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Kolumbus på 1–2–3 

Antall daglige reiser 83 280

Antall daglige avganger 3 750

Antall turer med bysykkel 191.426

Tilskudd per reise med buss/båt 34/328 kr

Antall bussruter 130

Antall skoleruter 182

Antall båtruter 22

Besvarte kundehenvendelser 114 333

Ansatte 74

Ryfylke

Nord-
Jæren

Haugalandet

Jæren

Dalane

Soner i Rogaland
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Ansvar for mobilitet i Rogaland
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Strategi og utvikling AdministrasjonPlan og produksjon

Mobilitet/HjemJobbHjem/BysykkelenKundeopplevelse og markedskommunikasjon

Smartere transport/autonome løsningerKundeservice

Norgesbuss (Nord-Jæren), Vy (Jæren og Dalane), Vy (Hau-
galandet), Boreal (Ryfylke Sør), Tide (Ryfylke Nord) 

Norled (Ryfylke, Byøyene, Finnøy, Røvær og Lyse-
fjorden), L. Rødne og Sønner (Vassøy, Stjernarøy, Hel-
gøy (Fister og Hjelmeland), Boreal (Kvitsøy), Rutebåten 

Utsira (Utsira)

Ansvar for holdeplasser langs riksveier
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Innledning

2020 var året da Kolumbus måtte opprettholde og sørge for kritisk 
infrastruktur samtidig som vi ba våre passasjerer om ikke å reise med 
oss hvis de ikke måtte. Annerledesåret 2020 har vist oss hvor sårbare 
vi er, men også styrken som bor i oss. Kollektiv- og sykkelandelen økte 
jevnt og solid måned for måned i 2019, før et virus i mars 2020 snud-
de om på det meste, både for oss og for resten av samfunnet. Hensyn-
et til smittevern førte til en drastisk nedgang i antall kollektivreisende, 
og inntektsbortfallet ble betydelig. Likevel sørget vi for å holde hjulene 
i gang. 

Kollektivtrafikken er en kritisk samfunnstjeneste. Da store deler av Ro-
galand stengte ned, trosset bussjåfører og båtmannskaper virusfrykt, 
og fortsatte å frakte butikkmedarbeidere, sykehusansatte og andre 
som var avhengig av offentlig transport. For hele Rogaland reiste 27 
prosent færre med bussen i 2020 sammenlignet med året før. For båt 
ble nedgangen på 34 prosent. Urbanet Analyse har gjort beregninger 
som viser at så mye som 15 prosent færre kan komme til å reise koll-
ektivt også fremover i tid, som følge av pandemien. 

Samtidig som at færre reiste kollektivt, økte behovet for å benytte våre 
mer individuelle transportmidler som bildeling og bysykkel. Bruken av 
bysykkelen har skutt i været. Gjennom året har vi testet bildeling blant 
ansatte på Innovasjonspark Stavanger, og begynt planleggingen for å 
gi dette tilbudet til flere. I september signerte Fjellstrand kontrakten 
for å bygge vår nye fullelektriske hurtigbåt. 

Vår innsats for mobilitet er blitt verdsatt. I januar mottok vi det nas-
jonale DOGA-merket for godt design for kulturbyggingsprosjektet 
KULtur, i mai slo vi store navn som Norwegian og Ruter med god mar-
gin og vant prisen for beste kundeservice innen persontransport, og 
i november vant vi kollektivprisen 2020 for vårt helhetlige mobilitet-
sarbeid. 

Tusen takk til ansatte, eiere, operatører og andre samarbeidspartnere 
for utrettelig innsats i 2020. 
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Mål og og strategier for 
kollektivtrafikken

Hvorfor?

Effekt

Hvordan?

Hos oss er kunden i fok-
us. Det gjør oss opptatt 
av å gjøre de riktige 
tingene og ha de riktige 
mobilitetstiltakene både i 
dag og i framtiden.  

Vi er opptatt av å ha den 
riktige produksjonen for 
å kunne gi et tilbud som 
gjør at man kan sette 
bilen fra seg. Samtidig 
er vi opptatt av å tenke 
bærekraft og miljø i alt vi 
bestiller.  

For å nå målene nasjonalt, 
regionalt og lokalt er vi 
opptatt av å ha de riktige 
rammene og samarbei-
dene for å oppnå de beste 
resultatene. Kolumbus 
har derfor god kontakt 
og dialog med både 
kunder, rammesettere og 
kommuner for å bidra til en 
bærekraftig by.   
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Kolumbus skal, sammen med Rogaland fylkeskommune, bidra til 
nullvekst i personbiltrafikken. Selv om befolkningen øker, skal antall 
biler som passerer disse målepunktene holde seg stabilt i årene fram-
over. I 2020 har koronapandemien hatt stor innvirkning på behovet 
for mobilitet. For privatbiler ser vi følgende endring:   

↓ Antall bilpasseringer ved utvalgte trafikkregistreringspunkt

Registreringspunkt 2018 2019 2020 % 19–20

E39 Auglend        61 681         60 147         58 015  -3,5 % 

Rv509 Sundekrossen      13 332        13 372         12 164  -9,0 % 

Fv427 Storhaugtunnelen        11 987         11 547         10 860  -5,9 % 

Fv44 Hillevågstunnelen        13 856         13 202         12 185  -7,7 % 

Rv13 Austråttunnelen        15 440         16 777         15 939  -5,0 % 

Fv 510 Rege          7 222           7 568           6 816  -9,9 % 

E 39 Bråstein        18 843         18 982         18 792  -1,0 % 

For at Rogaland skal ha en bærekraftig utvikling av transportsektoren i 
årene fremover, er det et mål både nasjonalt og regionalt at all økning i 
persontransport skal tas ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange. 
Nord-Jæren er fortsatt et av de storbyområdene i Norge med størst 
andel som reiser med bil. Det er også det området som har størst hyp-
pighet av husholdninger med flere enn tre biler.  

↓ Arbeidsnotat Reisevaner i Stavangerregionen. Analyse av Nasjonal RVU 2013/14, RVU 2018 og RVU 2019 Stian 

B. Bayer   
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Rammene

Kolumbus ble et AS I 2015 og er heleid av Rogaland fylkeskommune 
(RFK). Forholdet til eieren vår er regulert av en rammeavtale og en 
leveranseavtale.   

Rammeavtalen regulerer ansvarsforholdet mellom RFK og Kolumbus 
når det gjelder kollektivtrafikk og mobilitet i Rogaland. RFK har det 
overordnede ansvaret knyttet til mål og strategier, herunder overord-
net ruteplanlegging og takstmyndighet. Kolumbus har ansvaret for 
den kunderettede delen. Det vil si detaljert ruteplanlegging, kjøp av 
transporttjenester, markedsføring, skoleskyss, dialog med kommuner 
og så videre. Denne avtalen gjelder fram til den blir erstattet av en ny.

Leveranseavtalen inngås årlig og regulerer i tillegg til det årlige ram-
metilskuddet, mer konkret hva RFK forventer fra Kolumbus.  Kort 
oppsummert blir de tjenestene RFK «kjøper» fra Kolumbus regulert 
i denne avtalen. 

Den største utfordringen for Kolumbus er å gjøre mobilitetstilbudet 
i Rogaland så attraktivt at flere velger å benytte seg av det. Samord-
ning mellom ulike transportmidler er en forutsetning for å bidra til å nå 
nullvekstmålet. Buss, båt, tog, sykkel og gåing er alle elementer som 
må fungere godt sammen for å få folk fra dør til dør. I 2017 besluttet 
RFK å gi Kolumbus en utvidet rolle ved nå også å skulle ivareta mo-
bilitet, det vil si ansvaret for både kollektiv, sykkel og gåing på Nord-
Jæren. Med vekt på innovasjon og samarbeid har Kolumbus vist seg å 
være godt egnet for denne oppgaven, og i 2020 ble mandatet offisielt 
utvidet til å gjelde hele Rogaland.  
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Måloppnåelse  

Det er flere røde tall enn vanlig når vi ser på måloppnåelsen for 2020. 
Årsaken er endringene Covid-19 har medført. Store deler av året har 
myndighetene oppfordret til å unngå å reise kollektivt så langt det lot 
seg gjøre. Av smittehensyn ble fordørene på bussene stengt for at det 
skulle bli minst mulig kontakt mellom reisende og sjåfør, og da kunne 
ikke lenger passasjerer kjøpe billetter om bord. Resultatet er som for-
ventet en stor nedgang i antall reisende og en økning i selvbetjening 
av billettsalg. Det har også vært utfordrende å måle kundetilfredshet-
en, som vi tidligere har gjort ansikt til ansikt. For 2020 har vi gjort 
undersøkelsen digitalt via Kolumbus’ billettapp, noe som gjør at resul-
tatene ikke er helt sammenlignbare med fjoråret. 

↓ Måloppnåelse

Mål Resultat

Øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med 5 % ● -26,6 %

Øke antall reisende med buss i Haugalandet med 2 % ● -26,1 %

Holde antall reisende i Jæren og Dalane stabilt på buss ● -26,1 %

Holde antall reisende med båt stabilt ● -34 %

Alt i alt kundetilfredshet for buss og båt skal være over 90 % ● 84 %

Selvbetjening av billettsalg skal være over 95 % ● 92,3 %

All buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi innen 

2024
● I rute

Alle produkter og tjenester Kolumbus tilbyr skal være universelt utformet ● I rute
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Omdømme og inspirasjon 

Kommunikasjon 

Måten Kolumbus blir oppfattet av omverden på, er avgjørende for om 
vi når våre mål. Det påvirker blant annet hvor mange som reiser med 
oss, hvem som ønsker å samarbeide med oss og ressursene vi får til 
å gjennomføre våre planer. Det er viktig å skape tillit og forståelse hos 
våre kunder, eiere og andre som påvirker eller påvirkes av driften vår. I 
2020 har det vært spesielt behov for rask, korrekt og tydelig kommu-
nikasjon, blant annet for å skape trygghet rundt tilbudet vi leverer og 
hvilke reiseråd som til enhver tid gjelder. Hyppige beredskapsmøter 
har vært avgjørende for å kunne ligge i forkant og gi god informasjon.  

↓ Mediesaker over tid

Stor satsing på kollektivtransport og større bevissthet rundt bærekraft 
og grønne reiser har ført til stadig større oppmerksomhet rundt Ko-
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Forandringstrappen

Innsikt er viktig for Kolumbus. Målet vårt er å gjøre mobilitetstilbudet 
i regionen vår så attraktivt at vi klarer å bevege folk oppover i foran-
dringstrappen, fra å kjøre egen bil på de fleste av sine reiser, til å bruke 
andre transportmidler så ofte som mulig. Annerledesåret 2020 har 
uten tvil påvirket måten vi reiser på og ikke minst holdningene våre 
til å reise. Det kan nok delvis forklare hvorfor flere ønsker å kjøre bil i 
2020 enn i 2019. 

2018
45 %

2019
38 %

2020
46 %

2018
23 %

2019
22 %

2020
18 %

Har eller planlegger å erstatte bilen på enkelte reiser: 

2018
14 %

2019
16 %

2020
8 %

Bruker andre transportmidler enn bil så ofte det går: 

2018
18 %

2019
23 %

2020
28 %



1918

Markedsføring 

I størstedelen av 2020 har vi ikke kunnet oppfordre folk til å reise mer 
kollektivt. Derfor har vi i stedet benyttet anledningen til å invitere be-
folkningen med på en overordnet Kolumbus-reise: Vi ville vise inn-
byggerne hva vi gjør, og hvordan vi arbeider for at det skal bli stadig 
enklere for folk å la bilen hvile. Markedsuttakene ble knagget på det 
overordnede kommunikasjonskonseptet “Vi skal gjøre Rogaland til et 
enda bedre sted å leve. Bli med på reisen!” og kommunisert på tre 
nivåer:  

• Omdømmenivå: Merkevareposisjonerende kommu-
nikasjon med mål om å formidle hvem vi er og hvorfor vi 
er til. 

• Kunnskapsnivå: Forklarende kommunikasjon med mål 
om å gi kunnskap og tette gapet mellom oppfatning og 
virkelighet. 

• Nyhetsnivå: Faktainformasjon som nyheter, lanseringer 
og forbedringer. 

