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Buss SørRogaland

Åpningen av kollektivbroen på Forus, samt

kollektivaksen gjennom utbyggingsområdet fra

åpningen av kollektivfeltet langs Fv44 i Hillevåg,

Jåsund til Myklebust. Boligområdene forventes å

står sentralt i 2013. Åpningen av kollektivfeltet- og

være en stor bidragsyter til befolkningsveksten på

broen har bedret bussens framkommelighet i de

Nord-Jæren i perioden fram mot 2040, og målet

aktuelle områdene.

med endringene er å skape et best mulig kollektivtilbud for flest mulig mennesker. Kollektivaksen

I august åpnet nytt kollektivfelt på Jåsund. Dette

gjennom boligområdene fra Jåsund til Myklebust

medførte at rutene 9, X77 og N88 fra og med

er første ledd i utviklingen av en sammen-

mandag 19. august ikke lenger fulgte Tananger-

hengende kollektivakse mellom Rv509 og

vegen, men istedenfor begynte å kjøre den nye

Tananger Ring.

Billettbruk Sør-Rogaland

Operatør:
Boreal Transport Sør AS
(anbudskontrakt)
Ruteområdet Sør-Rogaland
omfatter busstransport i
samtlige kommuner sør for
Boknafjorden – fra Rennesøy
i nord til Sokndal i sør. Alle
rutebusser i dette området
har siden 2008 blitt kjørt av
Boreal Transport Sør AS.
Ruteendringer
Den største ruteendringen

Ungdomspass 2013

Periode- og Studentpass 2013

Enkeltbillett 2013

Flexipass 2013

Korttidspass 2013

Øvrige

Ungdomspass, Flexipass og enkeltbillett er fortsatt de viktigste billettypene våre, og
salg av enkeltbilletter står for den største delen av inntektene på bussene. Ungdomspass står for 30 prosent av bruken. Det samme gjør Flexipass, mens enkeltbillett utgjør
20 prosent av bruken.

som ble gjort i løpet av 2013,
fant sted i oktober. Endringen
innebar blant annet utvidelse
av X-rutene til og fra Forus,
traséendring over Ulsberget,
samt minuttjusteringer og
kutt på flere ruter. Målet med
endringene var å øke passasjertilfredsheten og å bedre
framkommeligheten på flertallet av Kolumbus’ ruter.
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Passasjerutvikling X-rutene

Tilfredshet med busstilbudet Sør-Rogaland

Svarandel høst 2012
Svarandel høst 2013

Ant. reisende i 2012
Ant. reisende i 2013

PASSASJERUTVIKLING: X-rutene til Forus har i året
som gikk hatt en gledelig vekst på 6,5 prosent. Veksten
har vært spesielt stor etter ruteendringene 14. oktober. I
november og desember var antall reisende med X-rutene
20 prosent høyere per måned sammenlignet med november og desember i 2012. Særlig på rutene X30 og X60
ser vi en positiv utvikling etter ruteendringene. Da så vi en
månedsvis økning på rundt 40 prosent i antall reisende
på hver av rutene.

Punktlighet Sør-Rogaland

TILFREDSHET: Kolumbus kan ikke forvente å få flere
reisende med mindre de som reiser med oss i dag er
fornøyde. Kundetilfredshet skal derfor være styrende for
vår virksomhet. Kolumbus har siden 2002 målt kundetilfredshet ved hjelp av et kundebarometer. Her spør
vi blant annet passasjerene hvor fornøyde de er med
tilbudet. Om bord-undersøkelsen ble gjennomført to
ganger i 2013. Ett av spørsmålene vi ber de reisende ta
stilling til er ”Hvor fornøyd er du totalt sett med Kolumbus
sitt busstilbud?” Ved siste måling høsten 2012 fikk vi en
gjennomsnittlig tilbakemelding på 7 målt på en skala fra
én til 10. Tilfredsheten høsten 2013 ble målt til 7,34. Det
vil si at tilfredsheten høsten 2013 økte med 0,34 i forhold
til høsten 2012. Økningen er gledelig, men resultatet viser
at Kolumbus og operatørene fortsatt må jobbe videre
med tilfredshetsdrivere, som sjåførenes serviceinnstilling,
punktlighet og informasjon ved forsinkelser, i året som
kommer.

Passasjerutvikling Sør-Rogaland

Punktlighet 2012
Punktlighet 2013

PUNKTLIGHET: Kolumbus har et mål om 96 prosent
punktlighet for alle ruter i anbudskontrakter. Punktligheten
blir målt fra rutenes startpunkt og fulgt opp månedlig. Tallene for 2013 viser at vi har en punktlighet på 96,6 prosent
i rushtiden. Dette er altså andelen avganger som har gått
fra sin startholdeplass mindre enn tre minutter forsinket
i forhold til oppsatt ruteplan. Dessverre er det likevel en
kjensgjerning at rutene i byområdene pådrar seg store
forsinkelser underveis i rushtiden.

Ant. reisende 2012
Ant. reisende 2013

PASSASJERUTVIKLING: Ved årsslutt kan vi notere en
økning i antall reiser på 2,1 prosent sammenlignet med
2012. Med denne veksten nådde vi ikke vår målsetning
på 3 prosent. De fleste månedene har positive tall, men
vi ser at tallene i november og desember trekker ned.
Totalt ble det gjennomført rundt 17,5 millioner reiser med
bussene på Nord-Jæren i 2013.

Side 5

Buss NordRogaland
OPERATØR:

RUTEENDRINGER: Det ble gjort ett ruteskifte i Nord-

Tide Buss AS (anbudskontrakt)

Rogaland i løpet av 2013. Endringene ble gjennomført i
juni, og dreide seg i hovedsak om mindre traséendringer

Ruteområdet Nord-Rogaland omfatter kommunene Bokn,

og minuttjusteringer. I løpet av året fikk Nord-Rogaland

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Sauda. Det er

sin første X-rute, X10, som går mellom Haugesund og

Tide Buss AS som kjører rutene i dette området for

Skudenes. Åpning av denne fant sted i forbindelse med

Kolumbus. Tide Buss har kjørt rutene siden 2006, mens

åpningen av den nye T-forbindelsen i september.

dagens kontrakt startet 1. januar 2011

Billettbruk Nord-Rogaland

Ungdomspass

Skolekort

Enkeltbillett

Annet

BILLETTBRUK: Til forskjell fra Sør-Rogaland, står Skolepass, kortet for skolereiser, for en betydelig større andel av billettbruken i Nord-Rogaland. Dette er ikke unaturlig sett i lys av områdets demografi og at det er en større andel skoleruter i
rutetilbudet i nordfylket. Enkeltbilletten følger bak Skolepasset som det mest brukte billettproduktet. Salg av enkeltbilletter
bidrar også mest til inntektene. Tett bak bruk av enkeltbilletten, følger Ungdomspass. Til sammen utgjør brukerne av
Skolepasset og Ungdomspasset 58 prosent av de reisende på Haugalandet.
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Passasjerutvikling Nord-Rogaland

Punktlighet Nord-Rogaland

Ant. reisende 2012

Punktlighet i rush 2012

Ant. reisende 2013

Punktlighet i rush 2013

PASSASJERTUTVIKLING: Ved årsslutt kan vi notere en
nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med 2012. I 2013
var det 3,2 millioner reisende i Nord-Rogaland. I 2012
hadde nattbussen en nedgang på 15 prosent, og nedgangen fortsetter i 2013. Da hadde nattbussen en nedgang
på 20,8 prosent fra året før. Nedgangen skjer til tross for
at prisen på nattbussen var redusert med 20 kroner fra og
med 1. oktober.

