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kolumbus på 1-2-3

Haugalandet

Ryfylke

91 807

Antall daglige reiser

4 344

Antall daglige avganger

343 460

Antall turer med bysykkel
Tilskudd per reise med buss/båt

NordJæren

Antall bussruter

133

Antall skoleruter

193
12

Antall båtruter
Besvarte kundehenvendelser

Jæren

102 956
56 680 tonn CO2

Klimagassutslipp

72

Ansatte
Dalane

Soner i Rogaland
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33 kr / 317 kr
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Stortinget
Vedtar lover

Regjeringen
Utøver lover

Statens vegvesen

Jernbanedirektoratet

Ansvar for holdeplasser langs riksog fylkesveier

Ansarlig for transport og kommunikasjon

Kolumbus i

Rogaland fylkeskommune

et fugleperspektiv

Eier Kolumbus AS

Kommuner
Ansvar for holdeplasser langs
kommunale veier

Kolumbus AS
Ansvar for mobilitet i Rogaland

Strategi og utvikling

Plan og produksjon

Kundeopplevelse og markedskommunikasjon
Kundeservice

Administrasjon

Mobilitet/HjemJobbHjem/Bysykkelen

Smartere transport/autonome løsninger

Bymiljøpakken

Bussoperatører

Båtoperatører

Norgesbuss (Nord-Jæren), Vy (Jæren og Dalane), Vy (Haugalandet), Boreal (Ryfylke Sør), Tide (Ryfylke Nord)
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Norled (Ryfylke, Byøyene, Finnøy, Røvær og Lysefjorden), L. Rødne og Sønner (Vassøy, Stjernarøy, Helgøy (Fister og Hjelmeland), Boreal (Kvitsøy), Rutebåten
Utsira (Utsira)

innledning

2021 skulle være året vi gikk om bord i den nye
normalen. En normal der folk reiser litt mindre,
og kollektivreiser sitter lengre inne enn i 2019.
Da Norge gjenåpnet i slutten av september,
stod vi alle klare til å hjelpe rogalendingene å
parkere bilen og ta beina, sykkelen, bussen, toget eller båten fatt.

Også en annen milepæl ble nådd i oktober
2021: vi lanserte et helt nytt konsept med
Kolumbus bildeling, på Innovasjonspark Stavanger. Kolumbus fronter tilbudet gjennom
markedsføring og tilgang fra kartet i sanntidsappen, og operatøren sørger for bilene og
håndterer kundeforholdet.

Bremsene måtte tråkkes på igjen da smitten
blomstret opp mot slutten av året. 2021 ble
ikke som vi hadde tenkt. Heldigvis har vi nå
sikret oss med økonomisk hjelp fra staten til
august 2022.

Takk til alle samarbeidspartnere for et spennende og innholdsrikt år.
Odd Aksland loset oss gjennom 2021. Han trer
av etter elleve framgangsrike år i førersetet i
Kolumbus. Odd stod i front da Kolumbus ble et
AS og vokste til den mobilitets- og teknologieksperten vi er i dag. Nå er det ny administrerende direktør Edith Nøkling som vil presentere
årsregnskapet i mars 2022.

Reisetallene for 2021 reflekterer den tidvise
optimismen i Rogaland, og alle Kolumbus’
transportformer har økt antall reiser fra 2020
til 2021. Buss har økt med nær 16 prosent, båt
med 1,5 og bysykkelen med over 79 prosent. Vi
er fortsatt et stykke unna den gode utviklingen
vi opplevde i 2019, men på rett vei.

Takk, Odd. Og velkommen, Edith. Vi gleder oss
til framtiden med deg på laget.

I kulissene har vi holdt farten oppe som om det
ikke fantes et koronavirus. I oktober lanserte
vi først den nye versjonen av sanntidsappen. I
tillegg til å vise deg akkurat hvor bussen din er
nå, lar appen deg også planlegge reisen og tar
deg med fra A til B, steg for steg. Vi har spennende planer for denne appen framover.
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rammene

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

I 2017 besluttet RFK å gi Kolumbus en utvidet
rolle ved nå også å skulle ivareta mobilitet, det
vil si ansvaret for både kollektiv, sykkel og gåing
på Nord-Jæren. Med vekt på innovasjon og
samarbeid har Kolumbus vist seg å være godt
egnet for denne oppgaven, og i 2021 ble mandatet offisielt utvidet til å gjelde hele Rogaland.