Omdømmedelen bestod i hovedsak av en serie filmer hvor hovedbud-
skapet var «Vi skal gjøre Rogaland til et enda bedre sted å leve. Bli 
med på reisen». Filmene skulle knytte positive følelser til merkevaren 
og det å ta seg rundt uten egen bil. Omdømmekampanjen ble blant 
annet fulgt opp med faktamettede lanseringskampanjer om op-
pgraderingen av kollektivtilbudet på Haugalandet 1. juli, flere tusen 
nye bussavganger på Nord-Jæren 12. oktober og justering av bil-
lettprisene 1. november. Ruteoppgraderingene og prisjusteringen var 
beviser på at vi tar visjonen vår på alvor, og bidrar til å gjøre Rogaland 
til et enda bedre sted å leve. At vi har kunnet dryppe flere av disse 
nyhetene gjennom året, demonstrerer overfor kundene at vi arbeider 
kontinuerlig for å leve opp til visjonen. 

lumbus. De siste årene har dette gjenspeilet seg i antall mediesaker 
som omhandler Kolumbus. Fra 2016 til 2020 har antallet doblet seg, 
fra 626 mediesaker i 2016 til 1251 saker i 2020.  

Det jobbes godt og langsiktig for å øke antall positive mediesaker. I 
2020 inviterte vi ordførere fra flere kommuner til å lansere bysykkel-
en. Vi hadde med oss ordførere for å kaste glans over åpningsarrange-
ment i Haugesund i juli og da bussanlegget åpnet i august. I tillegg 
stod ordførere i sentrum for å lansere ruteøkningen på Nord-Jæren i 
oktober.  

Godt samarbeid er avgjørende for at vi skal kunne tilby sømløse og 
miljøvennlige transportløsninger på tvers av kommunegrenser. I 2020 
har vi befestet vår rolle som et ledende mobilitetsselskap og styrket 
våre samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har blant annet 
holdt presentasjoner og deltatt på digitale konferanser i inn- og ut-
land.  

Samarbeidet vi har med kommunene er styrket i 2020. Tolv kommun-
er i Rogaland har vært med å gjøre bysykkelen til en naturlig del av 
kollektivtilbudet. Vi har hatt en god dialog med berørte kommuner 
rundt åpningen av Ryfast, og ikke minst har vi gledet oss sammen 
med kommunene på Haugalandet over forbedret kollektivtilbud i 
forbindelse med nytt anbud, nye busser og et flott, nytt bussanlegg.  

I en utfordrende pandemitid har vi invitert skoler og elevrådsledere til 
digitale møter for å lytte utfordringene de har opplevd med skoleskyss, 
og for å forklare hvilke muligheter som finnes innenfor de rammene vi 
har. Slike møter ønsker vi å fortsette med framover. Vi er svært tak-
knemlige for den nære kontakten vi har hatt med skolene, foreldre og 
leverandører om alt fra infrastruktur til streik, ruteendringer og skole-
skyss. Året 2020 har vært et begivenhetsrikt år med stor aktivitet til 
tross for mye usikkerhet og krevende smittevernstiltak.  
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HjemJobbHjem  

I desember 2020 var 661 aktive bedrifter med totalt 71.319 ansatte 
med i HjemJobbHjem-ordningen. Teamet som følger opp disse, består 
av fem personer. 

I begynnelsen av året var vi kjapt i gang med kundemøter med ek-
sisterende og nye kunder for å sette opp aktivitetsplaner. Videre had-
de vi gode møter med ulike samarbeidspartnere for evaluering og plan 
for videre samarbeid. Pandemien førte til en drastisk endring i arbeid-
shverdagen, da jobbreisen ikke lenger var aktuelt for flere av våre 
kunder. Vi kunne heller ikke lenger påvirke bedriftsledere og ansatte 
gjennom fysisk tilstedeværelse, foredrag eller aktiviteter ute i bedrif-
tene. Vi har likevel fått mulighet til å gjennomføre en del aktiviteter og 
har holdt en god dialog med samarbeidspartnere og leverandører i 
løpet av året:

Sykkelprosjekter

I forkant av lansering av ny bysykkel sendte vi ut informasjon til våre 
kunder, slik at alle ble informert om ny pålogging og bruk av bysyklene. 
Vi har og vært ute på stand og informert om tilbudet/hjulpet ansatte 
med å logge seg på. 

I februar arrangerte vi et vellykket sykkelverksted for seksti ansatte i 
ulike Forus-bedrifter. Interessen for tiltaket var stor. Dette gir oss en 
indikasjon på at flere velger å sykle til jobb gjennom hele året og ikke 
er bundet opp til vår-sesongen. 

Vi hadde et positivt møte med «Sykle til jobben kampanjen» for å 
tilrettelegge tiltak som kan inspirere enda flere til å sykle til og fra 
jobb. 19. mai var vi på plass i Møllebukta på «kick off» på Sykle til 
jobben-kampanjen. Dette var i samarbeid med Stavanger på sykkel, 
Sandnes kommune og Trygg Trafikk.

Dette året har i stor grad handlet om å sørge for konsistent og korrekt 
kundeinformasjon i digitale kanaler, på holdeplasser, i knutepunkt og 
om bord. Med stadig endrede retningslinjer rundt Covid-19, i tillegg 
til en omfattende streik for bussjåfører, har det vært en krevende op-
pgave å holde alt oppdatert til enhver tid. I løpet av 2020 har vi også 
utviklet og lansert designet til det nye transportkonseptet som skal 
gå langs bussveien, og til den nye fullelektriske hurtigbåten. Noen av 
de viktigste knutepunktene våre har fått oppgradert skilting og merk-
ing, og vi har løpende bidratt med design og informasjon til kundene i 
forbindelse med utvikling av og lansering av nye og eksisterende pro-
dukter og tjenester.   
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Tilbudsutvikling

Til tross for begrensninger knyttet til koronapandemien, har Kolum-
bus sørget for et solid løft for flere mobilitetsformer i 2020. Busstil-
budet på Nord-Jæren og Haugalandet ble ettertrykkelig oppgradert 
gjennom ruteøkning og oppstart av ny operatør. Bysykkelen ble relan-
sert i februar, med en bedre sykkel som er tilgjengelig for mange flere 
enn tidligere. I 2020 har vi også begynt å utrede utvidelsen av Hjem-
JobbHjem-konseptet til flere kommuner, samt startet opp driften av 
en selvkjørende buss i normal ruteproduksjon i Stavanger. 

Korona 

Da myndighetene stengte ned landet 12. mars 2020, ble bruken av 
kollektivtilbudet redusert med 80–90 prosent nesten over natten. My-
ndighetene frarådet folk å reise kollektivt, og Kolumbus oppfordret de 
som hadde mulighet, til å sykle og gå.  

Fra 16. mars til 27. april ble rutetilbudet redusert til sommerruter.  

Det var viktig å opprettholde kollektivtilbudet, spesielt for å sørge 
for at personer med samfunnskritiske jobber kom seg til og fra jobb. 
Etter 27. april har Kolumbus kjørt med alt tilgjengelig materiell for å 
kunne tilby våre kunder et tilbud som gjør det mulig å opprettholde 
tilstrekkelig smittevern. Kapasiteten på bussene er ca. 80-85% av 
vanlig tilbud på grunn av koronatiltak som stengt framdør og avsper-
ret første seterad. 

Økt ruteproduksjon 

Signering av ny byvekstavtale for Nord-Jæren medførte et betydelig 
tilskudd til å øke ruteproduksjon for buss på Nord-Jæren. Kolum-
bus fikk ansvar for å foreslå hvordan denne økte produksjonen ville 
komme byområdet til gode på best mulig måte. Vi utarbeidet en 
fagrapport som beslutningsgrunnlag til Fylkestinget 3. mars. Fylkest-

I juni testet vi et nytt tiltak som vi valgte å kalle «HjemJobbHjem-syk-
kelservice rett hjem». Det var et vellykket tiltak som vi valgte å tilby ig-
jen på høsten til et mindre knippe bedrifter. Vi har lyktes med å treffe 
ansatte på hjemmekontoret. 

Leasing av elsykler har vært et populært tiltak. Vi har gjennomført dig-
itale kampanjer hos Rogaland fylkeskommune, og i Sandnes, Stavan-
ger, Sola og Randaberg kommune, Baker Hughes, SR Bank, Bouvet, 
Olavstoppen, Kolumbus, Sandnes Sparebank, Oljedirektoratet, IVAR 
og Lyse. Totalt er det solgt 1313 elsykler gjennom HjemJobbHjem i 
2020.  

Helseprosjekt 

I løpet av våren jobbet vi med et helseprosjekt i Sola kommune. 
Prosjektet ble igangsatt høsten 2019 og har hatt en varighet på seks 
måneder. I slutten av mars endret vi tema fra jobbreisen til mosjon i 
hverdagen, slik at vi fremdeles holdt deltagerne i aktivitet gjennom 
motivasjonstreff på teams og konkurranser. Prosjektet ble avsluttet i 
slutten av mai og vi avholdt en avsluttende samling i Sola kulturhus 
10. juni. Flere av deltagerne kan vise til gode resultater, men vi ser 
en trend som tilsier at hjemmekontor ikke nødvendigvis har hatt en 
positiv effekt på helsen. Sola kommune valgte å forlenge prosjektet 
ut høsten 2020. 

Det er utrolig kjekt at vi lyktes med å gjennomføre et større helsepros-
jekt for ansatte hos Ocean Installer (Havfram) og IKEA. Vi er spesielt 
fornøyde med gjennomføring og resultater fra helseprosjektet hos 
IKEA. Et bærekraftig samarbeid på så mange vis. Helse blir et viktig 
punkt på vår agenda også i 2021. 

Kvalitetssikring

Norce/Universitetet i Stavanger jobber med forskning basert på nye 
data fra våre reisevaneundersøkelser. Vi mottok et foreløpig utkast til 
en ny HJH-rapport i oktober. Denne skal ferdigstilles på nyåret.
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sende i regionen vår å bruke samme billett på buss og tog. Samarbei-
det har likevel hatt sine utfordringer i 2020.  

I 2020 har Jærbanen hatt sitt første hele år med Go-Ahead som oper-
atør. På grunn av koronapandemien og effektene det har hatt på pas-
sasjertallene, er det vanskelig å si noe om hvordan overgangen til ny 
operatør har påvirket passasjertallene. 

I 2020 har vi jobbet videre med å få felles sykkelbillett på buss og tog, 
men har foreløpig ikke lykkes med å få Go-Ahead med på å oppfylle 
samarbeidsavtalens intensjon om sømløse reiser for medbragt sykkel.  

Liten grad av automatisk passasjertelling gjør at vi også har ut-
fordringer med å få pålitelige tall for antall reisende. Det har foreløpig 
ikke lykkes å få Jernbanedirektoratet og Norske Tog til å montere 
APC-utstyr i alle de 10–12 togsettene som kjører på Jærbanen, slik 
Kolumbus allerede har i våre over 400 busser.  

HentMeg

HentMeg er en bestillingsløsning for on-demand-buss som startet 
i Sauda 1. juli 2018. Først som et prøveprosjekt, og fra sommeren 
2020 startet HentMeg som et fast tilbud. Overgang fra ordinær ru-
tetransport til bestillingstransport skal gi innbyggerne et bedre og 
mer tilrettelagt tilbud og være kostnadsnøytralt for Kolumbus. 

Kunden bestiller transport på hentmeg.no eller via telefon, med bek-
reftelse via sms om hentetidspunkt, og kan deretter følge bestillingen 
på nett. HentMeg-bilen kjører i hovedsak fra dør til dør med noen få 
unntak i sentrum. Tjenesten krever ingen ekstra billett. Kunden bruker 
sin vanlige Kolumbus-billett. 

Mange kommuner har ønsket seg HentMeg, men det viser seg ofte 
at andre løsninger slik som KID (Kollektivtrafikk i distriktene), bestill-
ingsbuss, hjem for en 50-lapp, taxibuss og lignende, kan være en vel 
så god og gjerne bedre løsning. 

Alle disse løsningene har en form for HentMeg-konsept i seg, og 
ønsket er å samle disse under produktnavnet HentMeg. Basert på 

inget sluttet seg til tilnærmet Kolumbus’ forslag, og fra belønning-
smidler økte tilskuddet til ruteproduksjon med nærmere 60 MNOK. 
Det var et historisk løft. Den økte ruteproduksjonen hadde oppstart 
12. oktober 2020 og innebar mer enn 3000 flere avganger ukentlig. 