PUNKTLIGHET: Kolumbus har et mål om 96 prosent
punktlighet for alle ruter i anbudskontrakter. Punktligheten
blir målt fra rutenes startpunkt og fulgt opp månedlig.
Tallene for 2013 viser at vi har en punktlighet på 94,79
prosent i rushtiden. Dette er andelen avganger som har
gått fra sin startholdeplass mindre enn fem minutter forsinket i forhold til oppsatt ruteplan. Til sammenligning lå
punktligheten på 95,02 prosent i 2012.

Tilfredshet med busstilbudet Nord Rogaland

Tilfredshet 2012
Tilfredshet 2013

TILFREDSHET: Busspassasjerene i nordfylket er mer
fornøyde med busstilbudet enn våre reisende i SørRogaland. Ved siste måling høsten 2012 fikk vi en
gjennomsnittlig tilbakemelding på 8,03 målt på en skala
fra 1 til 10. Høsten 2013 ble tilfredsheten målt til 8,33.
Kolumbus er fornøyde med økningen i tilfredsheten i
Nord-Rogaland.
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Buss/båt
Ryfylke
Buss i Ryfylke

Båt i Ryfylke

Ruteområdet i Ryfylke omfatter kommunene Kvitsøy, Suldal,
Hjelmeland, Finnøy, Strand og Forsand. All trafikk i dette
området er i dag regulert gjennom tilskuddskontrakter
mellom Kolumbus og forskjellige operatører. Vi presenterer ruter og rutetider på våre nettsider og i reiseplanleggeren, men operatørene er selv ansvarlige for å markedsføre og informere om tilbudet i dette området.

Båtrutene i Ryfylke har anløp i Ryfylkebassenget og
Lysefjorden. Rutene er av avgjørende betydning for fylket,
da de knytter øyer til fastlandet og muliggjør arbeidspendling mellom Stavanger og indre deler av fylket.

Passasjertallene for tilskuddsrutene holder seg stabilt
ettersom det er en stor andel skoleelever i dette ruteområdet. Hovedvekten av busstilbudet er knyttet til
skoleskyss, noe som sikrer en jevn etterspørsel. Kollektivandelen for øvrig er heller lav, noe som er naturlig sett
i lys av at dette er områder med mye spredt bebyggelse
og lavt befolkningsgrunnlag. I sørlige deler av Ryfylke ble
det fraktet i overkant av 650.000 passasjerer i 2013, med
en skolekortandel på 49 prosent. I Suldal ble det fraktet i
overkant av 125.000 passasjerer i samme periode, med
en skolekortandel på 88 prosent.
OPERATØRER:
Suldal Billag AS (tilskuddskontrakt)
Boreal Transport Sør avd. Tau/Ryfylke
(tilskuddskontrakt)
Espevik Transport AS
Finnøy Buss AS
L. Rødne og Sønner AS
Rørheims Bilruter AS
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Det er Norled som utfører rutene i Ryfylke på vegne av
Kolumbus, og de har hatt kontrakt på disse rutene siden
starten av 2007. Alle hurtigbåter som trafikkerer området
er universelt utformede. Etter å ha vunnet en anbudskonkurranse, ble det i desember klart at det er Norled AS
som fortsatt vil kjøre Kolumbus’ hurtigbåtruter i Ryfylke
fra og med 1. januar 2015. Norled AS har, sammen med
underoperatørene Lars A. Rødne & Sønner og Helgøy
Skyssbåt AS, inngått en åtte års langs kontrakt, med
opsjon på forlengelse i inntil tre år.
OPERATØRER:
Norled AS (anbudskontrakt)
L. Rødne & Sønner AS (underleverandør til Norled)
Helgøy Skyssbåt AS (underleverandør til Norled)

Rutene i Ryfylke har stort sett gått uendret i hele 2013, og

lørdager. Dette var et populært tiltak, og de fleste ekstra-

produksjonen har gått med få avvik. Siden innføringen av

turene var utsolgt. Imidlertid er kombibåten en relativt

det nye booking-systemet for plassbestilling på hurtig-

kostbar båt å drifte, slik at selv med stort sett fullt belegg,

båtene i oktober 2012, fikk vi også bedre oversikt over

gikk denne sommerkjøringen med et brutto underskudd

antall reisende, og vi har vært i stand til å sette inn

på rundt 200.000 kroner, der vi fikk dekket inn 100.000

supplering på fredagsavgangen klokken 16.45 i Sauda-

med tilskudd fra Lysefjorden Utvikling. Mange var svært

ruten i forbindelse med store utfartshelger.

fornøyde med den ekstra satsingen i Lysefjorden, og
Kolumbus sitt omdømme som kundeorientert ble trolig

Fra 14. juni til 18. august gikk kombibåten en ekstra

styrket i en slik grad at investeringene kan forsvares.

rundtur mellom Lauvvik og Lysebotn hver dag unntatt

Passasjerutvikling båt Ryfylke

Tilfredshet med båttilbudet

Tilfredshet 2012
Antall reisende 2012
Antall reisende 2013

PASSASJERUTVIKLING: Vi kan spore en nedgang på
13,1 prosent i antall reiser på Ryfylkerutene sammenlignet med 2012. Totalt antall reisende i 2013 var 461.994.
Fram til september 2012 la vi manuelle tellinger til grunn
for rapportering av antall reisende. Fra og med oktober
2012 la vi til grunn validering av reiseprodukter som
rapporteringsmåte av antall reisende. En av årsakene til
avviket etter denne innføringen kan henge sammen med
at barn under 4 år reiser gratis, og derfor ikke registreres i
billettsystemet.

Kombibåt Lysefjorden
Det ble fraktet totalt 24.442 passasjerer og 7.648 personbilenheter (PBE) i 2013, til sammenligning med henholdsvis 16.167 og 4.614 i 2012. Dette gir en økning på 51
prosent i antall passasjerer og 66 prosent i antall PBE.

Tilfredshet 2013

TILFREDSHET: I slutten av august 2013 ble det gjennomført om bord-undersøkelse på Kolumbus sine hurtigbåter.
Undersøkelsen viser at passasjerene alt i alt er godt
fornøyde med båtturen og med Kolumbus’ båttilbud. På
spørsmålet “Hvor enig er du i at Kolumbus alt i alt er god
å reise med?”, får vi en gjennomsnittlig tilbakemelding
på 7,3 på en skala fra 1 til 10. En sammenligning med
gjennomsnittsvurderingene i 2012 og 2011, som begge
år lå på 7,2, indikerer at tilfredsheten er stabil over tid.
Passasjerene er særlig godt tilfredse med tryggheten på
reisen og punktligheten. De mener også at det i høy grad
er enkelt å kjøpe kort og billetter, og at det er sosialt og
hyggelig å reise med Kolumbus.
På spørsmål om hvor fornøyde de reisende var med den
eksakte båtturen de befant seg på da undersøkelsen fant
sted, får vi en tilbakemelding på 8,4.
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Båt
Byøyene
Båt Byøyene