Rammeavtalen regulerer ansvarsforholdet
mellom RFK og Kolumbus når det gjelder kollektivtrafikk og mobilitet i Rogaland. RFK har
det overordnede ansvaret knyttet til mål og
strategier, herunder overordnet ruteplanlegging og takstmyndighet. Kolumbus har ansvaret
for den kunderettede delen. Det vil si detaljert
ruteplanlegging, kjøp av transporttjenester,
markedsføring, kundeopplevelse, skoleskyss,
dialog med kommuner og så videre. Denne
avtalen gjelder fram til den blir erstattet av en
ny.
Leveranseavtalen inngås årlig og regulerer i
tillegg til det årlige rammetilskuddet, mer konkret hva RFK forventer fra Kolumbus.
Den viktigste jobben for Kolumbus er å gjøre
mobilitetstilbudet i Rogaland så attraktivt at
flere velger det. Samordning mellom ulike
transportmidler er en forutsetning for å bidra
til å nå nullvekstmålet. Buss, båt, tog, sykkel og
gåing er alle elementer som må fungere sammen for å få folk fra dør til dør.
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strategier og
måloppnåelse
Sett fra en annen vinkel, kan vi si at antallet bilturer ikke skal øke. Stavanger-området har vært
og er et av de mest biltunge storbyområdene i
Norge, og det er her flest har flere enn to biler.

Kolumbus jobber for at Rogaland skal bli et
enda bedre sted å leve. Og det viktigste målet
i dette arbeidet er nullvekstmålet. All økning i
persontransport skal tas ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette målet er nasjonalt, og styrende for alle økonomiske midler
fra Bymiljøpakken.

Daglige reiser etter transportmiddel (RVU 2020)
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Bil som

Bil som

fører

passasjer

7%

50 %

37 %

18 %

Trondheim

30 %

Bergen
Kristiansand

Til fots

Kollektivt

Sykkel

Annet

Stavanger

25 %

9%

8%

1%

Oslo

29 %

8%

8%

2%

10 %

43 %

8%

7%

2%

28 %

11 %

48 %

8%

3%

2%

19 %

6%

58 %

10 %

6%

1%
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Antall bilpasseringer ved utvalgte trafikkregistreringspunkt
Registreringspunkt

2019

2020

2021

E39 Auglend

60 147

58 015

Rv509 Sundekrossen

13 372

Fv427 Storhaugtunnelen

endring i prosent

2019–2021

2020–2021

52 540

-13 %

-9,4 %

12 164

11 720

-12 %

-3,7 %

11 547

10 860

9 574

-17 %

-11,8 %

Fv44 Hillevågstunnelen

13 202

12 185

11 701

-11 %

-4,0 %

Rv13 Austråttunnelen

16 777

15 939

16 647

-1 %

4,4 %

Fv510 Rege

7 568

6 816

7 052

-7 %

3,5 %

E39 Bråstein

18 982

18 792

19 567

3%

4,1 %

Totalt

141 595

134 771

128 801

-9 %

-4,4 %

Utviklingen i antall bilpasseringer på
Nord-Jæren er gledelig. Vi ser en sterk reduksjon ved flere punkter. Vi tror at pandemine og hjemmekontor er en viktig årsak til dette. Den store nedgangen i antall
reiser totalt skyldes samme årsak. Derfor inkluderer vi utviklingen fra 2019 i tillegg til utviklingen fra 2020.

Når det gjelder kundetilfredshet har vi gått fra å
spørre passasjerer ansikt-til-ansikt til selvbetjente undersøkelser i mobilapp. Med denne endringen har gjennomsnittet for tilfredshet som
forventet gått ned i alle områder, som følge av
intervjuereffekten, men vi holder fortsatt på
målet om over 90 prosent.

Mye av det som avgjør om vi når nullvekstmålet,
er utenfor Kolumbus’ kontroll, som tilgang til
parkering og bompenger. Derfor har vi også med
mål vi kan påvirke helt og holdent selv. For antall
reisende viser vi igjen både utviklingen fra 2019
og fra 2020. Utviklingen fra det nedstengte året
2020 er naturlig nok positiv, men vi må også
måle oss mot det siste året uten pandemi.