Nytt anbud Haugalandet 

1. juli 2020 startet det nye anbudet på Haugalandet opp med Vy Buss 
som ny operatør.  

Det nye opplegget innebar, totalt sett, langt flere avganger med blant 
annet en styrking av bybussnettet ved å øke frekvens på rute 202 til å 
gå fra avganger hver halvtime til hvert kvarter.  

I tillegg ble det rullet ut 85 nye busser, hvor 17 av disse var elektriske 
busser. Dette ble den første storsatsning på elbusser i Rogaland. Nytt 
sanntidssystem som skal sørge for en bedre og mer stabil tjeneste ble 
introdusert.  

Samtidig med nytt anbud ble også det splitter nye bussanlegget på Ragla-
myr åpnet. Anlegget er optimalt plassert for å minimere posisjonskjøring 
og har blant annet plass til 65 busser. Det er tilrettelagt for ny teknologi, 
gode vedlikeholdsfasiliteter og et trivelig arbeidsmiljø for sjåfører. 

Skoleskyssen

Skoleskyss har vært mer utfordrende enn vanlig på grunn av koro-
napandemien. I perioden fra 12. mars til 5. mai var de fleste skolene 
stengt, og kun et fåtall elever hadde behov for skoleskyss. Etter gjenåp-
ningen av skolene i mai, var utfordringen smittevern og avstand. For 
å overholde smittevernreglene ved rødt nivå, ble det enten kjørt flere 
turer med skolebussen eller satt opp flere busser. Kolumbus oppfor-
dret samtidig elever som hadde mulighet, til å sykle eller gå til skolen.

Jærbanen

Takstsamarbeidet med Jernbanedirektoratet har vært viktig for å nå 
målet vårt om å tilby sømløse reiser, og har gjort det mulig for rei-
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og arbeidstakere i området, men grunnet korona er passasjertal-
let foreløpig begrenset da kollektivreiser var frarådet, og mange har 
hjemmekontor. Potensialet for passasjervekst er lovende ettersom 30 
prosent av innbyggerne i Stavanger Øst-området ikke disponerer bil, 
og antall parkeringsplasser i området er meget begrenset. 

Ruten er en tilbringertjeneste for ordinære rutebusser med høy 
frekvens og kapasitet, så som rute 1 til/fra Hundvåg og rute 4 til/fra 
Rosenli. Rutetraséen går rundt Badedammen og knytter sammen de 
ordinære holdeplassene ved Kjelvene og Bekhuskaien. Det er avgang 
hvert kvarter, slik at maksimal ventetid blir 7,5 minutter om en ikke 
bruker sanntidsappen for å se hvor bussen befinner seg. Med bussen 
vil passasjerene komme seg tre ganger raskere fram enn til fots, og til-
budet vil være spesielt populært når været er dårlig. Det forventes at 
bussen oppleves å gi høy nytteverdi for arbeidspendlere og studenter 
i rushtiden, samt for bevegelseshemmede, eldre og besøkende uten-
om rushtiden. 

Et klart flertall av befolkningen i byområder ønsker renere luft, min-
dre støy og bedre fremkommelighet i tillegg til en enklere og tryggere 
reisehverdag. Et viktig mål for pilotprosjektet er derfor å få flere til å 
velge kollektivtransport fremfor privatbil. For å få innsikt i om rutetil-
budet faktisk resulterer i endrede reisevaner, vil det bli gjennomført 
tre større reisevaneundersøkelser i prosjektperioden. Trafikksikkerhet 
vil uansett alltid gis høyeste prioritet. 

Kolumbus har siden 2018 vært med i Horizon 2020, EUs Fabu-
los-prosjekt (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) 
som «Preferred partner». Vi har medvirket i arbeidet med vurdering 
av hvordan fremtidens autonome busser bør være. Dette har vi gjort 
i nært samarbeid med den eneste norske partnerkommunen Gjesdal 
kommune. Stavanger kommune er også med som «Preferred partner». 

Store autonome høykapasitetsbusser 

Stavangerregionen er en av de få regionene der det er mulig å ras-
kt kunne sette inn selvkjørende høykapasitetsbusser så snart denne 

overnevnte er det utarbeidet en kommunal oversikt hvor en variant 
av HentMeg kan være aktuelt etter ønske fra den enkelte kommune.  

Bysykkelen 

Mandag 3. februar ble den nye bysykkelen lansert ved Breiavatnet. 
Fylkesordfører og ordførere fra flere kommuner fikk anledning til å 
sykle hver sin bysykkel hjem til sin kommune. Fra første stund op-
plevde bysykkelen en voldsom popularitet, med opptil tolv turer per 
sykkel per dag. Til sammenligning gikk de forrige syklene omtrent to 
turer per dag. 

Innføringen av bysykkelen i Kolumbus’ billettapp gjorde bysykkeltil-
budet mer synlig, og flere ladestasjoner gjorde den lettere tilgjengelig. 
Bysykkelen oppfattes som enkel å ta i bruk, og selve sykkelen gir en 
behagelig og god brukeropplevelse.  

Kombinasjonen av lav pris for bruk og stengte skoler på grunn av ko-
rona-tiltakene, medførte utover våren en omfattende og til dels hard 
bruk av bysyklene. Dette resulterte i at mange sykler til enhver tid be-
fant seg på verksted. Korona-situasjonen førte også til begrenset til-
gang på reservedeler, samt utsettelse av leveranse av 450 nye sykler 
utover de 300 som allerede var på plass. For å oppfordre til en mer 
skånsom bruk av syklene forsterket vi informasjonen i appen og på 
syklene, og gjorde en del designendringer på bysykkelen.  

Til tross for et redusert antall bysykler i operasjon, endte 2020 opp 
med fantastiske 191.426 gjennomførte turer på 11 måneder..  

Pilotprosjektet Smartere transport i Norge 

Den selvkjørende minibussen startet opp rutekjøring 25. november 
2020 og vil kjøre hverdager kl. 07–17 de neste to årene. Bussen er 
produsert av det franske selskapet Navya og har elleve seter. Ruten 
opereres av Boreal og betjener bolig- og næringsområdet ved Bad-
edammen i Stavanger Øst der det tidligere ikke gikk ordinær rutebuss 
fordi passasjergrunnlaget var for lavt og veien ikke egnet for større 
busser. Rutetilbudet har blitt godt mottatt av beboere, næringsliv 



2928

tappen Kolumbus Billett, HjemJobbHjem og HentMeg er eksempler på 
dette. Samarbeid gjør at det blir flere å dele kostnadene på, og ikke minst 
at vi kan utnytte vår samlede kompetanse til å levere best mulig tjenester. 

Før sommeren lanserte vi «live» passasjertall i sanntidsappen for alle 
våre busser. Kundene kan nå se hvor god plass det er på bussen, før 
bussen kommer. Dette er spesielt relevant i en pandemi-situasjon, men 
også noe som gir en bedre kundeopplevelse i en normalsituasjon. Slike 
passasjertall i sanntid er en tjeneste som vi fortsatt er alene om å tilby 
for buss i Norge, og som kun finnes noen få andre steder i verden. 

Vi har arbeidet videre med forbedringer av sanntidsappen, og ikke 
minst har vi kommet godt i gang med å slå sammen reiseplanleggeren 
med sanntidsappen. På sikt vil også betaling være i samme mobilapp, 
slik at kunden kun trenger én app til alle våre digitale tjenester. 

Ny teknologi gir nye muligheter for enklere og mer rettferdig betal-
ing, og på forespørsel fra Fylkestinget utvikler vi en mer framtidsrettet 
måte å betale for reisen på, som blant annet vil gjøre det mer attraktivt 
for av-og-til-reisende. Mot slutten av 2020 startet vi første, interne 
pilot i prosjektet. Vi tror dette prosjektet får enda større relevans un-
der og etter hvert etter korona. I dette prosjektet samarbeider vi med 
Transportøkonomisk institutt, Ruter og Akershus fylkeskommune. 

Det nye sanntidssystemet har blitt rullet ut i Ryfylke Sør og på Hau-
galandet. Vi har også startet utrullingen i Jæren/Dalane og Nord-
Jæren. Et bedre sanntidssystem gir den digitale kundeinformasjonen 
et stort løft med blant annet mer pålitelige prognoser. Dette er et stort 
og krevende prosjekt som har blitt gjennomført på en god måte. 

Våre busser og båter har lenge hatt digitale tvillinger, og vi har fort-
satt arbeidet med dette i 2020. En digital tvilling er en digital/virtuell 
representasjon av et fysisk objekt – for eksempel en buss. Å samle 
inn, prosessere, lagre og dele data om og fra våre kjøretøy er sentralt 
både for overvåking av systemer, god passasjerinformasjon og for å 
kunne levere analyser av høy kvalitet. Med lanseringen av bysyklene 
fikk vi også en første utgave av digital tvilling for syklene våre, som vil 
komme opp på samme nivå som våre øvrige transportmidler i 2021. 

teknologien er moden. Kollektivtraseen mellom mobilitetspunktet på 
Jåttå og det nye smarte universitetssykehuset er pekt ut som et foret-
rukket område. Prosjektet er forankret i fylket, Jernbanedirektoratet, 
Statens vegvesen og prosjektledelsen ved det nye sykehuset. Arbei-
det med å finne riktig utviklingspartner er godt i gang, men ble satt 
mye tilbake på grunn av leverandørenes utfordringer med Covid-19 
og permitteringer som følge av pandemien.  

Bildeling 

I oktober 2019 satte Kolumbus i gang et pilotprosjekt med bildeling 
på Innovasjonspark Stavanger. I prosjektet, som varer i 18 måneder, 
får drøyt tusen ansatte ved 160 bedrifter på Ullandhaug tilgang til å 
leie ti elbiler av typen Volkswagen e-Golf til både jobb- og privatturer. 
De første månedene fram til 12. mars 2020 viste god bruk både på 
dagtid, men også privat bruk på kveld og i helgene. Piloten ble etter 
hvert preget av korona-restriksjoner, og at ansatte på innovasjonspar-
ken i stor grad var på hjemmekontor. 

Kolumbus arbeider videre med å finne ut om og hvordan bildeling kan 
bidra til å nå våre mål. Høsten 2020 avholdt vi en digital dialogkon-
feranse med 127 påmeldte som representerte 72 ulike aktører. Vi har 
fått mye innsikt og mange gode innspill til hva markedet kan og ønsker 
å levere, og hva det offentlige, areal-eiere og privat næringsliv trenger, 
og hva Kolumbus sin rolle i et slik nettverk bør være. Vi jobber med 
å finne en god forretningsmodell og tidsplan for å eventuelt etablere 
bildeling som en del av vår portefølje.  

Digitale tjenester 

De fleste av våre transporttjenester har en digital del, og for mange av 
dem er den digitale delen av tjenesten en sentral og i flere tilfeller en 
absolutt nødvendig del, slik som for HjemJobbHjem, Bysykkelen og 
HentMeg.  

For å imøtekomme kundenes forventninger til gode digitale tjenester, 
samarbeider vi med andre mobilitetsselskaper på flere områder. Billet-
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Anskaffelser 

I 2020 har vi kunngjort flere konkurranser, hvorav noen av de var: 

• Nytt konkurranse- og kontraktssystem. Samarbeid med 
Rogaland fylkeskommune, Randaberg og Sola. 

• Diverse konkurranser vedrørende sanntidssystemet  
• IT-utstyrsavtale. Samarbeid med Sandnes kommune, 

Rogaland fylkeskommune, Randaberg og Rogaland 
brann og redning 

• Rammeavtale for multifunksjonsmaskiner. Samarbeid 
med Rogaland fylkeskommune 

• Rammeavtale for innsikts- og analysetjenester 
• Rammeavtale for juridiske tjenester 
• Designkonsept for bussveien 
• Individuelt tilrettelagt skoleskyss for Nord-Jæren. 

Samarbeid med kommunene Sandnes og Stavanger 
• Individuelt tilrettelagt skoleskyss for Ryfylke sør 
• Flere konkurranser i de ulike dynamiske 

innkjøpsordningene 
• Ferdigstilte reklame- og kommunikasjonstjenester, leie 

av multifunksjonsmaskiner og Ryfylkeferjen som ble 
kunngjort før jul 2019 

• Alle kontrakter ble inngått til riktig tid. 
• I året som gikk, opplevde vi at én rammeavtaleleverandør 

gikk konkurs. Vi måtte derfor få på plass ny leverandør 
av innsikts- og analysetjenester. 