Passasjerutvikling båt Byøyene

Hurtigbåtruten mellom Stavanger, Byøyene og Hommersåk drives av Norled. Dagens kontrakt startet 1.
januar 2010. Foruten å skape et bånd mellom Byøyene
og fastlandet, gir denne ruten pendlere fra Hommersåk en
rask direkteforbindelse til Stavanger.
Vassøyferja blir drevet av L. Rødne & Sønner AS med
ferja Rygerbuen. Totalt ble det fraktet 75.338 PBE og
98.548 personer med Vassøyferja i 2013, mot henholdsvis 74.658 og 93.667 i 2012.
OPERATØRER BYØYENE:
Norled AS (anbudskontrakt)
L. Rødne & Sønner AS (tilskuddskontrakt)

Antall reisende 2012
Antall reisende 2013

PASSASJERUTVIKLING: For hurtigbåtruten mellom
Stavanger, Byøyene og Hommersåk kan vi notere en
nedgang på 9,4 prosent sammenlignet med 2012. Totalt
antall reisende i 2013 var 224.253. Nedgangen må ses i
sammenheng med økningen i antall reiser på Vassøyferja, da det kan tenkes at flere passasjerer i år har
benyttet seg av Vassøyferja istedenfor Byøyeneruten.
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Båt NordRogaland
Båt Nord-Rogaland

Passasjerutvikling båt Nord-Rogaland

Hurtigbåten mellom Stavanger og Haugesund drives av
Norled på kontrakt for Kolumbus. Ruten har vært en del
av Flaggruten som har tjent tre ulike formål: Lokaltransport i Rogaland, lokaltransport i Hordaland og et
kommersielt tilbud til pendlere mellom Bergen og
Stavanger. 2. januar la Flaggruten ned, men Kolumbus
opprettholder fortsatt strekningen mellom Stavanger og
Haugesund.
Ferja til Utsira blir drevet på tilskuddskontrakt med Rutebåten Utsira. Etter ønske fra beboerne på Utsira kjørte
Kolumbus sommerruter fra sommermånedene og ut hele
2013. Av økonomiske årsaker var dette en ruteutvidelse
som dessverre ikke kunne fortsette i 2014. Det ble fraktet
totalt 22.295 passasjerer og 10.753 PBE i 2013. Det er en
økning fra året før, med en endring på henholdsvis pluss
7 prosent passasjerer og pluss 11 prosent PBE.
Hurtigbåten til Røvær blir drevet av rederiet Røværfjord
AS på tilskuddskontrakt. Også denne ruten har hatt en
stabil drift uten store endringer i ruter eller materiell.
Totalt antall reisende i 2013 var 61.846, en oppgang på
8 prosent fra året før.
OPERATØRER NORD-ROGALAND:
Norled AS (anbudskontrakt)
Rutebåten Utsira (tilskuddskontrakt)
Røværfjord (tilskuddskontrakt)

Antall reisende 2012
Antall reisende 2013

PASSASJERUTVIKLING: Totalt antall reisende med
hurtigbåten mellom Haugesund og Stavanger var 72.790
i 2013, til sammenligning med 73.865 i 2012. Dette gir en
nedgang på 1,5 prosent. Da ferjesambandet SkudesnesMekjarvik ble lagt ned 5. september 2013, var det forventet at passasjertallet med Haugesundsruten ville stige.
Det ser likevel ut til at nedleggelsen av sambandet ikke
påvirket antall reisende med Haugesundsruten i positiv
retning.
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Kolumbus
kundesenter

Kolumbus
KAN!
Kolumbus har tre kjerneverdier:
Kundeorientert – Ansvarlig – Nytenkende.

Betjente kunder på Byterminalen
Antall ansatte:

24 (17,6 årsverk)

Kundesentre:

Byterminalen
Fiskepirterminalen

Agenter:

Destinasjon Haugalandet
(Bytunet i Haugesund)
NSB (Ruten i Sandnes)

Kolumbus kundesenter er vår temperaturmåler. Våre
kundekonsulenter tar hver dag i mot henvendelser
via telefon, nett og skranke og vet bedre enn noen hva
som rører seg i markedet. Ruteopplysning og
daglig betjening av spørsmål, klager, ros og innspill er
deres kjernevirksomhet. Samtidig fanger de opp og
videreformidler utfordringene våre kunder støter på og
hvilke ønsker de har for kollektivtilbudet.
Kundesenteret er betjent hver eneste dag, hele året, fra
Byterminalen og fra Fiskepirterminalen i Stavanger. For
å være mest mulig tilgjengelig, har vi også avtaler om
ruteopplysning og salg av billettprodukter over skranke
med Destinasjon Haugalandet (Bytunet i Haugesund) og
NSB (Ruten i Sandnes). I tillegg selger enkelte av NSBs
stasjoner langs Jærbanen Kolumbus’ billettprodukter.
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Ant. betjente kunder 2012
Ant. betjente kunder 2013

KUNDESERVICE OVER SKRANKE: 95.874 kunder
var innom vårt kundesenter på Byterminalen i 2013. Det
er nær 6.500 flere kunder enn i 2012. Totalt betjente vi
144.650 henvendelser over skranke og telefon på Byterminalen i 2013. I tillegg betjente vi 41.255 henvendelser
over skranke og telefon på Fiskepirterminalen.

KUNDEHÅNDTERINGSSYSTEM: I løpet av 2013
registrerte vi totalt 8.929 henvendelser i vårt kundehåndteringssystem, drøyt 1.295 flere enn i fjor. 402 av
kundehåndteringssakene omhandlet Reisegaranti.

Bruk av Kolumbus Reiseplanlegger

REISEGARANTI: Med reisegarantien forplikter vi oss til
å gjøre vårt beste for at kundene kommer fram til rett tid.
Dersom svikt i rutetilbudet fører til at kundene blir over
20 minutter forsinket, og de ikke kan reise med andre
avganger, kan de velge å benytte alternativ transport og
få tilbakebetalt transportkostnader opp til 500 kroner.
I 2013 ble det utbetalt i snitt 300 kroner til passasjerer
som benyttet seg av reisegarantien. Totalt dekket vi
utlegg til alternativ transport for 95.456 kroner.
NETTBUTIKK: Etter at nettbutikken ble lansert i november 2012, har et stort antall kunder kjøpt reiseprodukter
her. Totalt er det solgt i underkant av 20 millioner
produkter siden lanseringen. Salget i nettbutikken i
2013 ligger på i underkant av 19 millioner produkter.
NETTBESTILLING HURTIGBÅT: I oktober 2012 ble det
mulig å bestille billetter til reiser med hurtigbåt på
bestilling.kolumbus.no. I løpet av 2013 ble det gjort
40.733 reiser med hurtigbåt, med billetter bestilt på
bestilling.kolumbus.no.

Ant. søk 2012
Ant. søk 2013

BRUK AV REISEPLANLEGGER: Bruken av vår elektroniske Reiseplanlegger har fortsatt å øke i 2013. Totalt
ble det gjort 4.076.367 søk i planleggeren via nett i 2013.
I 2012 ble det til sammenligning gjort 3.704.441 søk. I
tillegg ble det i 2013 gjort 1.268.980 søk i Reiseplanleggerappene for iPhone og Android-telefoner og 12.254 søk i
den mobiltilpassede versjonen av Reiseplanleggeren.