Målet i tidligere årsrapporter om at all buss- og
båttrafikk utelukkende skal benytte fornybar
energi innen 2024 er ikke lenger mulig å nå. Årsaken er at busskontrakten for Ryfylke Sør etter
vedtak i Fylkestinget ble fornyet med fossil diesel, oppstart for ny kontrakt for bussrutene på
Nord-Jæren er utsatt og at ombyggingen av MF
Utsira til batterielektrisk drift ikke skjedde.

20–21

19–21

Øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med fem prosent

+14,4 %

-16,1%

Øke antall reisende med buss på Haugalandet med to prosent

+12,8 %

-16,6 %

Holde antall reisende på buss i Jæren og Dalane stabilt

+42,9 %

+5,1 %

Mål

Alt i alt kundetilfredshet for buss og båt skal være over 90 prosent

77 %

Selvbetjening av billettsalg skal være over 95 prosent

95 %

Alle produkter og tjenester Kolumbus tilbyr skal være universelt utformet

I rute
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omdømme og inspirasjon

ko m m u ni k asj o n
Måten Kolumbus blir oppfattet av omverden på,
er avgjørende for om vi når våre mål. Det påvirker blant annet hvor mange som reiser med
oss, hvem som ønsker å samarbeide med oss
og ressursene vi får til å gjennomføre planene
våre. Det er viktig å skape tillit og forståelse hos
våre kunder, eiere og andre som påvirker eller
påvirkes av driften vår. I 2021 har det, som i
året før, vært spesielt behov for rask, korrekt og
tydelig kommunikasjon, blant annet for å skape
trygghet rundt tilbudet vi leverer og hvilke reiseråd som til enhver tid gjelder.

handlet om plass på skolebussene, busstilbudet i Skaarlia, forkorting av inkludert leietid av
bysykkelen og forbikjøringer.
I 2021 sluttet kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tostensen i Kolumbus. Samtidig ble det
klart at kommunikasjonssjef Grethe Skundberg
vill forlate Kolumbus i starten av 2022. I februar
ble Morten Nesvik med bakgrunn fra fra NRK
Rogaland ansatt som kommunikasjonsrådgiver.
Det skal også ansettes en ny kommunikasjonssjef i 2022.

Hvor vi i 2020 brukte mye tid på å lære oss
avstandskrav og munnbindbruk, var 2021 et
roligere år med tanke på nye retningslinjer. Selv
om vi gjenåpnet Norge i september for så å
stenge ned igjen kort tid etter, var det totalt sett
lavere antall mediesaker enn tidligere år.
Der det i 2020 var 1251 saker om Kolumbus,
var det i 2021 750 saker. 399 av sakene var
positive, 267 nøytrale og 84 negative. 95 av
artiklene ble publisert i oktober (65 av dem
positive), da det ble offentlig at Edith Nøkling
er den nye direktøren i Kolumbus. I januar kom
det største antallet negative saker (14), som

13

m a r k edsf ø ring

Nyttige og positive budskap fra Kolumbus har
resultert i en generell vekst i befolkningens inntrykk av Kolumbus de siste årene (1 er svært
dårlig, 5 er svært godt):

I 2021 har vi som i 2020 ikke hatt mulighet til å
oppfordre folk til å reise kollektivt på grunn av
pandemien. Vi har isteden invitert befolkningen
med på en overordnet Kolumbus-reise: Vi viser
innbyggerne hva vi gjør, og hvordan vi arbeider for at det skal bli stadig enklere for folk å
la bilen hvile. Markedsuttakene ble knagget på
det overordnede kommunikasjonskonseptet “Vi
skal gjøre Rogaland til et bedre sted å leve. Bli
med på reisen!” og kommunisert på tre nivåer:
→ Omdømmenivå:
Merkevareposisjonerende kommunikasjon
med mål om å formidle hvem vi er og hvorfor
vi er til.

