd

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

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

2018
861 218 672
138 526 903
999 745 575

2017
887 968 672
26 175 390
914 144 062

2018
32 375 881

2017
45 201 768

6 682 570
39 058 452

7 690 651
52 892 419

Forpliktelsen til andre tilskudd på MNOK 39,1 knytter seg til at bruken av disse mottatte midlene er fastlagt av giver.
Disse tilskuddene vil bli inntektsført samtidig som at tilhørende kostnad påløper.

Note 11 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 1 851 422.

Note 12 Leverandørgjeld
Av total leverandørgjeld på MNOK 145,5 utgjør leverandørgjeld til operatører av Kolumbus sine ruteområder MNOK 121.
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