Henvendelser til telefon 177

Ant. henvendelser 2012
Ant. henvendelser 2013

TELEFONHENVENDELSER: Gjennom 2013 besvarte
vi totalt 63.271 henvendelser via telefon 177. Dette er en
nedgang på rundt 4 prosent fra 2012. Vi har lenge sett
en klar tendens til at kundene beveger seg over til andre
kanaler enn telefon.
DIGITALE KANALER: Vår elektroniske Reiseplanlegger
på web og mobil har, som vist i neste spalte, hatt en sterk
vekst i samme periode. Samtidig får vi stadig flere henvendelser via Kolumbus’ kanaler på Facebook og Twitter.
I 2013 mottok vi overkant av 11.000 henvendelser via
sosiale medier (det reelle tallet er høyere enn dette, da
statistikkverktøyet ikke registrerer absolutt alle henvendelser). I tillegg til Reiseplanleggeren blir også de andre
appene våre, Billett og Sanntid, flittig brukt. Dette kan
være medvirkende faktorer til at færre benytter seg av
telefon 177, ettersom kunden nå har fått flere muligheter
til å enkelt finne informasjon på egenhånd.

Kundeorientert
Kundeorientering er ikke bare ”hva”,
men også ”hvordan”. Hensynet til våre
reisende skal være altoverveiende for
hvordan vi utvikler kollektivtilbudet og
utfører våre tjenester i det daglige.
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Informasjon og
markedsføring

Ansvarlig
Ansvarlighet skal prege alle sider av
Kolumbus. I dette legger vi det å se
våre oppgaver i et større perspektiv,
gjøre gode faglige vurderinger og
innta en objektiv rolle til enhver tid.
Vi skal ikke gå for de enkle utveiene,
men gjøre oss fortjent tilliten våre
kunder og eiere
viser oss.

Informasjon om og markedsføring av tilbudet skal gjøre
det enkelt å reise med Kolumbus. De fleste aktivitetene
Kolumbus utfører er sterkt informasjonsrettet. Våre
reisende skal få den informasjonen de trenger for å reise,
ikke minst dersom det oppstår forandringer i tilbudet.
Kolumbus skal synliggjøre kollektivtilbudet til potensielle
nye reisende og gjøre det enkelt å ta i bruk tilbudet.

bygget opp og har god struktur. Brukere finner som regel
enkelt det de skal, men har ofte problemer med å forstå tekster som beskriver reiseprodukter, pris og soner.
Dette viser at oppsettet av nettsiden fungerer bra, men
at Kolumbus fortsatt har en jobb å gjøre med å forenkle
innholdet, slik at brukerne raskere kan finne svar på det
de lurer på.

Tilfredshet med informasjon

KOLUMBUSMANNEN: Før vi endret uttrykket til Kolumbusmannen, undersøkte vi først i en fokusgruppe, og
deretter i kundepanelet, hvilket uttrykk de mente var passende for den nye figuren. Resultatene herfra ble tatt med
i den videre utviklingen av Kolumbusmannen. I forkant av
sanntidskampanjen gjennomførte analysebyrået Epinion
en test av kampanjemateriellet. 82 prosent av respondentene kunne tenke seg å laste ned app’en, og de fleste
opplever kampanjen som aktuell, relevant og interessant. Mening-ene på selve materiellet var likevel noe
delt, noen likte innholdet godt, mens andre gjerne ønsket
noen endringer i hvordan informasjonen ble presentert.
Folieringen på utsiden av bussene, hvor det stod ”Ventet
på meg?”, falt best i smak av alt kampanjemateriellet, og
fikk en snitt-score på 7,05 på en skala fra 0-10.

KUNDETILFREDSHETSMÅLING: I Kolumbus’ kundetilfredshetsundersøkelse på telefon blir innbyggerne i
Rogaland bedt om å ta stilling til påstanden ”Kolumbus gir
god informasjon om kollektivtilbudet.” På en skala, hvor
respondentene kunne svare ”helt uenig”, ”uenig”, ”verken
uenig” ”enig” og ”helt enig”, svarer 30 prosent ”enig” og 12
prosent ”helt enig”.
Dette er en ørliten økning fra 2012, da 30 prosent svarte
”enig” og 10 prosent svarte ”helt enig”. God informasjon
er kritisk med tanke på å gjøre det enkelt å reise kollektivt.

Andre kundeundersøkelser
NYE NETTSIDER: 26. september og 1. oktober gjennomførte vi en brukertest på kolumbus.no, med hovedformål
å teste innholdet på nettsidene. Det var i testen lagt vekt
på sider som informerer om reise-produkter, pris og prisstruktur samt kontaktinformasjon til Kolumbus.
Resultatene av testen viser at nye kolumbus.no er logisk
Side 14

Digitale kanaler
NETTSIDE: Kolumbus.no er en av de mest umiddelbare
informasjonskanalene vi har. På nettsidene kan kundene
finne informasjon om ruter, billettprodukter og priser, samtidig som avviksmeldinger og nytt om pågående informasjonskampanjer publiseres fortløpende. I august lanserte

vi vår nye nettside med ny profil og en rekke oppgraderinger.
Nettsidene hadde i overkant av 2,4 millioner besøk i 2013,
sammenlignet med 2 millioner i 2012. 26 prosent av dem
som besøkte sidene var innom for første gang, og nettstedet hadde totalt 722.477 unike besøkende i løpet av
året. Flest besøk var det i august, da 257.187 var innom
kolumbus.no.
39 prosent av dem som besøkte nettsidene i 2013 brukte
mobile enheter som telefon og nettbrett, til sammenligning
med 9 prosent i 2012. De nye nettsidene er laget med et
responsivt design, slik at dem som bruker mobile enheter
enkelt og greit skal kunne finne fram til den informasjonen
de søker. Den kraftige veksten i antall besøkende via mobile enheter viser at dette var et riktig, og viktig, satsningsområde for kolumbus.no i 2013.
FACEBOOK OG TWITTER: Kolumbus har hatt egne
kanaler på Facebook og Twitter siden 2009. Disse
kanalene gir oss en unik mulighet til formidle oppdatert
informasjon, spesielt i forbindelse med endringer. Ved
utgangen av 2013 hadde vi 7001 følgere på Facebook,
sammenlignet med 3.850 i 2012. På samme tid steg antall
følgere på Twitter fra 1.600 til 2.048 personer. Målrettede
kampanjer på Facebook, Twitter og Instagram, og ikke
minst den generelle satsingen på sosiale medier som en
viktig kommunikasjonskanal, bidro til kraftig vekst. I følge
statistikk-verktøyet vi bruker, mottok vi rundt 11.000 henvendelser via sosiale medier i 2013.
I november 2013 startet vi en prøveordning med vaktskift
på kveldstid. Da valgte vi å ikke lenger stenge veggen
på Facebook klokken 16.00, men besvare henvendelser
utover kvelden når det er nødvendig. Tilbakemeldingene
vi har fått så langt på utvidet åpningstid har vært positive,
og vi ser et behov for å øke kapasiteten i sosiale medier,
ettersom flertallet av alle henvendelsene skjer utenom
åpningstidene vi tidligere opererte med.