• Høsten 2020 har vært særlig preget av innføring 
av nytt system for konkurransegjennomføring og 
kontraktssystem.   

• Konkurranse for kjøp av baksystem for HentMeg ble 
kunngjort november 2020 og evalueres i januar/februar 
2021. 
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Kvalitet og oppfølging av 
tilbudet 

I Kolumbus gjør vi vårt ytterste for å gi Rogalands befolkning et best 
mulig mobilitetstilbud hver eneste dag. Kvaliteten på tilbudet og tje-
nestene vi leverer, påvirkes av mange faktorer. Ofte er det forhold 
utenfor vår kontroll som skaper utfordringer med å gi kundene for-
ventet kvalitet og forutsigbarhet. For å sikre kvaliteten av leveransen 
ut mot kunde blir driftsavvik loggført og brukes som et verktøy for 
å følge opp kontraktene vi har med de ulike operatørene. Her er en 
oversikt over noen av de punktene vi følger opp og overvåker for å gi 
kunder en best mulig reise.  

Kundeservice 

Den gode dialogen med våre kunder og innbyggerne i fylket er helt 
nødvendig for at enda flere skal prøve våre transportformer. Hoved-
motoren i kundeserviceavdelingen er vårt kundesenter, der det er 
høyt kompetente kundekonsulenter som hjelper og veileder i alle våre 
kundeflater. De fordeler seg som følger for året:  

↓ Kundehenvendelser

2018 2019 2020 % 19–20

Sosiale medier 13 506  11 170 12 323  10,3 % 

Skranke 103 538  91 027 43 166  -52,6 % 

Telefon 42 860  40 474 46 048  13,8 % 

Kontaktskjema 10 720  11 844 12 796  8,0 % 

Det er betydelig nedgang i skrankehenvendelser. Det skyldes at 
skranken på Fiskepirterminalen ble stengt ned i midten av mars. Dette 
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støvsugd marked for busser og sjåfører har gjort at vår tette dialog 
med skoler, kommuner og fylke har vært et solid fundament for å 
lykkes.   

Trafikksikkerhet

Den viktigste oppgaven til sjåfører og mannskap er å få passasjerene 
trygt fram. Sikkerhet er alltid førsteprioritet. Alle busser som utfører 
skoleskyss, skal ha setebelter montert, og det skal være sitteplass til 
alle som følger skolebussen. Rundt ti prosent av elevene som daglig 
får skoleskyss med Kolumbus, er innvilget skoleskyss på grunn av 
trafikkfarlig skolevei. Kolumbus deltar på befaring av skoleveier og 
bidrar med sin kompetanse i godt samarbeid med Trygg Trafikk. I 
2020 ble syv personer skadet om bord i buss, ingen av dem alvorlig. 
To personer ble skadet utenfor bussen, også disse fikk mindre skader.

Avviksinformasjon 

God informasjon når tilbudet svikter, er svært viktig for kundeop-
plevelsen. Samtidig er det noe av det mest krevende å gi, ettersom 
hendelsene oppstår akutt. Vi ser stadig etter måter å forbedre infor-
masjonsflyten ut til kundene på, når uforutsette hendelser oppstår. Vi 
jobber blant annet med å få på plass enda tydeligere varslingsrutiner 
ut mot operatører og veiholdere. I 2020 har vi sett at avviksknappen 
vi installerte i sjåførenes billettmaskin om bord, fungerer godt. Når 
sjåføren opplever et avvik på sin rute og melder dette via knappen, 
går meldingen direkte ut til kunden på den aktuelle avgangen i sannt-
idsappen. Samtidig som avviksinformasjonen stadig forbedres, har vi 
også opprettet en avviksvaktordning i Kolumbus. Denne vakten sørg-
er for beredskap også når kundesenteret er stengt, og gir kunden et 
enda mer pålitelig system for informasjon når bussen er forsinket eller 
må kjøre en annen trasé.  

Kundetilfredshet 

I april 2020 gikk vår daværende leverandør av innsiktstjenester Epin-
ion konkurs, og alle kundeundersøkelser for Kolumbus ble stoppet. 

ble gjort for å kunne dele kundekonsulentene i to grupper, så vi sør-
get for tilgjengelig kundeservice også dersom det skulle bli smitte. 
Kundekonsulentene har vært fysisk på arbeidsplassen gjennom hele 
2020. På Byterminalen er skranken holdt åpen hele året med unntak 
av ca. to uker som ble brukt til å sørge for etablering av sikring for 
best mulig smittevern. At kundekonsulentene har stått i front, er svært 
godt mottatt av de kundene som har benyttet skranken. 

Kolumbus har ansvar for informasjonen på holdeplassen og veihold-
er har ansvar for selve holdeplassen. Vi har et serviceteam som er 
ute på veien hele året. De og sørger for at rutetavler er i orden og at 
det er oppdaterte rutetabeller. Slik gjør vi det vi kan for at nåværen-
de og fremtidige passasjerer skal finne riktig informasjon på hold-
eplassen. Serviceteamet har ansvaret for 2800 holdeplasser på 
Nord-Jæren, i Ryfylke Sør og på Haugalandet. Det er altså et betyde-
lig område som skal ivaretas på en god måte. Dersom vi oppdager 
skader eller mangler på skur eller holdeplasser, rapporterer vi dette 
videre til veiholder.  

Beredskap 

Kolumbus har i oppgave å ivareta samfunnskritisk infrastruktur. 
Sjelden har denne oppgaven vært mer synlig enn i 2020. Å sørge for 
at de som måtte ha et tilbud, fikk et tilbud, har vært mandatet. Or-
ganisasjonen vår fikk nytt planverk i 2018 og har siden den gang fått 
en meget trimmet organisasjon med lav terskel for å sette stab. Et 14 
dagers operasjonelt fokus, og ofte kortere, har vært den røde tråden 
for å klare å ivareta de raske endringene i de nasjonale retningslinjene 
fra FHI og i lokale retningslinjer. Det har vært et godt nasjonalt samar-
beid for å sikre en felles forståelse av retningslinjene, og vi fikk raskt 
et rødt, gult og grønt nivå vi forholdt oss til.  

Det har vært viktig for oss å forstå behovet for samfunnskritiske 
grupper, som ansatte ved SUS. Vi gikk derfor umiddelbart i dialog 
for å sikre at vi kunne dekke de ansattes behov. Å ivareta behovet 
for skoleskyss til enhver tid har også vært svært viktig. Utfordrin-
gen med mindre kapasitet på bussene med bakgrunn i et nasjonalt 
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I november vant Kolumbus Kollektivprisen 2020 for vårt helhetlige 
mobilitetstilbud, og spesielt integrasjon av elektrisk bysykkel i tilbu-
det. Kollektivprisen er kollektivbransjens årlige pris for tiltak innen 
mobilitet og kollektivtrafikk i Norge som bidrar til å forenkle folks liv. 
For første gang var det publikum som stemte fram vinneren av Kollek-
tivprisen under den heldigitale Kollektivkonferansen 2020, med pub-
likumsrekord og 198 ulike bedrifter fra inn- og utland. 

Punktlighet

Punktlighet er en viktig faktor som har betydning for tilliten folk har 
til det å reise kollektivt. Det er også en faktor som i stor grad styres 
av forhold utenfor vår kontroll. Dette illustreres godt ved å holde av-
gangspunktligheten opp mot underveispunktligheten som er vist i 
tabellene under. Litt avhengig av ruteområde, så ligger avgangspunk-
tligheten normalt i området 97 til 99 prosent, mens underveis-punk-
tligheten for 2020 varierer fra 79 til 93 prosent. Det har vært en rela-
tivt stor forbedring av underveis-punktligheten fra 2019 til 2020, og 
det er grunn til å tro at en del av dette skyldes Covid-19-situasjonen 
med en relativt stor nedgang i antall passasjerer og i biltrafikken. Ko-
lumbus jobber videre for å påvirke tiltak som kan bidra til å bedre 
punktligheten slik situasjonen er i dag, som for eksempel raskere 
ombordstigning og samarbeid med operatør og veiholder for å bedre 
fremkommeligheten langs rutene.  

↓ Punktlighet underveis i rush

2018 2019 2020 % 19–20

Nord-Jæren 77 % 78 % 84 % 6 %

Jæren/Dalane 74 % 75 % 79 % 4 %

Haugalandet 75 % 73 % 82 % 9 %

Delvis på grunn av dette og delvis på grunn av smittevern, ble det ikke 
gjennomført flere ombordundersøkelser i 2020. Samtidig begynte vi å 
spørre passasjerer hva de synes om bussturen gjennom selvbetjente 
spørreundersøkelser i sanntidsappen til Kolumbus. Dermed mangler 
vi tall for kundetilfredshet fra 2020, men målet er å rapportere om 
kundetilfredshet igjen i 2021. 

Prisdryss til Kolumbus 

I 2020 har Kolumbus blitt hedret med hele tre høythengende priser: 

• DOGA-merket 

• Kundeserviceprisen 2020 

• Kollektivprisen 2020 

I januar mottok Kolumbus det nasjonale DOGA-merket for godt de-
sign for prosjektet KULtur, kulturbygging for en bedre reiseopplevelse, 
sammen med EGGS Design. DOGA-merket, som tidligere het «Merket 
for god design», deles årlig ut til norske arkitektur- og designprosjek-
ter for å løfte fram virksomheter som har samarbeidet om innovative 
prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige 
eller økonomiske verdier. Kulturbyggingsprogrammet KULtur skulle 
bygge tillit, lojalitet og samhold mellom selskaper, sjåfører og passas-
jerer. Juryen uttalte at KULtur er et godt eksempel på hvordan design-
metodikk kan bidra til verdiskaping på flere plan. 

I mai vant Kolumbus Kundeserviceprisen 2020. Det er den største og 
mest anerkjente serviceprisen i Norge. I alt konkurrerte 181 bedrifter 
i 23 klasser om hvem som hadde den beste kundeservicen. Vi vant 
i klassen persontransport, foran tolv andre anerkjente aktører som 
Ruter, Skyss, Vy og SAS med flere. I alle klasser til sammen kom Ko-
lumbus med sin poengsum på 16. plass av i alt 181 bedrifter. Å vinne 
denne prisen er vi veldig stolte av. Vi vet at den behandlingen kunder 
får når de henvender seg til oss, er helt avgjørende for deres opplev-
else av Kolumbus. Vi vil fortsette å jobbe målrettet med opplæring, til-
retteleggelse av rutiner, anerkjennelsesarbeid og gode IT-systemer for 
at våre kunder skal få den samme gode kundebehandlingen hos oss. 
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totalt ble det gitt 482 gebyrer. I tillegg er det gitt 1053 muntlige ad-
varsler, som ved ordinær billettkontroll i et normalt år nok ville vært en 
del faktiske gebyrer. Gjennom året mottok vi 101 klager på de 482 ge-
byrene som er gitt. Noen få er ettergitt da reisende i ettertid har fram-
vist rett til kjøp av honnør- eller studentbillett. Det ble tatt åtte falske 
billetter i 2020. Våre rutiner for falske billetter er at vi politianmelder 
alle over 18 år, og tar alle saker som vedrører personer under 18 år, 
til konfliktrådet. Samtidig har vi jobbet for at den tekniske løsningen i 
størst mulig grad skal forhindre denne typen misbruk. Vi har ikke hatt 
noen slike saker etter at vi fikk dette på plass rett før sommeren.  

Tilgjengelighet for alle  

Kolumbus forsetter å være en forkjemper for en universell reisek-
jede, og setter søkelys på holdningsarbeid og infrastruktur slik at 
alle reisende får en bedre opplevelse av å reise kollektivt.  

Vi har god dialog med de fleste veieiere, som lar oss bidra til å sikre 
at holdeplasser blir universelt utformet. I 2020 har vi fått de fleste 
planer til gjennomsyn før arbeidet ute i felten blir satt i gang. Dette 
sparer alle for ekstra arbeid.  