2016

3,2

2017

3,3

2018

3,3

2019

3,4

2021

3,7

HJH-teamet er til stede på HMS-dager i bedriftene, og har deltatt på blant annet Grønn dag på
UIS og Mobilitetsuka i september.
Sosiale medier blir også aktivt brukt for å motivere og inspirerer våre HJH-ansatte. #aktivpåhjemmekontor er et eksempel der vi vil motivere
til økt fysisk aktivitet i løpet av arbeidshverdagen. I desember lanserte vi ny julekampanje,
en hyggelig julefilm hvor budskapet var å takke
de som sykler, går eller benytter kollektiv i
forbindelse med jobbreisen.

hjem jobbhjem
HjemJobbHjem (HJH) er vårt mobilitetstiltak
rettet mot bedriftsmarkedet på Nord-Jæren.
Tiltaket er finansiert av belønningsmidler. Totalt er om lag 600 bedrifter med i ordningen.

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

På nyåret ble bedrifter med tilhold i de nye
kommunedelene Rennesøy og Finnøy tatt med i
HjemJobbHjem-ordningen. Vi har en svak nedgang i antall medlemmer, men er fornøyd med
at de fleste bedriftene prioriterer å være med i
HJH.

→ Nyhetsnivå: Faktainformasjon som
nyheter, lanseringer og forbedringer.
På omdømmenivået har det handlet om å
være konstant til stede i våre egne kanaler.
Deling av våre egne kampanjer, nyheter om
nye ladestativer for bysykkelen og tips og triks
for våre reisende har sørget for å vedlikeholde
merkevarekjennskapen. På kunnskapsnivået
har vi spredt en rekke videosnutter om bysykkelen, der vi møter folk på gata som aldri har
prøvd bysykkelen før. De får noen nyttige tips,
og får muligheten til å prøve sykkelen.

2021 ble også er år preget av koronarestriksjoner og utstrakt bruk av hjemmekontor. Det
har medført lavere salg av HJH billetten, og
mobilitetsrådgiverne våre har fokusert på andre aktiviteter som sykkelservice og leasing
av el-sykler. 3500 elsykler er leaset via våre
HJH-bedrifter, og tilgang til sykler på grunn
av leveranseproblemer i verdensmarkedet har
vært en begrensende faktor.

På nyhetsnivået har sanntidsappen blitt relansert med nye funksjoner, og vi har delt korte og
informative animerte videoklipp som forklarer funksjonene i appen. Vi har også formidlet
løpende informasjon om oppdaterte smitteråd
gjennom alle kanalene våre.

Helseprosjekter er an annen aktivitet som blir
tatt godt imot, og 90 prosent av deltakerne,
som i en 12 ukers periode forplikter seg til å
parkere bilen, sier prosjektet gir motivasjon til
varig reisevaneendring.
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tilbudsutvikling

ko ro na

bysyk k e l

2021 startet der 2020 slapp, med kontinuerlige
justeringer av koronatiltakene fra regjeringen.
For kollektivtrafikkens del har kravet om munnbind med mindre en kan holde en meters avstand vært konstant, og rådet om å reise minst
mulig har også vært gjeldende. Optimismen var
stor da Norge gjenåpnet i september, og vi igjen
kunne reise uten munnbind på buss, tog og båt.
I november strammet Norge igjen inn som følge
av den nye omikronvarianten.

Bysykkelen blir viktigere for Kolumbus. Det kan
vi se på den stadig økende bruken. I sommer
var vi oppe i to tusen turer per dag, og en 79,4
prosents økning fra 2020 til 343 460 turer totalt i 2021. En spørreundersøkelse blant brukerne våre viste at over halvparten oppga at bysyklene hadde erstattet en eller flere turer med
bil den siste måneden. I gjennomsnitt erstatter
bysykkelen 15 000 bilturer per måned.

