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Leders beretning

Mobilitet er nøkkelbegrepet vi tar med oss fra 2017. Fra et 
kollektivselskap som frakter mange samme vei, er vi nå en 
mobilitetsleverandør som sørger for at hver enkelt skal komme seg 
sømløst dit de ønsker uten bruk av egen bil.

Mye av det som skjedde i 2017 og planene videre gjør Rogaland til en 

pioner innen mobilitet. Rogaland fylkeskommune ga Kolumbus ansvaret 

for å gjennomføre mobilitetstiltak for 50 millioner kroner fra staten. 

Jernbaneverket ønsker tettere samarbeid med Kolumbus om Jærbanen, 

noe som sikrer sømløs korrespondanse og likt billett- og takstsystem 

for både buss, båt og tog. HjemJobbHjem, som gir over 43 000 

arbeidspendlere på Nord-Jæren økonomiske og helsemessige insentiver 

for å sette bilen hjemme, gikk fra et prosjekt til et varig tiltak. 

Kolumbus har kastet seg ut i det ukjente. Tanken har hele tiden vært 

å kunne tilby et best mulig kollektivtilbud ved å mate inn mot selve 

ryggradene i regionen vår; Jærbanen og Bussveien. Kolumbus ønsker 

handling foran ord. Vi tenker at veien blir til mens vi går, enten det er 

elektriske bysykler eller autonome busser som tar oss dit.

Alt dette er unikt for Rogaland og setter Kolumbus i førersetet for en 

spennende og rivende utvikling. Miljøsaken, som har fått drahjelp av et 

fall i oljeprisen, har lenge vært en fanesak for Kolumbus. I 2017 har nye 

anbud på både buss og båt styrket sjansene våre for å nå målet om å 

kjøre helt fossilfritt innen 2024.

Jeg ønsker å takke alle mine hardtarbeidende kolleger i Kolumbus, våre 

framoverlente eiere og våre samarbeidspartnere som tar oss et steg 

videre hver eneste dag, og jeg gleder meg til resten av 2018!

Odd Aksland
Direktør



Rutetilbudet i Rogaland
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2015 2016 2017

- 5 %
635 000

669 000
735 000

+ 5,6 %

24 600 000
23 300 00022 800 000

87 500
daglige reiser

129
bussruter

22
båtruter

21, 5 millioner
kjørte rutekilometer

65
ansatte

4 429
daglige avganger

164
skoleruter

1 500
testkilometer for 

530
ganger rundt jorden

207 800
besvarte kundehenvendelser

Kolumbus på 1–2–3

Antall reisende på buss og båt:

selvkjørende buss

Buss Båt
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Vedtar lover.

Utøver lover. 

Ansvar for holdeplasser langs riks- og fylkesveier.

Ansvarlig for transport og kommunikasjon.

Eier Kolumbus AS.

Ansvar for holdeplasser langs kommunale veier.

Ansvar for mobilitet i Rogaland.

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

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

Prosjektleder for testing av førerløs buss.

Norgesbuss (Nord-Jæren), Nettbuss (Sandnes og sørover), Boreal (Strand), 
Suldal Billag (Ryfylke), Tide Buss (Nord-Rogaland), Rørheims Bilruter (Halsnøy, 
Fogn, Ombo og Kvitsøy), L. Rødne og Sønner (Stjernarøy), Finnøy Buss (Finnøy)

Norled (Ryfylke, Byøyene og Lysefjorden), L. Rødne og Sønner (Stjernarøy), 
Rutebåten Utsira (Utsira), Røværfjord (Røvær)

Fotnoter
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STORTINGET 1

REGJERINGEN 2

KOLUMBUS AS 7

STRATEGI OG UTVIKLING

ADM. OG KUNDESENTER

PLAN OG PRODUKSJON

MOBILITET/HJEMJOBBHJEM

MARKED

ROGALAND FYLKESKOMMUNE 5

JERNBANEDIREKTORATET 4STATENS VEGVESEN 3

KOMMUNER 6

BYSYKKELENBYPAKKE NORD-JÆREN 8

FORUS PRT 10

BUSSOPERATØRER 11 BÅTOPERATØRER 12

MOBILITETSPAKKEN 9

Kolumbus i et fugleperspektiv
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Del II

Kolumbus i dag og i morgen
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Mobilitet på agendaen

2017 markerte året da Kolumbus gikk fra å være et buss- og båt-
selskap til å bli en totalleverandør av forflytning uten bruk av egen bil. 

Tor sykler hjemmefra til en holdeplass på bussveien for å ta bussen 

videre til jobb. Lise går til skolen en kilometer unna. Henrik bruker  

Bysykkelen for å levere barna i barnehagen. Tonje og Peter sitter på med 

naboen til kontoret. Hver dag skal Kolumbus heie på disse hverdags-

heltene og oppmuntre enda flere til å la bilen stå.

Nytt mandat for en ny tid

Fram til 13. juni 2017 handlet Kolumbus først og fremst om buss- og 

båtruter med faste avgangstider. Vedtaket om Bypakke Nord-Jæren i 

2014 og signeringen av Byvekstavtalen i juni i 2017 vitnet om en stadig 

voksende politisk vilje til mer miljøvennlig samferdsel. I fylkestinget 13. 

juni 2017 kom vedtaket som sørget for en omskriving og utvidelse av 

Kolumbus’ rolle.

Kolumbus fikk ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere mobi-

litetstiltak på Nord-Jæren for 50 millioner kroner i året. Pengene kommer 

fra statlige såkalte belønningsmidler. Enklere fortalt handler dette om at 

Kolumbus nå skal utvide oppfordringen om å ta bussen eller hurtigbåt 

til også å gjelde å ta beina fatt, sette seg på sykkelen, gå om bord i toget 

eller å gi fart på rullebrettet. Alt annet enn å bruke din egen private bil.

Tog for buss og buss for tog

Jærbanen og bussrutene utfyller hverandre med sine unike egenskaper. 