Markeds- og informasjonskampanjer
FLEXIPASSKAMPANJE: I juni, juli og august gjennomførte vi en nettkampanje hvor reisende fikk kjøpe Flexipass til redusert pris via nettbutikken vår. I kampanjeperioden så vi en nedgang i salget på 10 prosent sam-

menlignet med samme periode i 2012. I 2013 ble det
solgt 30.189 Flexi-pass i kampanjeperioden, mens det
i samme periode i 2012 ble solgt 33.533 Flexipass.
Poenget med årets kampanje var å trekke kunder over
til nettbuttikken og å synliggjøre den i større grad, samt
å fjerne kontantbeholdning fra transportmidlene. 65
prosent av salget i kampanjeperioden ble gjort i nettbutikken. Det vil si at vi lyktes med å gjøre nettbutikken kjent,
samtidig som 35 prosent fortsatt valgte å kjøpe Fleixpass
til ordinær pris i våre kundesentre eller om bord i buss
eller båt.
I kampanjeperioden så vi en nedgang på 121.575 reiser
med Flexipass i Sør-Rogaland sammenlignet med
samme periode i 2012. Også i nordfylket så vi en nedgang i antall reiser med Flexipass. Der var nedgangen
på 7.351 reiser i forhold til samme periode i 2012.
Til tross for nedgangen i antall solgte Flexipass og
antall reiser med Flexipass i kampanjeperioden, økte de
samlede inntektene på Flexipass med 1.124.090 kroner
i hele fylket sammenlignet med samme periode i 2012.
Dette skyldes at 35 prosent av kjøperne ikke benyttet
seg av kampanjetilbudet på nett, men kjøpte Flexipass til
ordinær pris i kundesentre eller om bord i buss eller båt.
SANNTIDSKAMPANJE: I oktober kjørte vi i gang en
sanntidskampanje. Da gikk vi ut med informasjon om
sanntidsappen vår i flere kanaler, blant annet gjennom
kinoreklame, reklame på TV Vest, boards, bussplakater
og gjennom vår egen nettside. I tillegg arrangerte vi en
sanntidskonkurranse for å engasjere reisende til å ta i
bruk appen. I løpet av kampanjeperioden, som strakk
seg til slutten av november, ble det lastet ned 6.153
versjoner av appen. Ved årsslutt var appen lastet ned
27.613 ganger.
I tillegg til de planlagte markedskampanjene, blir det
fortløpende gjennomført informasjonskampanjer i
forbindelse med planlagte ruteendringer. Informasjonen
blir i slike tilfeller distribuert via våre nettsider, informasjon om bord i bussene og på holdeplassene, avisannonser og pressemeldinger. Samtidig blir det jobbet
kontinuerlig med å nå ut med informasjon om ikkeplanlagte endringer, som omkjøringer og omrokering av
båtmateriell. Informasjonsarbeidet er kjernevirksomheten
i kommunikasjonsavdelingen og blir alltid prioritert over
annet arbeid.
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Kontrakt

Alle kontrakter hvor Kolumbus er kontraktspart er resultat av en anskaffelsesprosess som følger lov og forskrift
om offentlige anskaffelser. Gode, gjennomarbeidede
kontrakter skal sikre at våre tjenester holder et godt nivå.
Oppfølging og etablering av nye avtaler skjer gjennom
et tverrfaglig samarbeid i Kolumbus. Kolumbus har også
et nært samarbeid med, og deltar aktivt i, faggruppen for
kontrakt i Kollektivtrafikkforeningen.

Til prosjektet med å utvikle nye
kolumbus.no, valgte vi å inngå en
fireårskontrakt med Geta AS.

1. januar 2014 ble Flaggruten avviklet, og hurtigbåttilbudet mellom Stavanger og Bergen forsvant. Ruten
videreføres uten den kommersielle delen mellom Haugesund og Bergen, under navnet Haugesundsruten. Etter
anbudskonkurranse ble kontrakt tildelt Norled AS for ett
år, med mulighet for opsjon i ytterligere ett år. Dermed ble
hurtigbåttilbudet for reisende mellom Stavanger og Haugesund opprettholdt.

Fylkestinget vedtok at rutekjøring
med buss i Ryfylke, sør for Jøsenfjorden, skulle konkurranseutsettes.
Dette området har frem til nå hatt
tilskuddsavtale. Konkurransen ble
kunngjort på doffin.no høsten 2013,
og oppstart rutekjøring er 1. januar
2015.

Ny renholdsavtale ble tildelt Elite
Servicepartner AS, etter en anbudsrunde med god deltakelse. Kontrakt
ble inngått for tre år.

Rutekjøring med hurtigbåt i Ryfylke ble lagt ut på anbud
etter at Kolumbus først avholdt dialogkonferanse med
operatørene. Norled AS fikk tildelt kontrakten, som har en
varighet på syv år, med opsjon på ytterligere tre år.
Etter anbudskonkurranse om billett- og kvalitetskontroll,
ble G4S tildelt kontrakt for tre år.

Skoleskyss

I anledning Kolumbus´ nye profil, ble det utlyst konkurranse for levering av gave- og profileringsartikler. IDÉ
House of Brands fikk her tildelt kontrakten, og vi inngikk
rammeavtale for to år med opsjon på to år.