Ved bygging av Solbakk terminal fungerte dette bare delvis. Vår 
gjennomgang med prosjektleder viste flere utfordringer med tanke 
på universell utforming. Det var blant annet lagt ned ledelinjer uten 
kontrast, samt lysmaster som var for nær både ledelinjer og kant. 
Etter at vi påpekte dette, ble de raskt byttet ut med god kontrast på 
ledelinjer og mastene ble flyttet, før terminalen ble åpnet.  

Vi leter videre etter en løsning for å vise universelt utformede hold-
eplasser i reiseplanleggeren. Her er det mange som må involveres 
for å få til en god løsning. Både Entur og veieier er viktige samar-
beidspartnere. Gjennom Brukermedvirkings-forumet veg og sjø 
utfordret vi Vegdirektoratet til å finne en måte der vi kan ta ut in-
formasjon på alle holdeplasser som er registrert i veg-databasen, 
blant annet ved å se om det er mulig å ta i bruk de årlige bildene de 
tar langs veiene. Sommeren 2020 ble disse bildene oppdatert av 

↓ Punktlighet underveis utenfor rush

2018 2019 2020 % 19–20

Nord-Jæren 91 % 90 % 93 % 3 %

Jæren/Dalane 83 % 84 % 87 % 3 %

Haugalandet 86 % 87 % 91 % 4 %

↓ Innstilte bussavganger

Innstilte avganger Berørte passasjerer

Nord-Jæren 0,02 % 3 358

Jæren/Dalane 0,03 % 469

Haugalandet 0,06 % 1 452

* Framstillingen tar høyde for alle forsinkelser på alle holdeplasser i 
rutenettet og gir sånn sett en god representasjon av den totale forsin-
kelsen i rutenettet sett opp mot planlagt rutetid. Ventetid for passasjer 
på holdeplass er ikke med i betraktningen. I virkeligheten kan passas-
jerene oppleve kort ventetid, selv om bussen som kommer er forsinket. 
Dette skjer typisk på linjer med høy frekvens (rute 1-5) der alle busser 
kan være forsinket like mye. Modellen vekter ikke passasjertall, så det 
vil si at en presis tom buss gir like stort utslag som en forsinket full buss. 

Billettkontroll  

Avarn (tidligere Nokas) gjennomfører billettkontrollen på busser og 
båter i hele Rogaland. Den foregår normalt om bord på transport-
midlene, eller som holdeplasskontroll hvor hele busser blir kontrollert 
av både uniformerte og sivile billettkontrollører. I 2020 har det vært 
flere kontroller og kontrollerte enn i 2019 ettersom disse kontrollene 
ikke var normale, og derfor tidsbesparende. Antall gebyrer har holdt 
seg på samme nivå.  

Av smittevernhensyn har Kolumbus vært mest opptatt av billettveiled-
ning i 2020. Det ble likevel foretatt kontroll av 35.430 passasjerer, og 
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kan bli bedre. Kolumbus har i disse møtene lyttet til behovene og fått 
mulighet til å fortelle hvordan vi tenker og jobber for å gjøre kollek-
tivreisen bedre for passasjerer med ulike behov. Vi har også hatt ulike 
befaringer, der vi har fått gode tilbakemeldinger på hvordan vi kan 
gjøre terminalområder og holdeplasser bedre for de ulike gruppene. 

Universell utforming AS startet høsten 2020 med å utvikle en veileder 
for universell utforming buss og bane. Dette arbeidet deltar Kolumbus 
i. Vi er også en ressurs inn mot Vegdirektoratet og BUFDIR, som vi 
samarbeider godt med. 

Framtidsutsikter

Hvordan blir den nye måten å bevege seg på, bo på, jobbe på, eie 
bil på og organisere mobilitet på fremover? Kolumbus er hver dag 
opptatt av å gi det beste av det vi kan til våre kunder, men vi må også 
se langt fram for å sikre at vi kan levere på det vi skal også om ti år. Å 
være innovative med kunden i fokus har så langt gjort at vi i 2020 ble 
kåret til årets kollektiv/mobiltitetsselskap. Vi stanser ikke der. 

Med støtte i Teknologirådets rapport og de viktige mobilitetsdiskus-
jonene som er kommet ut fra World Economic Forum i Davos, ser vi at 
vi er på riktig vei, og at vi i Rogaland er kommet lenger enn de fleste i 
både tanke og utførelse. Vi vil i årene som kommer, fortsette med å in-
novere til beste for kunden med digitale løsninger som billettsystem, 
mikromobilitet, nye transportformer og mobilitetspunkt, og for å gjøre 
reisen så sømløs og god som mulig til beste for våre passasjerer.

Miljø 

Status for klimagassutslipp fra fylkeskommunal kollektivtransport i 
Rogaland 

Klimagassutslippene fra Kolumbus sine buss- og båtruter var i 2020 
på ca. 54.600 tonn CO2, opp fra ca. 46.900 tonn i 2019. Økningen 
skyldes at Kolumbus overtok ansvaret for de to ferjekontraktene for 
Finnøy- og Kvitsøysambandet fra 1. januar 2020. De to nye ferjekon-
traktene bidro til en økning i utslippene på 10.300 tonn CO2 for 2020. 

to studenter, men det gjenstår fortsatt noe arbeid før vi har en god 
måte å hente ut gode data på.  

↓ Eksempel på oppgraderte ledelinjer

Etter at pandemien inntraff med stengt framdør på busser, ble det utfor-
drende for reisende med spesielle behov å få den hjelpen de har behov 
for ved kollektivreiser. Kolumbus gikk derfor i dialog med operatørene 
og løste utfordringen for rullestolbrukere med å tydeliggjøre sjåførens 
rolle ved ombordstigning. Det ble enighet om at sjåføren skal hjelpe rul-
lestolbrukere å komme seg av og på, ved hjelp av rampe eller heis.  

Vi har også endret på ordlyden i regelverket for hvilke rullestoler som 
kan tas med i bussen, slik at flere rullestolbrukere skal kunne ta buss. 
Det er viktig at stolen er godkjent av leverandør for bruk på kollek-
tivtrafikk, men stolen må ikke lenger kunne snu rundt sin egen akse 
for å være med i bussen. Nå er det lengde, bredde og vekt som be-
grenser hvilke stoler kunder kan reise med.   

Kolumbus har hatt flere møter med brukerorganisasjoner gjennom 
året, der vi har fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan tilbudet 
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i Rutebåten Utsira AS (som består av kommunestyret i Utsira kom-
mune) har imidlertid avvist et slik salg av fartøyet. 

Ferjekontrakten for Finnøysambandet krever at operatøren, Norled, 
benytter biodiesel fra 1. januar 2021 (Kvitsøysambandet benytter al-
lerede biodiesel).

↓ Utslipp, tonn C02
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Ser man bort fra disse to kontraktene, gikk utslippet ned til ca. 44.300 
tonn CO2 i 2020. Dette er en reduksjon på ca. 5,5 prosent. Nedgan-
gen skyldes først og fremst overgang til biodiesel og batterielektriske 
busser i Haugalandet-kontrakten fra 1. juli, og overgang til biodiesel i 
Vassøysambandet, samt et redusert drivstofforbruk i Utsirasamban-
det. Videre skyldes omtrent 3 prosent av nedgangen det statlige kravet 
til økt innblanding av biodiesel i autodiesel, som økte fra 12 prosent 
i 2019 til 20 prosent fra 1. januar og til 22,3 prosent fra 1. juli 2020. 
Innblandingskravet gjelder ikke marin gassolje (MGO) til båtrutene. 

Utslippene fra bussrutene ble redusert fra 24.054 tonn i 2019 til 
23.845 tonn i 2020, tilsvarende ca. 1 prosent. Effekten av ovennevnte 
konvertering fra diesel til biodiesel og elkraft ble delvis motvirket av et 
høyere dieselforbruk enn budsjettert i busskontraktene for Jæren og 
Dalane, Haugalandet og Ryfylke Sør.  

Utslippene fra båtrutene (unntatt de to nye kontraktene) ble redusert 
fra 22.879 tonn CO2 til 20.427 tonn. Dette skyldes at ny kontrakt 
for Vassøy fra 1. januar 2020 krever bruk av biodiesel, samt redusert 
drivstofforbruk i Utsirasambandet. 

Framtidsutsikter for klimagassutslipp 

Kolumbus søkte i 2020 støtte til ombygging av den andre hurtigbåten 
i Røværsambandet, og fikk tilsagn fra Miljødirektoratet på 19,5 mil-
lioner kroner til dette prosjektet. Til sammen har dermed Kolumbus 
fått tilsagn om 31,5 millioner kroner til å bygge om de to hurtigbåtene 
i Røværsambandet fra dieseldrift til batterielektrisk drift, i tillegg til 4 
millioner kroner fra Enova til å bygge ladeinfrastrukturen for samban-
det. Forhandlingene med Norled er i sluttfasen, og begge parter er 
innstilt på å gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at Røværsam-
bandet kan være elektrifisert innen sommeren 2022, som verdens 
første batterielektriske hurtigbåtsamband. 

Fylkestinget vedtok i desember 2020 en plan for elektrifisering av 
Utsirasambandet, som forutsatte at fylkeskommunen ved Kolum-
bus overtok eierskapet til fartøyet MF Utsira. Generalforsamlingen 
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Utvikling i tall 

↓ Tabellen gir en oversikt over utviklingen i antall reiser de siste tre årene for ulike transportmidler og ruteområder.

Buss 2018 2019 2020 Endring 19–20

Nord Jæren 19 672 378 22 287 541 16 348 831 -26,6 %

Jæren/Dalane 635 699 730 253 536 717 -26,5 %

Haugalandet 3 151 456 3 162 147 2 337 779 -26,1 %

Ryfylke 855 021 838 186 802 500 -4,3 %

Ryfylkeøyene (skoleskyss) 91 655 129 271 138 645 +7,2 %

Båt

Hurtigbåt Ryfylke 457 985 398 934 235 233 -41,0 %

Hurtigbåt Byøyene 244 397 259 703 199 062 -23,4 %

Hurtigbåt Røvær 67 624 64 555 47 492 -26,4 %

Ferje

Vassøy personbil 73 117 69 268 65 169 -5,9 %

Vassøy passasjer 98350 96 387 76 411 -20,7 %

Lysefjorden personbil 8 281 7 773 7 386 -5,0 %

Lysefjorden passasjer 35 352 38 165 21 971 -42,4 %

Utsira personbil 11 571 11 240 11 200 -0,4 %

Utsira passasjerer 24 322 22 936 22 184 -3,3 %

Bysykkelen

Rogaland 78 834 74 240 191 426 157,8 %
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Buss

Sør-Rogaland (Nord-Jæren og Jæren/Dalane)

Antall reiser 16 885 548

Antall reiser per avgang 15,6

Billettinntekter 146 155 755 kr

Tilskudd per reise 28,4 kr

Rutekilometer 15 212 676  km

↓ Antall reiser med buss på Nord-Jæren

På Nord-Jæren ble det registrert totalt 16.348.831 reiser i 2020. Det 
er en nedgang på 26,6 prosent sammenlignet med 2019. 
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Kollektivtilbudet i Rogaland varierer i ulike deler av fylket. I by-
områdene på Nord-Jæren og på Haugalandet er det et relativt godt 
utbygd rutenett med høy frekvens, mens rutetilbudet i distriktet er 
mer beskjedent og ofte består av skoleruter. I Ryfylke er ferje- og hur-
tigbåtrutene samt skoleskyss i stor grad bestemmende for bussru-
tene. I 2020 styrket vi kollektivtilbudet på Haugalandet i forbindelse 
med nytt anbud for rutetrafikk og økte rutetilbudet på Nord-Jæren 
med over 3000 ukentlig avganger i forbindelse med satsing på kollek-
tivtrafikken i Bymiljøpakken. Koronapandemien hatt en negativ effekt 
på antall reiser i 2020. 
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Haugalandet

Antall reiser 2 337 779

Antall reiser per avgang 15,3

Billettinntekter 26 790 897 kr

Tilskudd per reise 49,8 kr

Rutekilometer 4 053 269  km

↓ Antall reiser med buss i Nord-Rogaland

I 2020 ble det registrert 2.337.779 reiser med buss i Haugalandet. 
Det er 26,1 prosent nedgang i reiser sammenlignet med 2019. Fra 1. 
juli ble det ny operatør for rutekjøring og APC-system i alle bussene 
på Haugalandet. 
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↓ Antall reiser med buss i Jæren/Dalane

I Jæren/Dalane ble det registrert totalt 536.717 reiser i 2020. Det er 
en nedgang på 26,5 prosent sammenlignet med 2019. 
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↓ Antall reiser med buss i Ryfylke Nord

I 2020 ble det registrert 115.799 reiser i Ryfylke Nord. Det er en ned-
gang på 42 prosent sammenlignet med 2019. 