Bussens fleksibilitet sørger for god arealdekning i en vestlandsregion 

med spredt bebyggelse. Jernbanen er den stabile men dog statiske rygg-

raden med høy passasjerkapasitet mellom Sør-Jæren og Stavanger. Til 

nå har Kolumbus og NSB jobbet på hver sin kant med hvert sitt trans-

portmiddel. En avtale mellom Kolumbus og Jernbaneverket signert  

7. september 2017 endrer det bildet.
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Senest fra og med sommeren 2019 skal alle tog på Jærbanen ha  

Kolumbus-profil. Kolumbus skal jobbe tett med den nye togoperatøren 

om ruteplanlegging for å sikre korresponderende avgangstider, og 

billett- og sonesystemet skal bli helt likt for både buss og tog. Der en på 

strekningen Bryne-Randaberg tidligere måtte kjøpe togbillett fra Bryne 

til Stavanger og så bussbillett fra Stavanger til Randaberg, vil en fra 

sommeren 2019 kunne reise hele strekningen på samme enkeltbillett.

HjemJobbHjem – kommet for å bli

Kolumbus’ sjarmoffensiv mot arbeidspendlerne, HjemJobbHjem, har 

vokst i 2017. Viktigst av alt har fylkestinget sagt at HjemJobbHjem ikke 

lenger skal være et prosjekt, men et varig tiltak. Antallet tilknyttede 

bedrifter har gått fra 176 i 2016 til 287 i 2017, og antall ansatte i 

HJH-bedrifter fra 28 400 til 43 400.

Et bedre sted å leve

Kolumbus skal gjøre mye spennende i løpet av 2018. Bysykkelen skal 

bli ny både på innsiden og utsiden. Den skal få tydelig Kolumbus- 

profilering, en sterkere motor som takler regionens bakker og tilgang 

skal inkluderes i Kolumbus-billetten din. Antallet sykler skal gå fra 200 

til 700 og antall ladestasjoner skal dobles fra dagens 46.

Viktige knutepunkter i regionen skal få et ansiktsløft, trafikk- og avviks-

informasjon skal tilpasses dine behov og en elbil-pool skal utredes.

Målet om nullvekst i personbiltrafikken er innført, og mange kan tenke at 

dette er vår høyeste ledestjerne. For Kolumbus er dette bare et delmål. 

Vi skal jobbe for å gjøre Rogaland til et bedre sted å leve, der bilkøen 

viker til fordel for frisk luft på vei til jobben og butikken.



17



18



19

Måloppnåelse

Resultatene fra 2017 viser at vi hadde en god måloppnåelse. Vi har 
nådd passasjervekstmålene våre med god margin, og vi er godt i rute 
mot å nå kundetilfredshetsmålet for 2020 og miljømålet for 2024.

Kolumbus har også nådd målet om en NPS (Net Promoter Score/

ambassadør indeks) på 10 i 2017, etter et og et halvt år med røde tall. 

Målet om en kundetilfredshet på 90 prosent innen 2020 er vi i rute til 

med 79 prosent i 2017. Når det gjelder målet om universell utforming, 

kan vi med trygghet si at alt vårt materiell tilfredsstiller kravene til 

universell utforming. Men siden holdeplasser og andre elementer som vi 

ikke rår over fortsatt har forbedringspotensial, kan vi ikke si vi har nådd 

dette målet helt.

Øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med 

3 prosent per år

Øke antall reisende med buss i Nord-Rogaland med 

2 prosent per år

Holde antall reisende i øvrige Rogaland stabilt

Alt i alt kundetilfredshet for buss og båt på 

90 prosent innen 2020

NPS (Net Promoter Score) bedre enn 10

All buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte 

fornybar energi innen 2024

Alle produkter og tjenester Kolumbus tilbyr skal 

være universelt utformet

6,7 %

2,5 %

2,7 %

79 %

12,9

I rute

ResultatMål
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2016

62 660

13 603

13 030

14 732

13 029

7 251

18 447

2017

62 803

13 356

12 475

14 678

13 455

7 034

18 534

Endring

+ 143 ↗

– 245 ↘

– 555 ↘

– 54 ↘

+ 426 ↗

– 217 ↘

+ 87 ↗

E39 Auglendshøyden

RV 509 Sundekrossen

FV 427 Storhaugtunnelen

FV 44 Hillevågstunnelen

RV 13 Austråttunnelen

FV 510 Rege

E39 Bråstein

Nullvekstmålet

Nytt i 2017 er at vi, sammen med Rogaland fylkeskommune, har et 

mål om en nullvekst i personbiltrafikken. Selv om det vil komme flere 

målepunkter i 2018, tar vi utgangspunkt i tallene fra de punktene som 

har målt trafikk i hele 2017. Altså skal antallet biler som passerer disse 

målepunktene ikke bli større i årene framover:

Legger vi sammen disse syv registreringspunktene, har det passert 417 

færre biler i 2017 enn i 2016. Sett i lys av den sterke passasjerveksten 

på buss, er vi stolte av å kunne understreke at vi tar markedsandeler fra 

bilen i 2017.
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Kunder

Alt i alt tilfredshet med kollektivtilbudet og inntrykket av Kolumbus, 
målt blant både brukere og ikke-brukere i vår årlige befolknings-
undersøkelse, holder seg stabilt fra 2016-2017. Bruken av billett- 
appen går opp, og stadig flere anbefaler Kolumbus til venner og kolleger.

I 2017 har antallet som reiser med oss gått opp og antallet kunde-

henvendelser gått ned. Årsaken til veksten i antall reisende skyldes nok 

delvis vedlikeholdsstansen på Jærbanen i sommer, der mange av de 

togreisende tok bussen i stedet. Nedgangen i antall henvendelser kan 

forklares ved at Kolumbus fikk mange spørsmål da vi gjorde store takst- 

og soneendringer i januar og ruteendringer i juli 2016. 2017 har vært et 

år mer på det jevne når det kommer til kundehenvendelser.