Skoleskyss handler om mer enn bare å frakte elever til
og fra skolen. Det handler også om sikkerhet, tilrettelegging og å skape muligheter for våre yngste reisende.
Skoleskyssen skal sikre at alle som har rett til utdanning
på grunnskole- og videregående nivå, skal få det, uavhengig hvor lang avstand det er mellom hjemmet og skolen.
Kolumbus er ansvarlig for å administrere all skoleskyss
i Rogaland. Utgangspunktet for arbeidet er skyssreglementet som er utarbeidet av Rogaland fylkeskommune.
Vår jobb er å gjøre en faglig og mest mulig rettferdig
behandling ut fra dette.
Kolumbus drifter rundt 135 skoleruter i hele Rogaland.
Årlig gjennomfører disse rutene cirka 6 millioner skoleskyssturer. Tallene er forholdsvis stabile fra år til år ettersom elevmassen er relativt lik, men tre nedlagte skoler og
en økning i antall skyssberettigede elever medførte økte
kostnader til skoleskyss i 2012. Alle elever som har rett på
fri skoleskyss i henhold til opplæringsloven får utstedt et
eget Skolepass. Kortet kan benyttes for én tur/retur-reise
på den forhåndsdefinerte reisestrekningen per dag, samt
ordinære bussruter til/fra skolen.
Fra 1. juli 2013 ble ”Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss” innført. Formålet med forskriften er å styrke trafikksikkerheten der buss benyttes til
skoleskyss. Fylkeskommunen plikter å dimensjonere
skoleskysstilbudet ut fra at skoleelever med rett til skyss
etter reglene i opplæringsloven kapittel 7 og privatskolelova § 3-7, normalt skal ha tilgang til sitteplass med
bilbelte fastmontert. Selv om forskriften er innført, er det
fortsatt lov å stå i buss (klasse 1 og 2) for dem som ikke
har krav på sitteplass med bilbelte.
I forbindelse med skolestart høsten 2013, fikk vi tilbakemeldinger fra flere skoler som mente at skoleskyssen
fungerte veldig bra.
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Nytenkende
For å lette de reisendes hverdag,
ønsker Kolumbus å være nytenkende
med tanke på våre passasjerers
behov. Dette er drivkraften for hvor
vi skal i morgen og betyr at vi jobber kontinuerlig med forbedring og
videreutvikling.
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Produkt
utvikling
Forenkling er og skal være en viktig driver for produktutvikling i Kolumbus. Det er et sterkt ønske fra kunder,
sjåfører/billettører og oss i Kolumbus at det blir gjort grep
for å gjøre billettporteføljen enklere og kjøp av billetter
mer tilgjengelig.
I tråd med forenkling er det viktig at vi tilrettelegger for
interoperabilitet med andre fylker. I lys av dette har Kolumbus gjennom 2013 samarbeidet med de andre administrasjonsselskapene i Norge for å få på plass en felles
plattform for billettering og en felles nasjonal reiseplanlegger. Dette er et arbeid som ledes av Vegdirektoratet.
REDUKSJON AV KONTANTBEHOLDNING: Arbeidet
med å redusere kontantbeholdningen om bord er et
viktig satsningsområde for Kolumbus. I 2013 fortsatte vi
derfor prøveprosjektet på rute 10 mellom Stavanger og
Rennesøy, hvor vi har gått til innkjøp av bankkortterminaler som skal testes om bord i bussene. Inntasting av
PIN-kode tar imidlertid så lang tid at det kan gå ut over
reisens kvalitet og skape forsinkelser. En nasjonal gruppe
vurderer nå hvorvidt vi kan unngå bruk av PIN om bord i
bussene.
MOBILBILLETTERING: I september ble det mulig å
kjøpe bussbillett med mobilen, da appen ”Kolumbus
Billett” ble lansert. Appen gjør det mulig å kjøpe enkeltbilletter og dagpass for reiser med Kolumbus sine busser
på tvers av alle sonene i hele Rogaland. Lanseringen av
appen er et viktig ledd i reduksjonen av kontantbeholdning
om bord.
Totalt i 2013 ble det solgt 16.683 billetter, fordelt på 6.243
brukere, gjennom appen. Vi ser at salget øker for hver
måned, med størst salg i desember på 5.833 billetter.
Det mest solgte produktet i appen er enkeltbillett voksen.
Dette utgjør 86,29 prosent av det totale salget.
Løsningen som appen er laget ut i fra, er tidligere tatt i
bruk i både Bergen og Trondheim, hvor den har høstet
gode kritikker. I 2012 vant underleverandøren som har
utviklet appen, pris for ”beste salgsløsning” under ”Gulltaggen”, Nordens største årlige faglig konferanse og krea-
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tive reklamekonkurranse innen digital markedsføring.
REISEKONTO: Reisekonto ble avviklet for privatpersoner
31. januar 2013. Det er fortsatt mulig for bedrifter å benytte seg av Reisekonto, men dersom privatpersoner ønsker
å benytte seg av en lignende betalingsmåte, må de bruke
Reisepenger.
SANNTID: I 2012 ble sanntidsskjermer installert om
bord i bussene, og arbeidet med å få ut sanntidsinformasjon til reisende fortsatte også i 2013. Sanntidsappen
ble lansert i januar 2013, slik at kundene kunne motta
avgangsprognoser direkte på sin mobil, pc eller nettbrett.
Gjennom året ble prognosene for de fleste store rutene i
Stavanger-området aktivert fortløpende. I tillegg ble det
installert sanntidsskjermer på sentrumsrutene 1 og 2 i
Haugesund. Avgangsprognosene for disse rutene ble
også tilgjengelige for reisende som venter langs veien. De
siste installasjonene av holdeplasskjermer i Stavangerområdet ble utført i siste halvdel av 2013, og arbeidet med
å installere holdeplasskjermer i Haugesund ferdigstilles i
løpet av 2014.
NY NETTSIDE: Ny nettside med ny profil og responsivt
design ble lansert i august. Vi ønsker å gjøre informasjon
om kollektivtilbudet i Rogaland lett tilgjengelig. Det var
derfor vi videreutviklet nettsiden, som sist ble oppdatert
i 2005, slik at kundene lett kan finne fram til det de leter
etter på en ryddig, strukturert og intuitiv nettside.
PROFILENDRING: Gjennom året innførte vi gradvis ny
grafisk profil, både på vårt informasjonsmateriell, om bord
i transportmidlene og i våre kundesentre. Formålet med
dette var å utvikle en visuell identitet som tydelig speiler
oss som kollektivselskap. Det fornyede uttrykket symboliserer samtidig at Kolumbus endrer seg og signaliserer det
pågående arbeidet med å styrke kundeorientering i alle
deler av vårt virke.

Styrets
beretning
Karl Edvard Aksnes (KrF)

Ola Ingvaldstad (FrP)

Odd Arild Kvaløy (Sp)

Siv Len Strandskog (Ap)

Elisabeth Sjo Jespersen (H)

Jan Rune Fredvang
(Ansattvalgt)

Styret i Kolumbus:
Karl Edvard Aksnes (KrF), styreleder
Ola Ingvaldstad (FrP), nestleder
Elisabeth Sjo Jespersen, (H)
Siv Len Strandskog, (Ap)
Odd Arild Kvaløy, (Sp)
Jan Rune Fredvang, ansattvalgt representant

Varamedlemmer til styret:
Kjell Arvid Svendsen, (KrF)
Jostein Zazzera, (FrP)
Ragnhild Osmundsen, (H)
Agnar Bruntveit, (Ap)
Magnhild Eia, (Sp)
Christian Sædberg, ansattvalgt vararepresentant

Styret i Kolumbus er valgt av Fylkestinget, med unntak av ansattvalgt representant. Det ble avholdt 10 styremøter i 2013. Det ble utbetalt 140 377 kr i honorar til styreleder. Lønn og godtgjørelse til direktør utgjorde
1 008 213 kroner.
I året som gikk har styret deltatt i møter med politisk ledelse, operatører, kommuner, skoler og leverandører
ulike steder i fylket.
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OM ORGANISASJONEN: Kolumbus er et fylkeskommunalt foretak som planlegger, administrer, markedsfører og
informerer om rutetilbudet i Rogaland. Selve transporten
med buss og båt er det forskjellige operatørselskap som
gjør på kontrakt for oss. Kolumbus hadde ved årsslutt
50 ansatte i 43,4 årsverk. 26 av de ansatte er ansatt
i administrasjonen, mens 24 jobber i kundesenteret.
Foretaket har en god kjønnsfordeling, med 26 menn (52
prosent) og 24 kvinner (48 prosent). Med bakgrunn i den
jevne kjønnsfordel-ingen i både styre og administrasjon, er
det ikke iverksatt spesielle tiltak for å fremme likestilling i
Kolumbus.
ARBEIDSMILJØ: Arbeidsmiljøet har vært godt. Samlet
sykefravær for hele Kolumbus var 3,0 prosent (7,2 prosent
i 2012), hvorav korttidsfraværet utgjorde 2,0 prosent (2,0
prosent i 2012).
ETISKE RETNINGSLINJER: Som et fylkeskommunalt
foretak jobber Kolumbus etter de etiske retningslinjene til
Rogaland fylkeskommune. Styret og administrasjonen vil
forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion
eller livssyn.
MILJØANSVAR: Styret ønsker å bidra til et bedre miljø.
Det gjør vi indirekte gjennom å jobbe for god passasjerutvikling, men vi ønsker også å se på hvilke tiltak vi selv
kan sette i verk til beste for miljøet. Kolumbus samarbeider nasjonalt med andre kollektivselskaper for å gjøre drift
av kollektivtransport mer miljøvennlig. I april 2013 ble vi
sertifisert som miljøfyrtårn. Vi er med det stolte av å kunne
si at vi har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp,
energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.
PASSASJERUTVIKLING: Det er satt ambisiøse mål for
passasjervekst på bussene. I år overholdt ikke Kolumbus målsetningen på 3 prosent i verken Sør- eller NordRogaland. Ved årsslutt kan vi notere en økning i antall
reiser på Nord-Jæren på 2,1 prosent. Her ble det totalt
gjennomført rundt 17,5 millioner bussreiser. I Dalane kan
vi notere en nedgang i antall reiser på 5,5 prosent. Her
ble det totalt gjennomført rundt 1,3 millioner bussreiser. I
Nord-Rogaland kan vi notere en nedgang i antall reiser på
3,7 prosent sammenlignet med 2012.
Fylkets hurtig- og lokalbåtruter knytter fylket sammen og
er viktige for pendlere og andre reisende fra øyene og
indre strøk av Ryfylke. Allikevel har både Ryfylkeruten,
Byøyeneruten og Haugesundsruten sett en nedgang i
2013. Nedgangen i antall reiser med Ryfylke-båtene på
13,7 prosent, er trolig en konsekvens av en ny rapporteringsmåte av passasjerer som ikke teller med barn under
4 år.
KUNDETILFREDSHET: Kolumbus har over lengre tid
gjort månedlige kundetilfredshetsundersøkelser både
blant passasjerene om bord og i befolkningen for øvrig.
I Sør-Rogaland ble tilfredsheten blant passasjerene
om bord i bussene (på en skala fra 1 til 10) målt til 7,34
høsten 2013, mens den ble målt til 8,33 i Nord-Rogaland.
Trafikkflyt og antall reisende i nordfylket sammenlignet med situasjonen i Sør-Rogaland bidrar til å forklare
forskjellene, men det er likevel viktig å se nærmere på
variasjonene i de ulike tilfredshetsdriverne i de to områdene i oppfølg-ningen av målingen. Kundetilfredshetsundersøkelsene skal hjelpe oss å holde riktig spor, og de
blir fulgt tett opp i Kolumbus.
FRAMKOMMELIGHET: Gjennom markedsføring og inforSide 20