Større smitteutbrudd blant mannskap og
sjåfører utgjorde en klar risiko gjennom 2021.
På grunn av gode systemer og oppfølging fra
våre operatører, klarte vi å unngå dette. Vi har
opprettholdt full drift på alle bussruter, til tross
for pandemi og færre reisende. Dette har vært
en god strategi, både for å lykkes bedre med å
holde på de som reiser grønt, men også for å
fordele reisende bedre og unngå trengsel om
bord.
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Utplassering og nyetablering av ladestasjoner
til bysyklene har økt med 26 prosent i løpet av
2021. Det er også foretatt utvidelser på allerede eksisterende ladestasjoner.

d i gi ta le tj e ne st e r
De fleste av våre transporttjenester har en digital del, og for mange av dem er den digitale
delen av tjenesten en sentral og i flere tilfeller
en absolutt nødvendig del, slik som for HjemJobbHjem, Bysykkelen og HentMeg.
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jæ r ba ne n

For å møte kundenes forventninger til gode digitale tjenester, samarbeider vi blant annet med
andre mobilitetsselskaper og Entur.

ny betalingsmodell
Ulemper med dagens billettsystem:
→ komplisert med mange billettyper

Vi er blant de eneste i Norge som leverer “live”
passasjertall for alle våre busser i sanntidsappen, etter at vi lanserte dette i 2020.

→ urettferdig for de som krysser
sonegrenser
→ liten oppfordring til å sykle for de med
månedsbillett

Vi har som planlagt lansert reiseplanleggerfunksjonalitet i sanntidsappen i 2021, slik at
to apper har blitt til én, og vi er dermed ett
skritt nærmere målet om at kunden skal kunne
bruke én app både til betaling og informasjon
før, under og etter reisen. Reiseplanleggeren
bruker Enturs reiseplanleggermotor og har unik
funksjonalitet som guider kunden underveis på
turen.

Med Kolumbus’ nye betalingsmodell starter
du billetten når du går om bord. Når du går
av igjen, belastes du automatisk for den
distansen du har reist. Reiser du ofte, får du
kvantumsrabatt. Du kan også se prisen for
strekningen før du reiser.

Neste trinn i denne sammenslåingen vil være
å starte utprøving i større skala av den nye
betalingsmodellen som utvikles på forespørsel fra Fylkestinget, og som vi vant Kollektivprisen for i 2021. Vi har parallelt med dette
startet prosessen med å prøve ut betaling om
bord med kontaktløse bankkort, også dette på
forespørsel fra Fylkestinget. Vi har som mål å
teste ut dette i liten skala i 2022 som alternativ for de som ikke ønsker å bruke mobiltelefon
til å betale med.

Høsten 2021 hadde vi lansering av de første
syv bilene på Innovasjonspark Stavanger. Fylkesordfører var med og klippet snoren og det
var godt med pressedekning. I desember ble
også fem biler på 2020Park lansert. Vi er godt i
gang med anbud på de neste lokasjonene som
blant annet inkluderer parkeringsplasser hos
Stavanger Parkering og Stavanger kommune.
Kolumbus fasiliterer og koordinerer grunneiere
og bileoperatører, og skal bidra på markedsføringssiden. Kolumbus eier eller leier ingen biler, men er avhengig av at markedet selv leverer
biler til ordningen.

Vi har fullført utrullingen av det nye sanntidssystemet, og kan nå tilby bedre sanntidsinformasjon til alle våre kunder. Vi har brukt mye
tid på å forbedre og stabilisere det nye systemet, mens vi i 2022 også vil fokusere en del
på utvidet og forbedret funksjonalitet.

skoleskyss
Skoleskyssen i 2021 har stort sett gått etter
oppsatte planer, selv om pandemi og smitterverntiltak har gjort året nokså utfordrende.

b i l del in g
Halvparten av husholdningene i regionen har to
eller flere biler. Derfor har det over lengre tid
vært et ønske om å øke volum og marked for
bildeling på Nord-Jæren.

Et stort problem for oss i året som gikk var avvik hos enkelte taxileverandører. Mangel på
sjåfører og biler skapte store utfordringer for
Kolumbus. Dette medførte dessverre at barn
opplevde uro og usikkerhet rundt skoleskyssen.
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Takstsamarbeidet med Jernbanedirektoratet
har vært preget av at hele 2021 har vært pandemiens år. Samarbeidet muliggjør sømløse reiser som inkluderer tog.
I 2021 ble det signert en endringsavtale med
Jernbanedirektoratet som presiserte deler av
samarbeidsavtalen. Det nye i 2021 er at takstsamarbeidet også gjelder for reisende med Sørtoget. Unntak fra dette gjøres for reisende med
Ungdomsbillett. Videre er det avklart at prisen
på sykkel på tog nå skal koste det samme som
en barnebillett. Tidligere var det voksenbilletten
som ble lagt til grunn på togene. Videre er også
prisen per reise som Kolumbus kompenserer
GoAhead per reise blitt redusert noe i perioden.
Liten grad av automatisk passasjertelling gjør at
vi også har utfordringer med å få pålitelige tall
for antall reisende.