Vår NPS (Net Promoter Score/indikasjon på hvor varmt kunder anbefaler 

oss til bekjente) har gjort et kjempehopp fra 3,7 i første halvår 2017 til 

12,9 andre halvår. Her kan vi ikke sette to streker under én enkeltfaktor 

som har ført til dette hoppet, men heller peke på innføringen av nytt 

bussmateriell sommeren 2016, en voksende bevissthet rundt grønne 

reiser og bomringen i 2018, samt lanseringen av sanntidskartet og den 

nye billett-appen.

2016

256 890

44 119

151 066

48 605

13 100

6 500 000

3 900 000

2017

207 800

42 400

115 123

39 590

10 700

7 700 000

4 200 000

Endring

– 19 % ↘

– 4 % ↘

– 24 % ↘

– 19 %↘

– 

18 % ↘

+ 18 % ↗

+ 8 % ↗

Kundehenvendelser 

Totalt antall henvendelser

Henvendelser SoMe

Henvendelser skranke

Henvendelser telefon

Innsendte kontaktskjema

Søk i reiseplanlegger

Besøk på kolumbus.no
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NPS om bord

NPS står for «Net Promoter Score». Denne verdien er et resultat av 

andelen kunder til en bedrift eller et varemerke som fremhever vare-

merket gjennom å snakke positivt om det til andre (ambassadører),  

minus den andel av kunder som mulig snakker negativt om bedriften 

eller varemerket (kritikere). NPS-en kan med andre ord rangeres fra -100 

til +100. Det er et strengt mål som illustrerer hvor mange ambassadører 

bedriften har, samt hvordan de omtaler bedriften til venner eller kolleger.

0

-9

15

-8,6 %

2. halvår
2015

1. halvår
2016

2. halvår
2016

2. halvår
2017

1. halvår
2017

-0,6 % -0,3 %

3,7 %

12,9 %

2. halvår 

2016

3,5

4

4,3

4,1

4

2. halvår 

2017

3,7

4,2

4,4

4,4

4,2

Endring

+ 0,2 ↗

+ 0,2 ↗

+ 0,1 ↗

+ 0,3 ↗

+ 0,2 ↗

Kundetilfredshet (skala fra 1–5)

Kolumbus lytter til kundene

Det er en god opplevelse å reise med Kolumbus

Det er miljøvennlig å reise med Kolumbus

Det er enkelt å reise med Kolumbus

Jeg er alt i alt fornøyd med Kolumbus
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Andel passasjerer i ombordundersøkelser som er fornøyd eller svært fornøyd.

2. halvår 

2016

72 %

81 %

82 %

2. halvår 

2017

68 %

81 %

88 %

Endring

– 4  % ↘

0 % → 

+ 6 % ↗

2. halvår 

2016

2 %

9 %

5 %

30 % 

51 %

3 %

2. halvår 

2017

3 %

8 %

5 %

40 %

38 %

5 %

Endring

+ 1 % ↗

– 1  % ↘

0 % → 

+ 10 % ↗

– 13 % ↘

+ 2 % ↗

Tilfredshet med apper

Kolumbus Sanntid

Kolumbus Reise

Kolumbus Billett

Billettsalg fordelt på kjøpskanal

Båtbooking

Kundesentre og agenter

Nettbutikk

Mobilapp

Kontant og reisepenger

Automater
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Miljø

Kolumbus har et uttalt mål om at all transport under vårt merkenavn 
skal være fossilfritt innen 2024. Får vi det som vi vil, blir all trans-
port helt og holdent utslippsfritt innen 2024, og så mye som mulig 
av person biltrafikken blir erstattet med sykkel, gange og kollektiv-
transport. 2017 har bidratt i riktig retning.

I 2017 har to anbud på båtruter betydd mye. Anbudet for Røvær-

sambandet ble vunnet av Norled, som fra 2019 skal drifte sambandet 

med to hybride hurtigbåter. Disse vil med batteridrift kutte nær 

halvparten av dieselforbruket. Anbudet for sambandet Stavanger-

Byøene-Usken/Hommersåk ble også vunnet av Norled, og her kommer 

landets første hurtigbåter på hydrogenerert vegetabilsk diesel fra 2019. 

Dette vil redusere CO2-utslipp med minimum 50 prosent.

Også på land har miljø blitt prioritert i anbud. Kontrakten på bussrutene i 

Ryfylke Nord ble vunnet av Tide, som forplikter seg til å kjøre på hy-

drogenerert vegetabilsk diesel (også kalt biodiesel) fra 2019.

Nye miljøsteg i 2018

I 2017 fikk Kolumbus støtte fra Miljødirektoratets program «Klimasats» 

til å utrede tiltak for å redusere klimautslipp fra Utsirasambandet  

(Utsira- Haugesund), som i dag betjenes av MF Utsira, og Vassøy-

sambandet (Vassøy-Stavanger), som i dag betjenes av MF Rygerbuen.

Skipsverftet som i sin tid bygget MF Utsira, Wärtsilä, ble engasjert til å 

utrede ulike tiltak. På denne bakgrunn har styret i Rutebåten Utsira AS 

søkt NOx-fondet om støtte til å bygge om ferjen til batterielektrisk drift, 

som vil gjøre ferjen helt utslippsfri. Ombyggingen forutsetter at det byg-

ges ladestasjoner på kaiene, og kommer dette på plass, vil dette tiltaket 

resultere i en betydelig reduksjon av CO2-utslippene; i dag slipper MF 

Utsira ut hele 4.600 tonn CO2 hvert år. For å sette dette i perspektiv, er 

Rogaland fylkeskommunes målsetting i «Regionalplan for energi og klima» 
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å kutte de årlige CO2-utslippene med 550.000 tonn. En ombygging av 

MF Utsira til batterielektrisk vil med andre ord alene bidra med ca. 0,8 

prosent av det totale kuttmålet. 

Vassøysambandet, med korte distanser og lav rutefart, er meget 

velegnet for elektrifisering. Kontrakten lyses ut på anbud våren 

2018, og ved evalueringen vil miljø bli vektet med 30-40 prosent. 