↓ Antall reiser med HentMeg
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Ryfylke (sør og nord)
Antall reiser 802 500

Antall reiser per avgang 11,9

Billettinntekter 22 760 491 kr

Tilskudd per reise 112,7 kr

Rutekilometer 2 143 114  km

↓ Antall reiser med buss i Ryfylke Sør

I 2020 ble det registrert totalt 686.701 reiser i Ryfylke Sør. Dette er 
en økning på 8 prosent sammenlignet med 2019.  

 Fra 30. desember 2019 ble det startet en ny kontrakt for rutekjøring i 
området, med store endringer i rutestruktur og kjøremønster. Dette er 
nok noe av årsaken til den positive økningen i antall reisende til tross 
for koronarestriksjoner. En av nyhetene i dette anbudet er rutebuss 
gjennom Ryfast med åpningstid døgnet rundt hele uken. Det første 
driftsåret er det gjennomført totalt 49.856 reiser i tidsrommet 00:00 
til 05:59. 
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Båt

Ryfylke

Antall reiser 235 233

Antall reiser per avgang 22,6

Billettinntekter 19 110 053 kr

Tilskudd per reise 415,2 kr

Rutekilometer 606 034  km

↓ Antall reiser med båt i Ryfylke

I forbindelse med åpning av Ryfasttunnelen ble Jørpelandsruta lagt 
ned 1. februar 2020.
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Bysykkel

↓ Antall turer med bysykkelen

Fra 3. februar 2020 ble Rogaland et av få områder i verden med el-
ektriske bysykler inkludert i kollektivtilbudet. Full integrering av by-
sykkel i kollektivtilbudet har så langt vært en stor suksess. Da vi fra 
mars 2020 måtte holde avstand til hverandre og ikke kunne reise koll-
ektivt på samme måte som før, ble bysykkelen et godt alternativ for 
mange. I 2020 ble det registrert totalt 191.426 turer med bysykkel, 
og leietiden per tur var ca. 20 minutter (median). Vi fortsatte å utvikle 
bysykkeltilbudet gjennom året, og flere ladestasjoner har stadig gjort 
tilbudet aktuelt for flere. 
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Røvær

Antall reiser 47 492

Antall reiser per avgang 6,6

Billettinntekter 1 801 856 kr

Tilskudd per reise 494,7 kr

Rutekilometer 4 891  km

↓ Antall reiser med båt til Røvær

I 2020 ble det registrert 47.492 reiser med Røvær, det er en ned-
gang på 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. I 
forbindelse med ny kontrakt ble det innført nytt APC-system. Dette er 
første året vi har APC-tall for hele året. 
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Byøyene

Antall reiser 199 062

Antall reiser per avgang 23,1

Billettinntekter 3 525 878 kr

Tilskudd per reise 186,2 kr

Rutekilometer 187 317  km

↓ Antall reiser med båt på Byøyene

I 2020 ble det registrert 199.062 reiser med hurtigbåt til Byøyene/
Hommersåk, det er en nedgang på 23,4 prosent sammenlignet med 
2019.
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Kvitsøy-ferjen

Antall passasjerer 110 640

Billettinntekter 7 142 101 kr

Tilskuddsandel 87 %

Kolumbus overtok ansvaret for dette sambandet 1.januar 2020 og det 
ble registret 110.640  passasjerer og 60.345 biler.

Finnøy-ferjen

Antall passasjerer 272 099

Billettinntekter 23 980 580 kr

Tilskuddsandel 62 %

Kolumbus overtok ansvaret for dette sambandet 1.januar 2020 og det 
ble registret 272.099  passasjerer og 243.731 biler.

Utsira-ferjen

Antall passasjerer 22 184

Billettinntekter 2 508 411 kr

Tilskuddsandel 92 %

I 2020 ble det registrert 22.184 passasjerer. Det er en nedgang på tre 
prosent. Antall biler har holdt seg stabilt på 11.200 biler. 

Vassøy-ferjen

Antall passasjerer 76 411

Billettinntekter 5 042 775 kr

Tilskuddsandel 74 %

I 2020 ble det registrert 76.411 passasjerer. Det er en nedgang på 21 
prosent sammenlignet med samme periode i 2019. På samme tid har 
det vært en nedgang i antall biler med seks prosent. 

Lysebotn-ferjen

Antall passasjerer 21 971

Billettinntekter 2 028 489 kr

Tilskuddsandel 92 %

I 2020 ble det registrert 21.971 passasjerer og 7386 biler. Det er 
en nedgang i antall passasjerer på 42 prosent, og antall biler på fem 
prosent. 
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Utvikling av billettsalg

Billettype 2018 2019 2020 Endring 19–20

Enkeltbillett 5 946 971 5 843 099 3 538 758 -39,4 %

24-timersbillett 73 443 99 670 86 961 -12,8 %

30-dagersbillett 145 330 145 144 89 696 -38,2 %

HjemJobbHjem 73 259 100 989 56 538 -44,0 %

Ungdomsbillett 177 624 183 332 118 470 -35,4 %

365-dagersbillett 496 1 132 681 -39,8 %

Tabellen viser antall solgte billetter for hele Rogaland per billettype 
per år. Det omfatter salg om bord, mobilbilletter og salg via kunde-
senter og online bookingsystem.  

Stadig flere reisende har de siste årene ført til en solid økning i antall 
solgte billetter. Økt lojalitet og overgang fra enkeltbilletter til periode-
billetter har vært en ønsket og økende trend. I 2019 kunne vi se at den 
store økningen i salg av HJH-billetter ikke påvirket salget av enkeltbi-
lletter og ordinære periodebilletter, noe som tyder på at de fleste av 
disse billettene er nye reisende. 

I 2020 har det, på linje med nedgangen i antall reiser, vært en stor 
nedgang i antall solgte billetter. 

Etter vedtak i fylkestinget ble det fra 1. november 2020 gjort en-
dringer på flere av billettprisene. Her er de største endringene: 

Familiebillett: Det vil være mulig å ta med en ekstra voksen og inntil 
tre barn i helger og etter 17 på hverdager på alle voksenbilletter (ink-
ludert enkeltbilletten), unntatt HjemJobbHjem-billetten og billetter 
kjøpt på billetter.kolumbus.no.
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Nærsonebilletter  
I Haugesund og Egersund blir det testet ut om tikronersbilletter kan 
bidra til flere reisende. Den største andelen nærsonebilletter har 
tradisjonelt sett blitt solgt om bord i bussen. Fra mars 2020 har det, 
på grunn av smittevern, ikke lenger vært mulig å kjøpe billetter om 
bord i bussen, samtidig har det blitt oppfordret til å sykle og gå når 
man kan.

Haugesund

2018 2019 2020 Endring 19–20

Mobil 261 903 367 404 318 007 -13 %

Om bord 749 189 719 011 163 052 -77 %

Totalt 1 011 092 1 086 415 481 059 -55,7 %

Totalt ble det solgt 481.059 nærsonebilletter i Haugesund i 2020. Det 
er en nedgang på 55,7 prosent sammenlignet med samme periode i 
2019. Gjennomsnittlig reiselengde for hovedrutene 201 og 202 er 
henholdsvishv 4,15 og 4,55 km.

Egersund

2018 2019 2020 Endring 19–20

Mobil - 9 680 21 552 123 %

Om bord - 31 840 8 697 -73 %

Totalt - 41 520 30 249 -27 %

Totalt ble det solgt 30.249 nærsonebilletter i Egersund i 2020. Det er 
en nedgang på 27 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. 
Lengden på rutene varierer fra 2,92 km til 6,17 km. 

Enkeltbilletten for en sone økes fra 38 til 40 kroner, to soner fra 73 til 
75 kroner og tre eller flere soner fra 108 til 110 kroner. 10-kroners-
billetten i Haugesund og Egersund forblir uendret.

24-timersbilletten for en sone senkes fra 95 til 60 kroner, to soner fra 
145 til 110 kroner og tre eller flere soner fra 195 til 160 kroner.

30-dagersbilletten for en sone senkes fra 760 til 600 kroner, to soner 
fra 1 160 til 1 000 kroner og tre eller flere soner fra 1 560 til 1 400 
kroner.  

Smittevern og hjemmekontor har virkelig gitt utslag for salget av 
HJH-billetten. Historisk sett har salgsutviklingen for HJH-billetten 
vært positiv. Også 2020 startet med salgsrekord, men endte til slutt 
opp med en nær halvering av salgstallene for 2019. Fra 12. oktober 
ble det, i tillegg til ferjen mellom Mekjarvik og Kvitsøy samt Finnøysam-
bandet, mulig å reise med HJH-billetten på Kolumbus’ hurtigbåter og 
ferjer i «nye» Stavanger og Sandnes kommuner.  

↓ Antall solgte HJH-billetter
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Salgskanaler

Grafen viser fordelingen mellom forhåndskjøpte billetter og salg av 
billetter om bord. Utviklingen viser tydelig hvordan digitalisering er 
blitt en større del av hverdagen de siste årene. I 2020 har nesten alle 
billetter blitt kjøpt på forhånd etter at det på grunn av smittevernstil-
tak fra mars ikke har vært kontantbetaling om bord. 

↓ Billettsalg fordelt på kanal
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Årsberetning 2020 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Kolumbus AS er heleid av Rogaland fylkeskommune og skal bidra til at 
Rogaland fylkeskommune når sine samferdselspolitiske mål. Kolum-
bus AS har lokaler i Stavanger (hovedkontor) og i Haugesund. 

Vår oppgave er å 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 
formål å skaffe eieren økonomisk vinning. Utførelsen av transporttje-
nestene skjer ved bruk av underleverandører. 

Utviklingen i 2020 - viktige hendelser 

I 2020 har utviklingen av antall reisende med buss og båt pekt nedo-
ver. Helsemyndighetene rådet befolkningen til å unngå å reise kollektivt, 
og dermed har nedgangen i antall reisende vært positiv i et smittebe-
grensende perspektiv, men også negativ i et økonomisk perspektiv. Med 
ekstra midler fra myndighetene har Kolumbus likevel klart å oppretthol-
de full ruteproduksjon for å fordele de reisende på flere avganger og 
dermed redusere trengsel om bord. I tillegg sørget ekstra midler for en 
solid økning i antall avganger på Nord-Jæren fra oktober. 

Mobilitetsarbeidet ved siden av den ordinære ruteproduksjonen har 
også blitt prioritert i 2020. Bysykkelen ble relansert med bedre motor 
og større tilgjengelighet for flere kunder i februar, og i november startet 
neste kapittel i testingen av selvkjørende buss i Stavanger Øst. Høsten 
2020 vedtok fylkestinget fylkeskommunens mobilitetsstrategi. Fram til 
da låste midlene fra Byvekstavtalen mobilitetsarbeidet til Nord-Jæren, 
men den nye strategien slo fast at Kolumbus skal ha ansvaret for mob-
ilitet i hele fylket. 

Styret

Hege Skogland Mokleiv

Nestleder

Tormod Gjermundsen

Varastyremedlem

Espen Schiager

Ansattes representant i styret

Ina Eldøy

Styremedlem

Brage Wårheim Johansen

Styremedlem

Ingvald Fardal

Styremedlem

Linn Wetteland

Ansattes representant i styret

Rolf Roverud

Styreleder

Odd Harald Aksland

Direktør
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kjøretøy også framover. Derfor fortsetter utrullingen og forbedringen av 
bysykkelen, og bildeling skal utredes med private aktører. 

For båttilbudet står Kolumbus overfor et år med både kutt i rutetilbud 
og nyvinninger innen klimanøytral motorteknologi. Regjeringens om-
fordeling av midler, der de med lengst kystlinje får mest, slo uheldig 
ut for Rogaland. Tilskuddet ble redusert, og selv med ekstra midler 
er en viss grad av rutekutt uunngåelig. Samtidig begynner byggingen 
av selve skroget til den nye fullelektriske hurtigbåten hos Fjellstrand i 
mai 2021. TrAM, et stort europeisk prosjekt ledet av Kolumbus, skal 
føre fram til en nullutslipps hurtigbåt med helelektrisk framdrift som 
skal gå i rute mellom Byøyene i Stavanger i 2022. 