av beboere som har prøvd bussen, er godt
fornøyd. Passasjerbelegget viser en jevn vekst
til tross for perioder med krevende smitteverntiltak.
Til våren lanseres en ny pilot med en stor selvkjørende buss i rutedrift fra Kiellandhagen til Finansparken via Konserthuset.

a nsk a ffe lse r
Det har i 2021 vært mange krevende anskaffelser i Kolumbus. Selv om det i løpet av året
ikke har vært lyst ut konkurranaser for buss,
hurtigbåt- eller ferjetjenester, er det flere andre
krevende anskaffelser som har vært gjennomført.
Kolumbus er et foregangsselskap for mobilitetsløsninger. For mange av disse tiltakene er det
nødvendig å tenke nytt omkring anskaffelser
også, hvor nye metoder og maler for konkurranser må prøves ut.

se lvk j ø r e nd e b uss
Det to-årige pilotprosjektet Smartere transport
i Norge er fullfinansiert av Samferdselsdepartementet og omfatter en elektrisk selvkjørende
minibuss i rutedrift hverdager mellom 07 og
17 mellom Kjelvene og Fiskepiren via Verven.
Et overordnet mål er å bidra til kunnskapsutvikling innen selvkjøringsteknologi, regionalt
og nasjonalt, fordi selvkjørende busser på sikt
vil medføre reduserte driftskostnader og økt
trafikksikkerhet.

t r a m - ve r d e ns fø rst e h e le lk t r i sk e h u rt i gbåt
I 2018 ble Rogaland fylkeskommune tildelt
penger fra Horisont2020 for å bygge verdens
første fullelektriske hurtigbåt bygd i moduler.
2021 har markert slutten av planleggingsstadiet og starten av selve byggingen av fartøyet
“Medstraum” hos Fjellstrand verft ved Hardangerfjorden.
Kolumbus er prosjektleder for byggingen.

Et annet mål er å avdekke om en tilbringertjeneste (fra/til nærmeste holdeplass) i bynære
bolig- og næringsområder vil bidra til at flere
velger kollektivtransport fremfor privatbil. Brukerundersøkelser har avdekket stor interesse for
busstilbudet, men bruken er helt avhengig av
opplevd nytteverdi, det vil si rutetrasé, reisetid
(hastighet) og frekvens (avganger). 88 prosent

I løpet av 2021 har også all utredning av ladeinfrastrukturen på Fiskepiren blitt ferdigstilt, og
kontrakter er signert med Stavanger Havn og
Lyse.
“Medstraum” skal være ferdig bygget og klar for
rutedrift i Byøyene-sambandet fra 2022.
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kvalitet og oppfølging
av tilbudet
ku nd e se rvi ce

av vi ksi nfo r m asj o n

Vi er best i landet! For andre år på rad vant vi
kundeserviceprisen i vår klasse (persontransport). Av 156 bedrifter som ble målt i 2021 totalt sett i alle klasser, kom Kolumbus på fjerdeplass. Dette er en betydelig forbedring fra året
før. Poengsummen for hvordan kundekonsulentene ble opplevd, var svært høy sammenlignet
med andre bedrifter i vår klasse.

God informasjon når tilbudet svikter, er svært
viktig for kundeopplevelsen. Vi ser stadig etter måter å forbedre informasjonsflyten ut til
kundene på når uforutsette hendelser oppstår.
I 2021 har vi fortsatt jobbet mot et så sømløst
avvikssystem som mulig. Reisende med buss
har lenge kunnet få varsel om relevante avvik
for sin rute rett i sanntidsappen. Nå jobber vi
med en tilsvarende løsning for båt.

Vi har i året også begynt anskaffelsen av et nytt
kundeservicesystem som vil hjelpe oss å gi
enda bedre service. Ellers legges det ned mye
arbeid i opplæring og gode rutiner. Slik sikrer vi
den gode kundeopplevelsen.