Dermed gis tilbyderne et insentiv til å foreslå løsninger som reduserer 

energiforbruket og klimagassutslippene.
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Teknologi

Sanntidskartet, som viser bussenes nøyaktige posisjon til enhver 
tid, den selvkjørende bussen og ny billett-app er blant de viktigste 
teknologihøydepunktene fra 2017.

Den selvkjørende bussen har testkjørt over 1500 kilometer og hatt 

over 6000 besøkende passasjerer på lukket bane på Forus i 2017. Og i 

slutten av november ble den såkalte «Lov om utprøving av selvkjørende 

biler» vedtatt i Stortinget. Det betyr at vi kan begynne å teste den selv-

kjørende bussen på offentlig vei med lett trafikk på Forus i 2018, noe vi 

har ventet på siden i sommer. 

Vi hadde allerede et sanntidssystem som kunne si deg i minutter hvor 

langt unna en buss var fra holdeplassen. Sanntidskartet, som vi lanserte 

i februar, gir brukeren en annen visualisering av hvor langt unna bussen 

er. Mulighet for å klikke på bussen for å se neste stopp og om den er i 

rute er på plass, og i neste fase skal det bli mulig å se hvor full bussen er 

også.

1. november ble vår nye billett-app lansert, et tett offentlig-offentlig samar-

beid med Ruter, Agder kollektivtrafikk, Brakar og Østfold kollektiv trafikk. 

Selskapene lærer av hverandre og gjenbruker gode ideer og løsninger.

Nyhetene var etterspurt av flere:

 → Offline visning av billett

 → Mulighet for betaling med Vipps

 → Aktiver billetten når du ønsker

 → Send billetten til andre

I løpet av 2017 har vi også forbedret nettbutikken, sørget for universell 

utforming på alle billettautomatene våre og lansert en ny versjon av 

sanntidsskjermen som kan settes opp på alle skjermer med nettilgang.
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Framtidsutsikter

En av våre største utfordringer er vår regions avhengighet av bilen. 
Delvis på grunn av høye inntekter over mange år og delvis på grunn av 
spredt bebyggelse i vilkårlig plasserte klaser heller enn langs tydelige 
akser, har Rogaland blitt en bastion for bilen. 

Over halvparten av fylkets husstander har to biler, og i Kolumbus’ 

befolkningsundersøkelse for 2017 svarer 84 prosent av de spurte at det 

har stor eller svært stor betydning for dem å eie sin egen bil.

2018 blir et veiskille i ordets rette forstand. Skal vi klare å redusere 

antallet biler på veien til fordel for kollektivreisende, syklende og 

gående, er 2018 året hvor mye ligger til rette for oss. Bomringen starter 

inntjening i oktober. De seks mest trafikkerte områdene (Stavanger, 

Sandnes, Sola, Forus, Tananger og Randaberg) får bomringer som blir 

ekstra dyre i rushtiden.

Samtidig vil vi løfte satsingen på nye kollektivtjenester et hakk. Den 

selvkjørende bussen vil begynne testkjøring på offentlig vei med lett 

trafikk. I Sauda kjører vi i juli i gang en pilot med navnet Kolumbus 

HentMeg, en tjeneste der du bestiller transport og i praksis får taxi til 

busspris. Alt dette baner vei for mer individualisert tilpasset transport.

Ser vi enda lengre fram i tid, vil Kolumbus overta driftsansvaret for 

bussveien når den står ferdig i 2023. Vi ansatte vår egen prosjektleder 

for bussveien i 2017, og over de neste årene er det mange valg som 

skal tas når det kommer til fossilfritt drivstoff, trafikkledersystem, 

holdeplass teknologi med mer.

Mobility as a service er konseptet der mange ulike transportmåter 

samles i en og samme tjeneste på for eksempel smarttelefonen. 

Kolumbus ønsker å ta eierskap og holde i roret når denne tjenesten 

utvikles, men kommer store aktører som Uber, Whim eller Didi-Chuxing 

oss i forkjøpet? Kolumbus skal uansett gjøre alt i vår makt for å gjøre det 

så attraktivt og enkelt som mulig å sette bilen fra seg hjemme.





Del III

Driftsresultater og regnskap
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Buss

I 2017 fikk Kolumbus blant annet tre nye ruter med heldøgnsdrift, 

billettprisene ble endret og rutene i Nord-Rogaland fikk nye numre.

2017

24 600 000

1 %

4,2

4,4

4,7

4,6

4,1

4,3

4,5

4,3

3,9

4,2

4,6

4,5

4,3

4,4

4,7

4,6

+ 5,6 % ↗

+ 0,5 % ↗

+ 0,1 ↗

+ 0,3 ↗

+ 0,3 ↗

0

+ 0,2 ↗

+ 0,2 ↗

+ 0,3 ↗

0

– 0,2 ↘

+ 0,1 ↗

+ 0,2 ↗

– 0,1 ↘

+ 0,1 ↗

+ 0,1 ↗

+ 0,2 ↗

0

Antall reiser

Snikprosent

Kundetilfredshet (skala 1–5)

Kjørestil

Nord-Jæren

Jæren

Dalane

Haugalandet

Punktlighet

Nord-Jæren

Jæren

Dalane

Haugalandet

Service

Nord-Jæren

Jæren

Dalane

Haugalandet

Bussturen

Nord-Jæren

Jæren

Dalane

Haugalandet
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Sør-Rogaland 

I Sør-Rogaland skjedde de største ruteendringene i 2016 med ny 

operatør på plass. Dermed handlet 2017 om mindre justeringer. Blant 

de viktigste endringene for våre passasjerer, ble det fra årsskiftet 

heldøgnsdrift på rute X60, 5 og 1. Rute 1 gikk også tilbake til å gå 

annenhver gang vest og øst på Hundvåg, som før omleggingen i juli 2016.