Organisasjon 

Kolumbus hadde ved årsslutt 72 ansatte (68,6 årsverk). 20 av de 
ansatte jobbet i kundesenteret, mens 9 var ansatt innen HjemJobbH-
jem, bysykkel og mobilitetsarbeid. Foretaket har god kjønnsfordeling. 
Det er fem menn og tre kvinner i styret, og 39 menn og 34 kvinner som 
er ansatt i Kolumbus. Med bakgrunn av den jevne kjønnsfordelingen i 
både styre og administrasjon er det ikke iverksatt spesielle tiltak for å 
fremme likestilling i Kolumbus. 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet er godt. Samlet sykefravær for Kolumbus var på 4,3 
prosent (3,8 prosent i 2019), hvorav korttidsfraværet utgjorde 1,2 
prosent (1,3 prosent i 2019). Kolumbus har en målsetting om tilst-
edeværelse på minst 96 prosent. Det har ikke vært skader eller ul-
ykker i Kolumbus AS i 2020. Kolumbus overvåker arbeidsmiljøet hos 
våre operatører. I 2020 var sykefraværet hos alle våre operatører inn-
enfor normalen.  

Etiske retningslinjer 

Som et aksjeselskap eid av Rogaland fylkeskommune, har Kolum-
bus fortsatt å drive sin virksomhet etter de etiske retningslinjene til 

I 2020 har Kolumbus blitt hedret med hele tre høythengende priser: 
DOGA-merket for godt design i kulturbyggingsprogrammet for sjåfør-
motivasjon, kundeserviceprisen 2020 for beste kundeservice innen 
persontransport og kollektivprisen 2020 for selskapets helhetlige 
mobilitetsarbeid. 

Forskning og utvikling 

Utvikling av både digitale tjenester og fysiske transportmidler har vært 
viktig i 2020. Dagens prismodell for billettering, med rigide takstson-
er, slår uheldig ut for mange. Derfor har Kolumbus i 2020 jobbet godt 
med en ny takstmodell der en betaler kun for hvor langt en har reist. 
På app-siden har det blitt jobbet mot at reiseplanleggerappen skal 
innlemmes i sanntidsappen i løpet av 2021. 

Den nye bysykkelen ble lansert i februar og har fått flere oppgrade-
ringer gjennom året. Det er gjort oppgradering både på den fysiske 
sykkelen og digitalt i baksystemet. I tillegg har det blitt gjort store 
framskritt i TrAM-prosjektet, der en helelektrisk hurtigbåt skal bygges 
innen 2022. 

Økonomi og regnskap 

Selskapet har ikke overskudd som formål. Årsregnskapet viser hvilke 
inntekter Kolumbus har hatt og hvordan selskapets ressurser er an-
vendt for å oppfylle selskapets målsetning. Selskapet har stort fokus 
på økonomistyring og kostnadskontroll. Det er gitt ytterlige opplys-
ninger om Kolumbus’ regnskap og likviditet under «kommentarer til 
årsregnskapet». 

Framtidsutsikter 

Kolumbus jobber for at det skal bli enda mer attraktivt å reise uten pri-
vatbilen i Rogaland. Vi skal jobbe målbevisst slik at trafikkveksten fram-
over tas gjennom buss, båt, tog, sykkel og gange – med redusert bil-
trafikk og bedre miljø som konsekvens. Med pandemien som premiss 
må vi ta høyde for at flere velger å reise uten at mange samles på samme 
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ikke rentebærende gjeld og har ingen vesentlige leieavtaler som er 
eksponert for rente- eller valutaendringer. Kolumbus har ikke vesent-
lige valutaposter. Det har ikke vært alvorlige ulykker knyttet til driften 
av buss- eller hurtigbåttilbudet i 2020. 

Kolumbus har blitt stevnet i forbindelse med tildeling av leiekontrakt 
for bussanlegget på Raglamyr. Rettssaken er berammet til juni 2021. 
Det er foretatt nødvendige disponeringer i regnskapet som følge av 
dette.  

Fortsatt drift og rettvisende bilde 

Styret bekrefter, i samsvar med regnskapsloven §3-3a, at årsregnska-
pet er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift og at 
denne forutsetningen er til stede. 

fylkeskommunen. Styret har vedtatt at Kolumbus skal bruke Kollek-
tivtrafikkforeningens tre ulike veiledere for etiske retningslinjer for in-
tern bruk, rutiner for varsling og etiske krav til leverandører. 

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 per-
sontransporttjenester av operatører av busser, ferjer og hurtigbåter. 

Klimagassutslippene fra Kolumbus sine buss- og båtruter var i 2020 
på ca. 54.600 tonn CO2, opp fra ca. 46.900 tonn i 2019. Økningen 
skyldes at Kolumbus overtok ansvaret for de to ferjekontraktene for 
Finnøy- og Kvitsøysambandet fra 1. januar 2020. De to nye ferjekon-
traktene medførte en økning i utslippene på 10.300 tonn CO2 for 
2020. 

Ser man bort fra disse to kontraktene, gikk utslippet ned til ca. 44.300 
tonn CO2 i 2020. Dette er en reduksjon på ca. 5,5 %. Nedgangen sky-
ldes først og fremst overgang til biodiesel og batterielektriske busser 
i kontrakten på Haugalandet fra 1. juli, og overgang til biodiesel i 
Vassøysambandet, samt et redusert drivstofforbruk i Utsirasamban-
det. Videre skyldes ca. 3 % av nedgangen det statlige kravet til økt in-
nblanding av biodiesel i autodiesel, som økte fra 12 % i 2019 til 20 % 
fra 1. januar og til 22,3 % fra 1. juli 2020. Innblandingskravet gjelder 
ikke marin gassolje (MGO) til båtrutene. 

Videre i 2020 ble det jobbet med TrAM-prosjektet, som har som mål 
å sette verdens første fullelektriske hurtigbåt i rute innen 2022. Klim-
agassen CO2 bidrar til global oppvarming ved å øke CO2-innholdet i 
atmosfæren. Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å re-
dusere klimagassutslippene. Kolumbus sine ambisjoner på miljøom-
rådet er store. Gjennomføringen må imidlertid alltid tilpasses de økon-
omiske rammer som Rogaland fylkeskommune stiller til disposisjon. 

Risiko, mulige forpliktelser og usikkerhetsfaktorer 

Kolumbus driver en virksomhet som er avhengig av tilskudd fra Ro-
galand fylkeskommune. Tilskuddene bevilges årlig. Kolumbus har 
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Regnskap med kommentarer

Økonomisk resultat

Kolumbus AS driver sin virksomhet ved å kjøpe inn tjenester fra un-
derleverandører. Selskapets virksomhet omfatter både styring og drift 
av tradisjonelt rutetilbud, utvikling og drift av fremtidsrettede mobi-
litetstilbud og utvikling av nødvendig teknologi for løsning av samfun-
nets mobilitetsbehov. 

Virksomheten er overordnet organisert som en drifts og innkjøpsor-
ganisasjon. Selskapets regnskapsmessige balanse er derfor begren-
set i forhold til de ressurser som selskapet faktisk disponerer. 

Selskapets målsetning er ikke å oppnå overskudd, men å anvende 
knappe ressurser på best mulig måte og i henhold til oppdragsgivers 
målsetninger. Selskapets resultatregnskap må leses på dette grun-
nlag. Dersom det er mottatt støtte til konkrete prosjekter er bruken av 
mottatt midler ført som reduksjon i påløpte utgifter. 

Kolumbus hadde i 2020 driftsinntekter på 1 774 millioner kroner, 
en økning på 19,6 prosent i forhold til driftsinntektene i 2019. Av 
de samlede driftsinntektene utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland 
fylkeskommune 1 186 millioner kroner. Rammetilskuddet utgjør 
66,9 prosent av samlede driftsinntekter. Andelen har økt sammen-
lignet med 2019 som følge av ekstra tilskudd fra staten som følge av 
inntektsbortfall i forbindelse med koronapandemien. I 2020 overtok 
også Kolumbus flere ferjesamband som også medfører en økning i 
rammetilskuddet. Kolumbus har også mottatt 217 mill kr i belønning-
smidler og andre statlige tilskudd i 2020. 

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 2 416 025 kroner. 

Salgsinntektene var i 2020 på 369,4 millioner kroner, noe som er en 
reduksjon på 85,2 mill kr fra 2019. Av salgsinntektene utgjør passas-
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tiltak, og midler til økt ruteproduksjon. For mange av utviklingstiltak-
ene knyttet til belønningsmidlene er det leid inn konsulenter for ut-
førelse av oppdrag, særlig innenfor digitale løsninger, trafikksentral og 
mobilitetstiltak. Kostnadene for bruk av konsulenter er således høye.

Økningen i varekostnader fra 2019 til 2020 henger i hovedsak sam-
men med ordinær regulering av buss-, ferge- og hurtigbåtkontrakter, 
samt en utvidelse av ruteproduksjonen på Haugalandet i forbindelse 
med oppstart nytt anbud, samt utvidelse av rutetilbudet på Nord 
Jæren fra 12. oktober 2020.  

Kolumbus har en viss egenutvikling av digitale løsninger både knyttet 
til trafikkstyring, utvikling av nye apper og forbedring av eksisterende. 
Kostnadene til dette er i all hovedsak utgiftsført løpende.  

Likviditet

Likviditetsbeholdningen i Kolumbus AS var 234,5 millioner kroner pr 
31. desember 2020. Beholdningen pr 31. desember 2019 var 233,6 
millioner kroner. Kolumbus har ingen lån. Likvidene er i stor grad kny-
ttet til overføringen av forpliktelser fra Rogaland Kollektivtrafikk fra 
2015, mottatte belønningsmidler, samt mottatt rammetilskudd fra 
Rogaland fylkeskommune. 

Balansen

Totalkapitalen i selskapet var ved utgangen av året 385,8 million-
er kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 31,8 prosent i 2020. Det er 
en økning i forhold til 2019 hvor egenkapitalandelen utgjorde 30,0 
prosent. Økningen i egenkapitalandelen skyldes i hovedsak økning i 
innskutt egenkapital fra Rogaland fylkeskommune. I 2020 er det brukt 
av tidligere avsatte belønningsmidler og forpliktelser fra Rogaland 
Kollektivtrafikk, slik at avsetningen for forpliktelser er redusert.  

Kolumbus AS leier all eiendomsmasse som selskapet benytter i sin 
virksomhet. Det foreligger betydelige langsiktige leieavtaler for bus-
sanleggene på Forus og på Raglamyr. Balanseførte anleggsmidler 
består av busser (ca 8,5 mill kr) og inventar/innredning og utstyr. 

jerinntektene 315,1 mill kr og er redusert med 22,6 prosent i forhold 
til fjoråret. Sammenlignet med budsjetterte inntekter er inntektsbort-
fallet i 2019 163,0 mill kr. De budsjetterte passasjerinntektene var 
høyere i 2020 enn i 2019 som følge av at Kolumbus overtok ansvaret 
for to ferjesamband i 2020, økt ruteproduksjon med buss i Ryfylke 
Sør, på Nord Jæren og på Haugalandet, samt at det var budsjettert 
med en fortsatt vekst i antall reiser. Reduksjonen i passasjerinntekter 
har sin årsak i koronapandemien. Etter 12. mars 2020 har det vært 
tydelige anbefalinger om at reisende bør unngå å reise kollektivt. 
Dette har gitt seg utslag i en kraftig reduksjon i antall reiser og således 
også passasjerinntekter. Bortfallet av passasjerinntekter er kompens-
ert av staten gjennom egne bevilgninger. Kolumbus har i 2020 mottatt 
140,3 mill som kompensasjon for bortfall av passasjerinntekter som 
følge av koronapandemien. 

Fra 12. mars har det ikke vært mulig å kjøpe billett om bord på busser. 
Dette har medført at andelen billettkjøp med selvbetjente betaling-
sløsninger naturlig nok har økt. Andelen som forhåndskjøper billetter 
er økt fra 82 prosent i 2019 til 92 prosent i 2020. 