19–21

20–21

8105

-27,4 %

-34,2 %

Skranke

40868

-55,1 %

-5,3 %

Telefon

42639

+5,3 %

-7,4 %

Kontaktskjema

10599

-4,2 %

-11,3%

Kundehenvendelser
Sosiale medier
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Reisegaranti

292

Gebyrklager

453

Vi utvider også kategoriene for hvilke avvik
sjåføren kan melde inn til oss via billettmaskinen. Om ikke lenge vil sjåføren, med noen få
trykk, kunne melde fra til operatøren og Kolumbus om feil og mangler på utstyr og på
holdeplasser. Dette gjør at avviket umiddelbart
blir rapportert slik at feil kan bli rettet raskest
mulig, og kundene kan få varsel ved behov.

ku nd e t i lfr e d sh e t
Etter at selskapet vi brukte til kundeinnsikt gikk
konkurs i 2020, stoppet kundeundersøkelsene
hvor vi målte tilfredshet om bord. I slutten av
februar begynte vi å samle inn kundeinnsikt om
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p unktlighe t

bord på transportmidlene ved hjelp av selvbetjente undersøkelser i sanntidsappen. Der har
vi stilt seks spørsmål (alt i alt med bussturen,
mulighet for sitteplass, punktlighet, renhold om
bord, sjåførens serviceinnstilling og kjørestil),
og slik er kundetilfredsheten innen alle kategoriene for de ulike områdene (5 er best, 1 er
dårligst):

Antall kontrollerte

Det har vært en positiv utvikling av punktligheten både i og utenfor rushtid for alle ruteområder i 2021, spesielt sett opp mot 2019.
Hovedårsaken er nok den generelle nedgangen
i biltrafikken, og dermed færre køer og uforutsigbare forhold.

Snik i prosent

2020

2021

Endring

2020

2021

Januar

2267

4791

2524

2,38

2,61

Februar

3285

8898

5613

2,6

1,94

Mars

1300

10588

9288

3,31

1,95

April

0

6544

6544

0

3,77

Mai

716

6161

5445

0,98

10,16

Juni

2081

9164

7083

2,11

11,68

Juli

3852

4213

356

0,8

11,06

Nord-Jæren

3,87

Haugalandet

4,04

August

3774

7972

4198

1,48

8,42

Jæren og Dalane

3,96

September

3234

14236

11002

1,36

7,89

punktlighet i rush

2019

2020

2021

Oktober

3435

13905

10470

1,57

7,01

Ryfylke Nord

4,21

Ryfylke Sør

4,12

Nord-Jæren

78 %

84 %

85 %

November

2226

16203

13977

1,66

4,34

3,93

Jæren/Dalane

75 %

79 %

81 %

Desember

4082

13792

9700

1,13

5,42

Haugalandet

73 %

82 %

81 %

Totalt

24170

116457

86200

1,64

6,35

Total

p r i s d rys s til ko lumb us

punktlighet utenfor rush

I 2021 har Kolumbus blitt hedret med hele tre
høythengende priser:

2019

2020

2021

Nord-Jæren

90 %

93 %

94 %

Jæren/Dalane

84 %

87 %

89 %

Haugalandet

86 %

87 %

91 %

→ Kundeserviceprisen 2021
→ Kollektivprisen 2021
→ Ildsjelprisen 2021

bille t tkontroller
I mai ble Kolumbus for andre året på rad kåret
til å ha den beste kundeservice innen persontransport. I 2021 har Kolumbus’ poengsum økt
fra 80,5 i 2020 til 89,5 av 100. Den neste på
listen er svenske SJ/Nord med 80,3 poeng.
Lenger ned på listen finner vi selskaper som
Go-Ahead (76,6), Vy (73,5) og Ruter (66,8).

Kontrollørene fra Avarn AS foretar kontroller
av billetter på buss og båt i hele fylket på oppdrag fra Kolumbus, og er et viktig ledd i vår
inntektssikring. Tjenesten var ute på nytt anbud
i 2021 og Avarn ble tildelt en fornyet kontrakt.
Avarn foretar kontrollene etter rutiner og tilsyn
som er utarbeidet og føres av billettkontrolleder
i Kolumbus.