Nord-Rogaland

I Nord-Rogaland fikk alle rutene nye numre for å hindre at ruter i 

Rogaland hadde samme nummer. Rute 1 i Haugesund ble derfor 

rute 201, rute N81 ble rute N281 også videre. Nedjusteringen av 

billettprisen i nærsone Haugesund fra 33 kroner til 10 kroner i 2015 

har også vist positive resultater, med en økning i antall reisende på 54 

prosent fra 2015 til 2017.

2017

23,2

275 500 000 kr

15,81 kr

15 200 000 km

20 300 000 

2017

20,5

37 600 000 kr

24,88 kr

4 000 000 km

3 500 000

Antall reisende per avgang

Billettinntekter

Tilskudd per reise

Rutekilometer

Antall reiser

Antall reisende per avgang

Billettinntekter

Tilskudd per reise

Rutekilometer

Antall reiser

+ 6,4  % ↗

+ 2,5  % ↗
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Skoleskyss

Ryfylke

I Ryfylke ble rutenumrene i Sauda skiftet fra rundt 60-tallet til numre fra 

150 og oppover. Det ble også bestemt at vi fra 2018 skal gå fra faste ruter 

i Sauda til en bestillingsordning, også kalt Kolumbus HentMeg. I praksis 

vil det si at kundene bestiller transport en viss tid før de skal reise, og blir 

plukket av et Kolumbus-profilert kjøretøy. Er det flere som skal samme vei 

samtidig, vil systemet tilrettelegge for det. Sauda blir et pilotprosjekt, og 

dette er et konsept som kan egne seg flere steder på sikt.

2017

20,6

5 700 000 kr

129,51 kr

30,20 kr

1 100 000 km

763 800 

Antall reisende per avgang

Billettinntekter

Tilskudd per reise (Ryfylke N)

Tilskudd per reise (Ryfylke S)

Rutekilometer

Antall reiser

2017

10,8 %

0,6 %

4,0 %

1,3 %

1,0 %

70,3 %

3,6 %

2,0 %

0 %

6,5 %

9061 

Varig funksjonshemmede

Delt bosted, skyss til to steder

Delt bosted, skyss til ett sted

Skyss til privatskoler

Midlertidig funksjonshemmede

Ordinær skoleskyss

Ordinær skoleskyss 1. klasse

Alternative opplæringssteder

Vinterskyss

Trafikkfarlig skolevei

Totalt antall reiser skoleskyss

– 2,4  % ↘

+ 0,5 % ↗

– 0,1 % ↘

+ 0,3 % ↗

0 %

+ 0,1 % ↗

+ 0,4 % ↗

– 0,6 % ↘

– 0,3 % ↘

– 0,7 % ↘

+ 0,5 % ↗

+ 1,3 % ↗
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Båt

Totalt sett sank antallet båtreisende fra 2016 til 2017, til tross for at 

turistene sørget for en økning på ferja til Lysefjorden.

Den største nedgangen ser vi i antallet passasjerer uten bil på ferja til 

Vassøy (-11 prosent) og på hurtigbåten i Ryfylke (-8 prosent). 

Befolkningstallet på Vassøy har ligget stabilt på rundt 700 mellom 2010 

og 2016, men fra 2016 til 2017 flyttet 40 personer fra øya. Når det 

gjelder Ryfylke, kan noe av forklaringen til nedgangen ligge i at flere vel-

ger å kjøre gratis gjennom Finnfast med elbil framfor å ta hurtigbåten, og 

at Sandsfjord bru fra 2016 fortsatt gjør at flere velger bilen framfor båten.

2017

961 359

1,8 %

4,5

4,5

4,3

4,5

4,4

4,5

3,4

3,1

4,4

4,5

Endring

– 4,2 % ↘

+ 1 % ↗

0

0

0,1 ↗

0,1 ↗

0,1 ↗

0,1 ↗

0

0

0,1 ↗

0,1 ↗

Antall reiser

Snikprosent

Kundetilfredshet (skala 1–5)

Denne båtturen

Punktlighet

Informasjon

Renhold

Komfort

Service om bord

Passende avgangstider

Hyppige avgangstider

Tilgjengelig sitteplass

Enkelt å reise
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2017

34,3

27 600 000 kr

195,05 kr

73,33 %

670 100

432 764 -8 % ↘

2 % ↗

-1 % ↘

2017

7,9

748 000 kr

305,02 kr

92,18 %

116 800 km

61 133

Hurtigbåt Ryfylke

Antall reisende per avgang

Billettinntekter

Tilskudd per reise 

Tilskuddsandel

Rutekilometer

Antall reiser

Hurtigbåt Byøyene

Antall reisende per avgang

Billettinntekter

Tilskudd per reise 

Tilskuddsandel

Rutekilometer

Antall reiser

Hurtigbåt Røvær

Antall reisende per avgang

Billettinntekter

Tilskudd per reise 

Tilskuddsandel

Rutekilometer

Antall reiser

2017

16,9

2 300 000 kr

105,17 kr

85,99 %

195 400 km

202 566
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1 % ↗

- 11 % ↘

1 % ↗

12 % ↗

-3 % ↘

-5 % ↘

2017

6 200 000 kr

72,8 %

81 800 km

9 047

38 095

2017

3 500 000 kr

76,4 %

48 200 km

82 097

101 388

2017

1 600 000kr

91,72 %

48 200 km

11 045

23 224

Ferje Vassøy

Billettinntekter

Tilskuddsandel

Rutekilometer 

Antall reiser med bil

Antall reiser uten bil

Ferje Lysefjord

Billettinntekter

Tilskuddsandel

Rutekilometer

Antall reiser med bil

Antall reiser uten bil

Ferje Utsira

Billettinntekter

Tilskuddsandel

Rutekilometer

Antall reiser med bil

Antall reiser uten bil
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Årsberetning 2017

Virksomhetens art og hvor den drives 

Kolumbus AS er heleid av Rogaland fylkeskommune og skal bidra til at 

Rogaland fylkeskommune når sine samferdselspolitiske mål. Kolumbus 

skal tilby et attraktivt og miljøvennlig mobilitetstilbud i Rogaland ved 

å utvikle, planlegge, bestille og markedsføre tjenester som svarer til 

fylkes kommunens målsettinger. Kolumbus forholder seg til Rogaland 

fylkes kommunes økonomiske rammer og har ikke til formål å skaffe 

eieren økonomisk vinning. Utførelsen av transporttjenestene skjer ved 

bruk av underleverandører.