masjon skal Kolumbus gjøre det enklere å ta i bruk buss
også for nye brukere, samtidig som vi skal gi våre faste
reisende best mulig oppfølging. Men skal bussen være i
stand til å ta større andeler av transportmarkedet, trenger
vi hjelp for å gjøre bussen mer konkurransedyktig. Styret
er sterkt engasjert i å sikre videre satsning på framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, og vi gleder oss
over arbeidet med ”Busssvei 2020”. I tillegg er det også
gledelig at bussene i Tananger fra august har kjørt den
nye kollektivaksen fra Jåsund til Myklebust, og at bussene
fra 2013 begynte å kjøre det midtstilte kollektivfeltet på
Fv44 og kollektivbroen på Forus. Tiltak som gir bussen
konkurransefortrinn i forhold til bilen, står øverst på vår
ønske-liste for årene som kommer.
TAKST- OG BILLETTSYSTEM: Styret ønsker å legge
til rette for forenkling og økt tilgjengelighet under hele
reisen. I 2013 ble det derfor påbegynt en mulighetsstudie
av takst- og billettsystemet i Rogaland. Resultatene av
studien vil avgjøre hvordan billettporteføljen bør forenkles
og eventuelt utvikles, og forventes å være ferdig til sommeren 2014. Det kan også nevnes at det fra 1. oktober
ble igangsatt nattbussfremmende tiltak på Haugalandet,
hvor prisen på nattbussen ble redusert. Dette tiltaket blir
evaluert i løpet av 2014.
TILGJENGELIGHET: Forenkling og tilgjengelighet er
også viktig med tanke på informasjonsinnhenting, og

i september og oktober ble nettsidenes tilgjengelighet
testet. Testen skulle avsløre ulike problemstillinger og
sikre at universell utforming står i høysetet også her, ikke
bare ute i trafikken og på trykket informasjonsmateriell.
For å sikre tilgjengelighet også i reisens siste ledd, ble
billett-appen lansert i september.
SANNTIDSINFORMASJONSSYSTEM: Den endringen i
tilbudet som var mest synlig for busspassasjerene i 2013,
var lanseringen av appen og at avgangsprognoser ble
tilgjengelige over store deler av fylket. Dette har bidratt til
å gjøre tilbudet mer forutsigbart for dem som venter langs
veien. Systemet skal på sikt også gi oss mulighet til å nå
ut med informasjon om omkjøringer og andre planlagteog ikke-planlagte driftsavvik.
OMDØMMET: I 2013 ble det gjennomført en omdømmerisikoanalyse. Analysen skal identifisere potensielle
uønskede hendelser og belyse forebyggende tiltak. Omdømmet må bygges og vedlikeholdes i samarbeid med
operatørene, og kundetilfredshetsmålingene gir oss viktig
kunnskap om hvordan vi til enhver tid ligger an. Arbeidet
med denne analysen videreføres i 2014.
TAKK: Styret er opptatt av å ha et godt samarbeid og
lagspill med operatørene, fylkesadministrasjonen og
fylkestinget. Styret vil takke direktør og ansatte i Kolumbus for samarbeidet og god ledelse av foretaket.

Kommentarer
til regnskapet
Kolumbus, Rogaland Kollektivtrafikk FKF, hadde i 2013
driftsinntekter på 1.064,4 millioner kroner. Av dette
utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland Fylkeskommune
727,3 millioner kroner. Det er ikke inntektsført belønningsmidler i Kolumbus sitt regnskap for 2013. Samlede
driftsinntekter i 2012 var 992,1 millioner kroner.

Driftsinntekter
PASSASJERINNTEKTER: Rogaland har valgt å konkurranseutsette store deler av ruteproduksjonen med buss og
hurtigbåter. Kontraktene som legges til grunn er såkalte
bruttokontrakter, hvor det er Kolumbus som har risikoen
for passasjerinntektene, og bokfører disse i sitt regnskap.
I 2013 var det ruteproduksjonen med buss i Sør-Rogaland
og Nord-Rogaland som var konkurranseutsatt, mens det
for hurtigbåter var Ryfylke, Haugesundsruta og Byøyene i
Stavanger.
Passasjerinntektene med buss i Sør-Rogaland har økt
i forhold til 2012, og er 5,0 millioner kroner høyere enn
budsjettet. Dette henger sammen med passasjerveksten i
perioden. I Nord-Rogaland er passasjerinntektene omtrent
på budsjett ved utgangen av året. Dette til tross for en
nedgang i antall reisende. Passasjerinntektene for båt
er lavere enn budsjett. Det er spesielt for hurtigbåtene i
Ryfylke at inntektene har gått ned.
Refusjon fra kommuner for grunnskoleskyss er vesentlig
økt, både i Sør- og Nord-Rogaland. Mens refusjonen
samlet var 37,0 millioner kroner i 2012, er refusjonen økt
til 41,8 millioner kroner i 2013.
ANDRE INNTEKTER: Det er i 2013 til sammen ilagt gebyrer for avvik i ruteproduksjonen med buss i Sør-Rogaland
på 1,93 millioner kroner. Samlede gebyrer for buss i NordRogaland beløper seg til 0,55 millioner kroner, mens det
for hurtigbåter er trukket gebyrer for 0,25 millioner kroner.