Det har i 2020 vært et takstsamarbeid mellom Kolumbus og Go-
Ahead på Jærbanen. Takstavtalen innebærer at Kolumbus betaler et 
fast beløp pr reise til Go-Ahead. Prisen pr reise som Kolumbus betaler 
består indirekte av to deler; en del er selve billettinntekten for reisen 
og den andre delen tilsvarer takstdifferansen mellom Kolumbus sitt 
takstregulativ og normalprisen til togoperatør. Ettersom det fylke-
skommunale takstregulativet er lavere enn normaltakstene for tog, 
må således Kolumbus kompensere for en takstdifferanse. På samme 
måte som annen kollektivtrafikk, hadde Jærbanen en sterk nedgang 
i antall reiser i 2020, noe som har medført at kostnadene ved tak-
stavtalen har blitt lavere enn budsjettert.

Kolumbus har fått til sammen 217 mill kr i midler knyttet til byvek-
stavtalen til øremerkede tiltak for 2020. Disse midlene er fordelt i 
byvekstavtalen, og er midler ut over det ordinære rammetilskuddet 
og skal brukes på konkrete tiltak på Nord Jæren. Midlene fra byvek-
stavtalen kan deles i tre; belønningsmidler, midler til takstreduserende 
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Resultatregnskap
Kolumbus AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 2 369 385 406 454 584 154
Rammetilskudd 10 1 186 929 152 886 714 253
Andre tilskudd 10 216 988 542 142 179 142
Sum driftsinntekter 1 773 303 101 1 483 477 550

Varekostnad 1 573 203 308 1 331 562 860
Lønnskostnad 3, 8 58 877 309 57 039 106
Avskrivning av driftsmidler 4 8 405 914 4 840 200
Annen driftskostnad 3, 13 133 473 659 92 432 608
Sum driftskostnader 1 773 960 191 1 485 874 774

Driftsresultat -657 090 -2 397 224

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 3 157 285 5 277 911
Annen finansinntekt 45 949 0
Annen finanskostnad 130 118 22 448
Resultat av finansposter 3 073 115 5 255 463

Ordinært resultat før skattekostnad 2 416 025 2 858 239
Ordinært resultat 2 416 025 2 858 239

Årsresultat 6 2 416 025 2 858 239

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 6 2 416 025 2 858 239
Sum overføringer 2 416 025 2 858 239

Balanse
Kolumbus AS

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 4 8 497 016 9 858 420
Skip og flytende installasjoner 4 13 750 772 0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 29 750 893 19 864 071
Sum varige driftsmidler 51 998 682 29 722 491

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 7 1 000 1 000
Lån til foretak i samme konsern 9 10 500 000 0
Investeringer i aksjer og andeler 790 395 677 612
Sum finansielle anleggsmidler 11 291 395 678 612

Sum anleggsmidler 63 290 077 30 401 103

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 9 65 587 918 34 247 892
Andre kortsiktige fordringer 9 22 388 872 27 567 003
Sum fordringer 87 976 790 61 814 894

Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 234 533 817 233 593 634

Sum omløpsmidler 322 510 606 295 408 528

Sum eiendeler 385 800 683 325 809 631
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Balanse
Kolumbus AS

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 5, 6 6 000 000 5 000 000
Overkurs 6 72 561 634 50 761 634
Sum innskutt egenkapital 78 561 634 55 761 634

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 44 237 072 41 821 047
Sum opptjent egenkapital 44 237 072 41 821 047

Sum egenkapital 122 798 705 97 582 680

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 8 17 579 143 16 503 639
Andre avsetninger for forpliktelser 10 23 891 777 25 235 340
Sum avsetning for forpliktelser 41 470 921 41 738 979

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 12 159 814 179 129 537 288
Skyldig offentlige avgifter 4 228 860 4 140 777
Annen kortsiktig gjeld 57 488 018 52 809 907
Sum kortsiktig gjeld 221 531 057 186 487 972

Sum gjeld 263 001 977 228 226 951

Sum egenkapital og gjeld 385 800 683 325 809 631

Stavanger,
Styret i Kolumbus AS

Rolf Gunnar Roverud
styreleder

Hege Skogland Mokleiv
nestleder

Ina Eldøy
styremedlem

Brage Wårheim Johansen
styremedlem

Ingvald Fardal
styremedlem

Linn Wetteland
styremedlem

Espen Schiager
styremedlem

Odd Harald Aksland
daglig leder

2019 2018
   KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Årsresultat før skattekostnad 2 416 025 2 858 239
Ordinære avskrivninger 8 405 914 4 840 200
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 1 075 504 -959 151
Endring i ikke inntektsført tilskudd (gjeld) -1 343 563 -13 823 112
Endring i kundefordringer -31 340 026 6 663 967
Endring i  leverandørgjeld 30 276 891 -15 917 620
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -555 675 24 613 629
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 8 935 070 8 276 151

   KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -30 682 103 -15 499 709
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 31 691 408
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -112 783 -107 977
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -30 794 886 16 083 722

   KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Innbetaling av egenkapital 22 800 000 19 600 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 22 800 000 19 600 000

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 940 184 43 959 873
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 233 593 633 189 633 760
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 234 533 817 233 593 633

Kolumbus
Kontantstrømoppstilling

, 8 mars 2021

2020 2019
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Kolumbus AS

Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet 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.

Balanseføring av leieavtaler
Langsiktige avtaler om leie av fast eiendom balanseføres ikke med mindre Kolumbus har rett til å overta leieobjektet for
et vederlag som er betydelig lavere enn antatt fremtidig markedsverdi. Informasjon om leieavtalens varighet og
vesentlige betingelser inntas i note.

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. Utvikling av elektroniske applikasjoner utgiftsføres løpende på grunn av usikker økonomisk levetid og
manglende pålitelig måling av tilvirkningskostnad. Regnskapsmessig utgiftsført beløp reduseres med mottatt støtte.

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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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
Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere.

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.
Kolumbus AS har i 2019 ervervet 75 prosent av aksjene i Bysykkelen AS. Bysykkelen AS er et datterselskap av
Kolumbus AS, slik at det i 2019 er etablert et konsern iht Aksjelovens § 1-3. Ettersom virksomheten til Bysykkelen AS
ikke av vesentlig betydning for Kolumbus AS har Kolumbus AS med referanse til Regnskapslovens § 3-2 ikke utarbeidet
konsernregnskap. Det er inntatt informasjon om Bysykkelen AS i note 7.

Note 2 Salgsinntekt

2020 2019
Per virksomhetsområde
Passasjerinntekter 315 099 217 407 046 735
Andre salgsinntekter 54 286 189 47 537 419
Sum 369 385 406 454 584 154

All aktivitet skjer i Rogaland fylke.
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 45 357 718 44 679 644
Arbeidsgiveravgift 6 903 333 7 226 429
Pensjonskostnader 4 906 959 5 233 369
Andre ytelser 1 709 300 -100 336
Sum 58 877 309 57 039 106

Selskapet har i 2020 sysselsatt 69 årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 302 783 0
Annen godtgjørelse 32 333 789 500
Sum 1 335 116 789 500

Daglig leder er med i selskapets ytelsesordning for pensjon.

Honorar til revisor eks. mva utgjør: 2020 2019
Lovpålagt revisjon 210 555 202 457
Andre tjenester fra revisor 164 370 158 954
Bistand fra Deloitte Advokatfirma AS 0 1 350
Sum 374 925 362 761

Note 4 Anleggsmidler

Busser Inventar Båt og ferjer
under utvikling

Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.20 17 535 898 30 326 983 47 862 881
+ Tilgang kjøpte driftsmidler 1 344 171 15 587 161 13 750 772 30 682 104
= Anskaffelseskost 31.12.20 18 880 069 45 914 144 13 750 772 78 544 985

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 10 383 052 16 163 251 26 546 304
= Bokført verdi 31.12.20 8 497 016 29 750 893 13 750 772 51 998 681

Årets ordinære avskrivninger 2 705 575 5 700 339 8 405 914

Økonomisk levetid 7 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Side 7

Kolumbus AS

Noter til regnskapet 2020

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kolumbus AS pr. 31.12 består av:
Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 1 000 6 000,0 6 000 000
Sum 1 000 6 000 000

Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

Ordinære Eierandel Stemmeandel
ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1 000 100,0 100,0

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019 5 000 000 50 761 634 41 821 047 97 582 680
Endringer ført mot EK 0 0
Pr 01.01.2020 5 000 000 50 761 634 41 821 047 97 582 680

Årets resultat 2 416 025 2 416 025
Kapitalforhøyelse 1 000 000 21 800 000 22 800 000
Pr 31.12.2020 6 000 000 72 561 634 44 237 072 122 798 705

Note 7 Datterselskap, TS og FKV

Kontor- Eier- Anskaffelses Balanseført Andel Andel
kommune andel kost verdi egenkapital resultat

DS
Bysykkelen AS Stavanger 75% 1 000 1 000 4 484 602 1 188 923
Sum 1 000 1 000 4 484 602 1 188 923
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Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

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

2020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 6 844 498
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 426 208
Avkastning på pensjonsmidler -1 836 811
Administrasjonskostnader/Rentegaranti 268 772
Resultatført estimeringstap/(gevinst) -1 774
Resultatført planendring 0
Periodisert arbeidsgiveravgift 906 494
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.) 0
Netto pensjonskostnad 7 607 387

Antall personer omfattet av ordningen 2020 2019
Aktive 69 69
Pensjonister 13 13
Totalt 82 82

Fondert Sum
Påløpte pensjonsforpliktelser 72 787 257 72 787 257
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -56 882 261 -56 882 261
Periodisert arbeidsgiveravgift 1 674 147 1 674 147
Netto pensjonsforpliktelse 17 579 143 17 579 143

Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) 31.12.20 31.12.19
Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,25 %
Forventet pensjonsøkning 1,24 % 1,24 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,00 % 2,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,10 % 3,80 %

Note 9 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Forhold til motparten Andre fordringer
Motpart 2020 2019
Bysykkelen AS Datter 10 500 000 0
Sum 10 500 000 0

Forhold til motparten Kundefordringer
Motpart 2020 2019
Rogaland fylkeskommune Eier 48 303 998 19 382 400
Sum 48 303 998 19 382 400

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

Inntektsførte tilskudd 2020 2019
Rammetilskudd (brutto) 1 046 629 152 886 714 253
Byvekstavtalen (brutto) 216 988 542 142 179 142
Ekstraordinære koronatilskudd (brutto) 140 300 000 0
Sum offentlige tilskudd 1 403 917 694 1 028 893 396

Andre tilskudd 2020 2019
Øremerkede belønningsmidler fra Rogaland
fylkeskommune (brutto)

23 294 098 24 188 651

Andre tilskudd 597 679 1 046 688
Sum andre tilskudd 23 891 777 25 235 340

Forpliktelsen til andre tilskudd på MNOK 23,9 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. 2 004 493.

Note 12 Leverandørgjeld

Av total leverandørgjeld på MNOK 159,8 utgjør leverandørgjeld til operatører av Kolumbus sine ruteområder MNOK 122.

Note 13 Leieavtaler

Leieavtale Oppstart Leieperiode + opsjoner Årlig leiebeløp før regulering
Bussanlegg Forus 30.09.2016 20 år + 8 år + 8 år NOK 28 000 000
Bussanlegg Raglamyr 01.06.2020 27 år + 9 år + 9 år NOK 11 600 000
.

Note 14 Usikre forpliktelser

Kolumbus AS er saksøkt av Kinu Nord AS. Saksøker anfører at saksøker er påført et tap fordi den valgte leverandøren
skulle vært avvist og at kontrakten skulle vært tildelt saksøker. Saksøkers beregning av erstatningsbeløpet beløper seg
til mellom ca 76 89 MNOK. Saken skal opp for Stavanger Tingrett i juni 2021. En tingrettsdom vil normal representere
beste estimat, selv om en dom kan ankes av begge parter. I påvente av en tingrettsdom må en ved avleggelse av
årsregnskapet etablere en avsetning basert på regnskapsmessige retningslinjer og et beste skjønn. Kolumbus AS er
uenig i at det foreligger en forpliktelse, men det er for regnskapsmessige formål foretatt avsetning for forpliktelsen som
en oppdatering av regnskapsestimatene knyttet til bussanlegget på Raglamyr.
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