Utviklingen i 2017 – viktige hendelser

I 2017 har de aller fleste pilene pekt i riktig retning. Passasjerveksten 

har vært god, og en økning på 6,7 prosents økning på Nord-Jæren er 

meget tilfredsstillende. Rogaland fylkeskommune har i 2017 besluttet 

å gi Kolumbus en utvidet rolle ved nå også å skulle ivareta mobilitet. 

Rollen som mobilitetsselskap krever en annen tilnærming fra Kolumbus 

enn rollen som kollektivselskap. Dette har gjort at Kolumbus fra 2018 

organiserer virksomheten på en ny måte. 

Også avtalen Kolumbus i 2017 inngikk med Jernbanedirektoratet som 

skal sikre enda bedre takst- og rutesamarbeid mellom tog og buss fra 

sommeren 2019, gjennomføres for å gjøre det enklere å kunne bev-

ege seg uten privatbil.  På kundesiden lanserte vi både sanntidskartet 

og en ny og bedre billett-app, og tallene viser en markant nedgang i 

kontantsalg om bord og en tilsvarende økning i kjøp av digitale billetter 

på forhånd. 

Økonomi og regnskap

Selskapet har ikke overskuddsformål. Selskapets årsregnskap viser hvil-

ke inntekter Kolumbus har hatt og hvordan selskapets ressurser er an-

vendt for å oppfylle selskapets målsetning. Selskapet har stort fokus på 
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økonomistyring og kostnadskontroll. Det er gitt ytterlige opplysninger om 

selskapets regnskap og likviditet under «kommentarer til årsregnskapet». 

Framtidsutsikter

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

privat bilen i Rogaland. Vi skal også jobbe målbevisst slik at trafikkvekst 

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

biltrafikk og bedre miljø som konsekvens. I 2018 vil Kolumbus sikre god 

kapasitet når den nye bomringen åpner, og vi skal planlegge for et robust 

og utslippsfritt tilbud langs bussveien. En selvkjørende buss skal settes 

i drift på Forus og denne type tilbud kan bli et viktig supplement til det 

ordinære rutetilbudet i tiden framover. I året som kommer vil kundene 

nyte godt av forbedrede overgangsmuligheter mellom buss og lokaltog 

og på tvers av fylkesgrensene. Kolumbus vil samtidig jobbe videre med 

framkommelighetstiltak som bedrer bussens punktlighet. I tillegg blir et 

viktig for Kolumbus å tilrettelegge for et godt tilbud når Ryfast åpner.

Organisasjon 

Kolumbus hadde ved årsslutt 65 ansatte i 59,6 årsverk. 22 av de 

ansatte jobber i kundesenteret, mens 7 ansatte er engasjert i HjemJob-

bHjem-prosjektet. Foretaket har en god kjønnsfordeling, med 33 menn 

(51 prosent) og 32 kvinner (49 prosent). Med bakgrunn i 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 4,7 prosent 

(2,8 prosent i 2016), hvorav korttidsfraværet utgjorde 0,8 prosent (0,9 

prosent i 2016). Det har ikke vært skader eller ulykker i Kolumbus AS i 

2017.

Etiske retningslinjer 

Som et aksjeselskap eid av Rogaland fylkeskommune, har Kolumbus til 

juni 2017 drevet sin virksomhet etter de etiske retningslinjene til fyl-
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keskommunen. Det siste året har Kollektivtrafikkforeningen utarbeidet 

tre ulike veiledere som inneholder etiske retningslinjer til internt bruk, 

rutiner for varsling og etiske krav til leverandører. Kolumbus har vært 

delaktig i utformingen av disse, og styret i Kolumbus har vedtatt at disse 

er en del av selskapets egne retningslinjer. 

Miljøansvar 

Kolumbus skal bidra til et bedre miljø. Det gjør vi ved å jobbe for at flere 

skal sette bilen hjemme, men vi ønsker også å være bevisst på hvilke mil-

jøfremmende tiltak vi selv kan sette i verk. Kolumbus kjøper persontrans-

porttjenester av operatører av busser, ferjer og hurtigbåter. Med unntak 

av fem batterielektriske busser, er alle transportmiddel basert på forbren-

ningsmotoren. Diesel benyttes som drivstoff for alle disse. I underkant av 

100 busser benytter i dag første generasjons biodiesel. Forbrenning av 

alle typer diesel medfører utslipp av CO2, NOX og sotpartikler. 

Klimagassen CO2 bidrar til global oppvarming ved å øke CO2-innholdet i 

atmosfæren. Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere 

klimagassutslippene. NOX og sotpartikler (PM10 og PM2,5) bestående 

av ufullstendig forbrent karbon og karbonforbindelser, tungmetaller og 

svovel, kan føre til astma, bronkitt, emfysem, hjerte- og karsykdommer og 

kreft. I juni 2012 erklærte WHO og IARC dieseleksos kreftfremkallende 

(carcinogenic). Videre har Norge gjennom Göteborgavtalen forpliktet seg 

til å redusere NOX-utslippene. 

Av den grunn vil Kolumbus frem mot 2025 eliminere alle utslipp av CO2, 

NOX og sotpartikler (PM10 og PM2,5). På kort sikt vil Kolumbus søke å 

redusere klimagassutslippene ved å erstatte fossil diesel med biodiesel. 

Risiko og usikkerhetsfaktorer 

Kolumbus driver en virksomhet som er avhengig av tilskudd fra  

Rogaland fylkeskommune. Tilskuddene bevilges årlig. Kolumbus har ikke 

rentebærende gjeld og har ingen vesentlige leieavtaler som er eksponert 

for rente- eller valutaendringer. Kolumbus har ikke vesentlige valuta-

poster. Det har ikke vært alvorlige ulykker knyttet til driften av buss- 

eller hurtigbåttilbudet i 2017. 
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Fortsatt drift og rettvisende bilde 

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

er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift og at denne 

forutsetningen er til stede.