Driftsutgifter
KJØP AV VARER OG TJENESTER:Godtgjørelsen som
er utgiftsført ruteselskapene i 2013 er samlet sett noe
høyere enn budsjett. Utgiftene i Sør-Rogaland er 3,7 millioner kroner lavere. Dette kommer av en effektivisering i
ruteproduksjonen høsten 2013. Utgiftene i Nord-Rogaland
er 1,3 millioner kroner høyere. Dette er som følge av avsetninger gjort for økonomiske krav fra Tide Buss. Disse
gjelder antall skoledager med skyss, samt krav angående
prising av opsjon for ny rute X10, som ble etablert sommeren 2013. Samlede utgifter til hurtigbåter 1,9 millioner
kroner høyere enn budsjett.
INDEKSER: Kontraktene for buss og hurtigbåter reguleres
med endringer i indekser. Reguleringene tar utgangspunkt
i endringer i konsumrpisindekser, indekser for lønn innen
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samferdsel, samt endringer i dieselpriser. Ved budsjetteringen legges den forventede pris- og lønnsveksten til
grunn slik den fremkommer i statsbudsjettet.
Det var i 2013 en høyere prisvekst enn forutsatt i budsjettet. I budsjettet var det lagt til grunn en prisvekst
på 1,9 prosent, mens den virkelig prisveksten ble 2,4
prosent. Videre var budsjettert vekst i indeks for lønn
samferdsel 4,0 prosent. Virkelig økning i indeks for lønn
samferdsel ble 6,1 prosent. Denne økningen utgjør om
lag 6,0 millioner kroner høyere utgifter i forhold til
budsjett.
Dieselprisene var omtrent 4 prosent lavere i 2013 i forhold
til 2012. Kolumbus sikret imidlertid prisene på et høyere
nivå enn virkelige priser, slik at det ikke var noen økonomisk gevinst på dieselsikringen i 2013. Sikringen av
diesel blir ikke gjort av profitthensyn, men som er
forsikring for å hindre større uønskede avvik og
forutsigbarthet i regnskapet. Dieselprisene er også sikret
for 2014.
SKOLESKYSS: Utgiftene til skoleskyss er høyere enn
budsjett både i Sør- og Nord-Rogaland. Mesteparten av
økte kostnader kompenseres med høyere refusjon fra
kommunene for skoleskyssen. Det er spesielt i Nord Rogaland at kostnadene har økt. For å vurdere skoleskyssen går Kolumbus, sammen med operatører, gjennom
lister over elever som har rett på skyss.
Ved utgangen av året var det 9.200 elever som hadde
rett på skyss. Dette er en økning på 300 elever i forhold til
samme tidspunkt i 2012.
Retten til skoleskyss er definert i opplæringsloven med
tilhørende forskrifter, samt rundskriv fra Fylkesmannen og
Utdanningsdirektoratet. Også retningslinjer fra Kolumbus
definerer retten stil fri skyss. Kolumbus praktiserer en
streng tolkning av regelverket. Dette for å begrense utgiftene og holde seg innenfor budsjettrammen.
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ADMINISTRASJON: Totale lønnsutgifter, inkludert sosiale
utgifter, var i 2013 31,6 millioner kroner. Samlede utgifter
til varer og tjenester var 2,0 millioner kroner høyere enn
budsjett når refusjoner fra sykelønn er trukket fra. Årsaken er i hovedsak innleie av konsulenttjenester.
BILLETTERINGSSYSTEMET: Det har i 2013 vært en
forbedring av billetteringssystemet. Nedlastingen av filer
er bedre enn tidligere, og Kolumbus har bestilt funksjonalitet som skal forbedre dette ytterligere. Antallet ikkeprosesserte filer er på et lavt nivå. Kolumbus avsluttet
reisekontoen for privatkunder 1. februar 2013.
Rogaland Revisjon utførte i 2013 en forvaltningsrevisjon
av billetteringssystemet. Denne revisjonen viser at
systemet i stor grad oppfyller de målsetninger som ble
angitt ved anskaffelsen av systemet. Fremdeles er det
utfordringer knyttet til systemet, og disse blir fulgt opp mot
leverandøren.
SANNTIDSSYSTEMET: Sanntidssystemet ble satt i drift i
løpet av sommeren 2013 i Sør-Rogaland. I løpet av våren
2014 vil også sanntidssystemet bli satt i drift i Nord-Rogaland. Kost-nadene ved investeringen er innenfor vedtatt
budsjett-ramme.
BALANSEPOSTER: Avstemming av enkelte balanseposter har vært en utfordring i 2013. Mens mye av billetteringen tidligere har blitt utført på busser og hurtigbåter,
er det nå en drei-ning mot flere selvbetjente kanaler. Det
betyr at kunder nå benytter nettbutikk, bookingsystem
for båt, mobilløsninger, samt kredittkort ved betaling av
reiseprodukter. Dette betyr at en større del av avstemmingsprosessene må gjøres av Kolumbus.
Mindreforbruket i 2013 foreslås satt av til fond for
kvalitetsmessig utvikling av kollektivtrafikken.
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2013: Årsregnskap

Regnskap

01.01 - 31.12 (alle tall i 1 000 kr)

2013

Budsjett 2013

2012

293 284
727 296
713
44 222
1 065 515
31 610
28 365
994 174
-3 000
5 504

285 626
727 296
0
34 478
1 047 400
30 823
33 137
974 633
0
5 504

1 056 653

1 044 097

284 109
666 215
0
41 767
992 091
28 960
959 073
25 278
1 586
3 971
-1 949
1 016 919

9
-8 806
-8 797

0
-7 987
-7 987

6
-2 606
-2 600

Motpost avskrivinger

5 504

5 504

3 971

Netto driftsresultat

5 569

820

-23 457

-8 603

-8 603

-2 541

0

-1 901
-884
-31 205

39
0
8 603
0
8 642

0
0
8 603
0
8 603

30
0
1 901
0
1 931

8 071

820

8 602

Andre salgs og leieinntekter
Rammetilskudd Rogaland fylkeskommune
Andre statlige tilskudd
Overf. med krav om motytelse
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj. prod.
Overføringer
Avskrivinger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Finansinntekter
Finansutgifter
Sum finansposter

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

Regnskapsmessig resultat

Investeringsregnskap

01.01 - 31.12 (alle tall i 1 000 kr)

Inntekter
Overføringer med krav til motytelse

0
0

0
0

0
0

Sum inntekter

0

0

0

0
0
0
9 343
9 343

0
0
0
0

0
0
0
4 057
4 057

0

0

0

Finansieringsbehov

9 343

0

4 057

Dekket slik
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Bruk av lånemidler
Sum finansiering

39
0
9 304
9 343

0
0

30
4 027

0

4 057

0

0

0

Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
Sum utgifter
Finanstransaksjoner

Udekket/Udisponert
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Balanse

(alle tall i 1 000 kr)

31.12.2013

31.12.2012

27 725

23 925

207
16 073

168
13 277

44 005

37 370

Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler

176 222

202 868

2 464
179 086

2 156
205 024

Sum eiendeler

223 091

242 394

28 180
8 993
8 070

19 578
11 534
8 603

4 912
50 155

3 065
42 780

Pensjonsforpliktelse
Andre lån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum gjeld

20 860
26 733
122 427
2 916
172 936

17 389
34 720
144 739
2 766
199 614

Sum egenkapital og gjeld

223 091

242 394

8 500
-8 500

17 804
-17 804

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Sum egenkapital
Gjeld

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Motkonto for memoriakonti

Karl Edvard Aksnes
Styreleder

Siv Len Strandskog

Ola Ingvaldstad
Nestleder

Elisabeth Sjo Jespersen

Odd Arild Kvaløy

Jan Rune Fredvang
Ansattes representant

Odd Aksland
Direktør
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KOLUMBUS

ROGALAND KOLLEKTIVTRAFIKK FKF