Styret

Hege Skogland Mokleiv

Nestleder

Tormod Gjermundsen

Varastyremedlem

Odd Eilif Vinje

Ansattes representant i styret

Ina Eldøy

Styremedlem

Brage Wårheim Johansen

Styremedlem

Ingvald Fardal

Styremedlem

Grete Ulseth

Ansattes representant i styret

Rolf Roverud

Styreleder

Odd Harald Aksland

Direktør
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Regnskap med kommentarer

Økonomisk resultat

Kolumbus hadde i 2017 driftsinntekter på 1 314 millioner kroner, en 

økning på 4,3 prosent sammenliknet med til driftsinntektene i 2016. Av de 

samlede driftsinntektene utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland fylkes-

kommune 888 millioner kroner. Rammetilskuddet utgjør 67,6 prosent av 

samlede driftsinntekter. I 2016 utgjorde rammetilskuddet 69 prosent. 

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 5,4 millioner kroner. 

Overskuddet utgjør 0,4 prosent av samlede driftsinntekter. Styret ser 

det som positivt at resultatet er med på å styrke egenkapitalen i selskapet. 

Salgsinntektene var i 2017 på 400,3 millioner kroner, noe som er en 

økning på 12,2 millioner kroner fra 2016. Av salgsinntektene utgjør pas-

sasjerinntektene 359,3 mill kr og har en økning på 9,1 prosent sammen-

liknet med fjoråret. Økningen i passasjerinntekter har to hovedårsaker. 

Den ene er at det i 2017 har vært en passasjerøkning som også har gitt 

økte passasjerinntekter. NSB la også ned sine betjente stasjoner langs 

Jærbanen høsten 2016. Salget som tidligere ble gjort på disse stas-

jonene, er blitt overført til Kolumbus sine salgskanaler. Dette gir imidler-

tid ikke noen resultateffekt hos Kolumbus, ettersom disse passasjer-

inntektene avregnes mot NSB i et årlig oppgjør.

En følge av omleggingen av takst- og sonesystemet i 2016 er også 

en markant vridning av salget fra kontantsalg om bord i buss til mer 

forhåndsbetalte løsninger. Om lag halvparten av salget av billetter skjer 

nå med mobile løsninger, og denne andelen er stigende. 

Kolumbus har flere avtaler hvor kostnadene reguleres basert på endringer 

i indekser. Mens mange av avtalene tidligere hadde en etterskuddsvis 

regulering av godtgjørelsen, har nye avtaler forskuddsvis regulering. Dette 

gir mer forutsigbarhet i regnskapet til Kolumbus, og det er også ønskelig 

fra leverandørene sin side. Utviklingen i indeksene, særlig indeksen for 

lønn, har bidratt til noe lavere kostnader enn budsjettert i 2017. 
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Økningen i varekostnader fra 2016 til 2017 henger i hovedsak sam-

men med ordinær regulering av buss-, ferge- og hurtigbåtkontrakter. 

Årsaken til dette er en økning i antall ansatte tilknyttet mobilitetstiltak, 

samt utvikling av digitale løsninger. Økning i antall stillinger er i stor grad 

finansiert av belønningsmidler. 

Lønnskostnadene har økt fra 2016 til 2017. Mens Kolumbus tidligere 

i stor grad kjøpte tjenester, har det skjedd en overgang til at flere 

oppgaver utføres internt. Dette gjelder mobilitetsløsninger og løsninger 

knyttet til utvikling av ny teknologi. Dette medfører at lønnskostnadene 

øker. 

Likviditet

Likviditetsbeholdningen i Kolumbus AS var 227 millioner kroner pr 31. 

desember 2017. Beholdningen pr 31. desember 2016 var 234 millioner 

kroner. Kolumbus har ingen lån. Likvidene er i stor grad knyttet til 

overføringen av forpliktelser fra Rogaland Kollektivtrafikk fra 2015, samt 

mottatte belønningsmidler. 

Balansen

Totalkapital i selskapet var ved utgangen av året 337,7 millioner kroner. 

Egenkapitalandelen utgjorde 20,1 prosent i 2017. Det er en økning fra 

2016 hvor egenkapitalandelen utgjorde 14,8 prosent. 



Resultatregnskap 

Kolumbus AS

2017

400 340 614

887 968 672

26 175 390

1 314 484 677 

1 189 332 188

47 763 747

5 252 102

71 880 516

1 314 228 553 

256 123 

5 178 245

15 633

5 162 612 

5 418 736

5 418 736

5 418 736 

5 418 736

5 418 736

2016

356 955 440

869 486 575

33 550 781

1 259 992 796

1 133 819 580

42 460 902

2 332 730

72 123 469

1 250 736 679

9 256 116

6 908 920

11 672

6 897 249

16 153 365

16 153 365

16 153 365

16 153 365  

16 153 365  

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt

Rammetilskudd

Andre tilskudd

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning av driftsmidler

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt

Annen finanskostnad

Resultat av finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Ordinært resultat

Årsresultat

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital

Sum overføringer

Note

2

9

9

3, 7

4

3

6

6
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Eiendeler 

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

2017

14 968 782

9 809 558

24 778 340

461 000

461 000

25 239 340

56 752 488

28 304 008

85 056 496

227 452 117

312 508 613

337 747 953

2016

5 306 936

12 435 009

17 741 945

375 394

375 394

18 117 339

40 582 469

14 078 125

54 660 594

234 663 470

289 324 064

307 441 404

Note

4

4

8

10
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2017

3 000 000

25 761 634

28 761 634

38 985 197

38 985 197

67 746 831

16 454 320

52 892 419

69 346 739

140 192 149

3 379 565

57 082 670

200 654 383

270 001 123

337 747 953

2016

2 000 000

10 011 634

12 011 634 

33 566 462

33 566 462

45 578 095

15 056 839

51 302 381

66 359 221

143 837 733

3 113 602

48 552 753

195 504 088

261 863 309

307 441 404

Note

5, 6

6

6

11

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

Overkurs

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Stavanger 21.03.2018 – Styret i Kolumbus

Rolf Gunnar Roverud
Styreleder

Odd Eilef Vinje
Styremedlem

Ingvald Fardal
Styremedlem

Hege Skogland Mokleiv
Nestleder

Ina Eldøy
Styremedlem

Odd Harald Aksland
Direktør

Grete Ulseth
Styremedlem

Brage Wårheim Johansen
Styremedlem

Tormod Gjermundsen
Styremedlem
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Kolumbus AS

Noter til regnskapet 2017

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.

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

Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det
er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan
måles pålitelig.

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp
av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt.

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.

Side 5



56

Kolumbus AS

Noter til regnskapet 2017

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.

Note 2 Salgsinntekt

2017 2016
Per virksomhetsområde
Passasjerinntekter -359 257 591 329 231 108
Andre salgsinntekter -41 083 024 27 724 332
Sum -400 340 614 356 955 440

All aktivitet skjer i Rogaland fylke.

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

Lønnskostnader 2017 2016

Lønninger 35 716 635 32 794 672
Arbeidsgiveravgift 5 788 554 5 274 295
Pensjonskostnader 4 167 241 3 607 781
Andre ytelser 2 091 318 784 154
Sum 47 763 747 42 460 902

Selskapet har i 2017 sysselsatt 55 årsverk.

Lønnskostnadene har økt i 2017 som følge av flere stillinger. Årsaken til dette er at Kolumbus har fått flere oppgaver i
løpet av året og at aktiviteten således har økt.

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

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 191 228 0
Pensjonskostnader 22 991 0
Annen godtgjørelse 13 224 765 000
Sum 1 227 444 765 000

Honorar til revisor eks. mva utgjør: 2017 2016
Lovpålagt revisjon 185 400 180 000
Andre tjenester fra revisor 39 620 77 295
Bistand fra Deloitte Advokatfirma AS 92 840 37 500
Tjenester fra Deloitte Risk Advisory 96 038 0
Sum 413 898 294 795
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Note 4 Anleggsmidler
Busser Inventar Sum

5 737 226 14 337 448Anskaffelseskost pr. 01.01.17 20 074 674
11 798 672 489 825+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 12 288 497
17 535 898 14 827 273= Anskaffelseskost 31.12.17 32 363 171

2 567 115 5 017 717Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 7 584 832
14 968 782 9 809 556= Bokført verdi 31.12.17 24 778 339

2 136 825 3 115 277Årets ordinære avskrivninger 5 252 102

7 år 3-10 årØkonomisk levetid
Lineær LineærAvskrivningsplan

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kolumbus AS pr. 31.12 består av:

Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 1 000 3 000,00 3 000 000
Sum 1 000 3 000 000

Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

EierandelOrdinære Stemmeandel
ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1 000 100,0 100,0
Totalt antall aksjer 1 000 100,0 100,0

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 31.12.2016 2 000 000 10 011 634 33 566 462 45 578 095
Pr 01.01.2017 2 000 000 10 011 634 33 566 462 45 578 095

Årets resultat 5 418 736 5 418 736
Kapitalforhøyelse 1 000 000 15 750 000 16 750 000
Pr 31.12.2017 3 000 000 25 761 634 38 985 197 67 746 831

Note 7 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.

2017
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Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 833 626
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 072 715
Avkastning på pensjonsmidler -1 026 029
Administrasjonskostnader/Rentegaranti 240 737
Resultatført estimeringstap/(gevinst) -63 899
Resultatført andel av planendringseffekt 0
Periodisert arbeidsgiveravgift 863 068
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.) 0
Netto pensjonskostnad 6 920 218

Antall personer omfattet av ordningen 2017 2016
Aktive 64 69
Pensjonister 9 6
Totalt 73 75

Fondert Sum
Påløpte pensjonsforpliktelser 46 521 170 46 521 170
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -31 623 064 -31 623 064
Periodisert arbeidsgiveravgift 1 556 214 1 556 214
Netto pensjonsforpliktelse 16 454 320 16 454 320

Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) 31.12.17 31.12.16
Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %
Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,50 %
Forventet pensjonsøkning 1,48 % 1,48 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,25 % 2,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 3,60 %

Note 8 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Forhold til motparten Kundefordringer
Motpart 2017 2016
Rogaland fylkeskommune Eier 38 349 147 22 540 512
Sum 38 349 147 22 540 512

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

Note 9 Offentlig tilskudd

Inntektsførte tilskudd 2017
Rammetilskudd (brutto) 887 968 672
Belønningmidler (brutto) 26 175 390
Sum offentlige tilskudd 914 144 062

Andre tilskudd 2017
Øremerkede belønningsmidler fra Rogaland fylkeskommune (brutto) 45 201 768
Andre tilskudd 7 690 651
Sum andre tilskudd 52 892 419
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Forpliktelsen til andre tilskudd på MNOK 49,4 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 10 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 1 514 319.

Note 11 Leverandørgjeld

Av total leverandørgjeld på MNOK 140,2 utgjør leverandørgjeld til operatører av Kolumbus sine ruteområder MNOK 119.
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2017 2016
   KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Årsresultat før skattekostnad 5 418 736 16 153 365
Ordinære avskrivninger 5 252 102 2 332 730
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 1 397 481 292 440
Endring i ikke inntektsført tilskudd (gjeld) 1 590 038 -4 483 441
Endring i kundefordringer -16 170 019 2 325 228
Endring i  leverandørgjeld -3 645 584 23 636 907
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -5 430 005 45 981 712
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -11 587 251 86 238 942

   KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -12 288 497 -17 671 424
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -85 606 -70 932
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -12 374 103 -17 742 356

   KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Innbetaling av egenkapital 16 750 000 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 16 750 000 0

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -7 211 354 68 496 586
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 234 663 471 166 166 885
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 227 452 117 234 663 471

Kolumbus
Kontantstrømoppstilling
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