I november ble Kollektivkonferansen 2021
avholdt, og Kolumbus stakk av med to priser.
Kollektivprisen mottok vi for andre år på rad,
denne gang for arbeidet med mobilbetaling på
bussen uten soner og månedskort.

Det ble ført kontroll av 116 457 passasjerer i
2021 (se tabell neste side). Det er en betydelig
økning fra tidligere år. Spesielt ble antall kontrollerte passasjerer økt etter sommeren 2021
da det ble avdekket at flere enn tidligere reiste
uten gyldig billett. Mer ressurser ble da tilført
for å kunne ha flere kontrollører, og utviklingen
i tabellen over viser at det hadde effekt. Det ble

I forbindelse med Kollektivkonferansen ble
også Ildsjelprisen delt ut til Odd Aksland.
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gitt 3 188 gebyrer, og 811 skriftlige advarsler
ble gitt til barn under 15 år som ikke hadde billett og hvor gebyr ikke blir gitt. I tillegg ble det
gitt 3440 muntlige advarsler, og 1 570 passasjerer forlot kontrollen uten å la seg kontrollere.
Vi mottok gjennom året 453 klager på de 3 188
gebyrene som er gitt. Ni av klagene ble påklaget til Transportklagenemden, der ingen av de
påklagede klagene fikk medhold. Det var elleve falske billetter som ble tatt i 2021. En ble
politianmeldt der personen var over 18 år, og
ti ble meldt til konfliktrådet for samtale der
personene har vært under 18 år.
En prioritering i 2021 har vært å gjøre billettkontrollene enda mer synlige og arbeide
enda bedre enn tidligere år. Slik at flest mulig
kan bli kontrollert raskest mulig med de ressursene vi har.

t i lgj e nge li gh e t fo r a lle
Kolumbus har i 2021 arbeidet mye med å
forbedre infrastruktur slik at vil får en bedre

universell reise. Har hatt godt samarbeid med
veiholdere slik at oppgraderinger og nybygginger av holdeplassinfrastruktur blir universelt
utformet.
Vi hadde også en god prosess med byggingen
av Flotmyr terminal, slik at den fremstår som et
godt eksempel på universell utforming.
Nasjonalt har vi arbeidet sammen med Universell utforming AS og utviklet veilederen Mobilitet
for alle. Vi deltok også i arbeidet med revidering
av kollektivhåndboken V123 i regi av Kollektivtrafikkforeningen.
I løpet av året har vi hatt flere møter med ulike
brukerorganisasjoner, der vi blant annet har
sett på mulige forbedringer i kollektivtrafikken.
Vi har hatt jobbet mest med opplesing og skjermvisning i busser, der det har vært noen tekniske utfordringer.
Ved bestilling av nye busser ser vi nå på
muligheten til å få elektriske ramper på busser
med lavgulv og laventre. Vi får i løpet av 2022
flere busser med den løsningen slik at vi får
testet ut løsning med at brukere kan være
selvhjulpne med ramper.
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hva g j ø r ko lumb us f o r å redusere
k l i m ag as sutsl ippene?

mbandet til Vassøy, hurtigbåtsambandet til
Hommersåk/Byøyene, Lysefjordsambandet og
Utsirasambandet.

Busser, ferjer og hurtigbåter forbrenner diesel.
Forbrenning av diesel medfører utslipp av klimagassen CO2. Når atmosfæren tilføres stadig
mer CO2, øker den globale gjennomsnittstemperaturen. Norge har sluttet seg til Parisavtalens målsettinger om å begrense denne
temperaturøkningen til maksimalt 2 grader,
med et mål om å holde den under 1,5 grader.

Kontrakten for Utsirasambandet har oppstart
1. januar 2025, mens de øvrige kontraktene har
oppstart 1. januar 2024.
Kolumbus har fått betydelig støtte fra både Enova og Miljødirektoratet for å elektrifisere disse
båtrutene, og har dessuten fått støtte til å elektrifisere Røværsambandet. De to hurtigbåtene
i Røværsambandet bygges nå om fra dieseldrift
til batterielektrisk drift, og vil være i drift i løpet
av 2022.

Stortinget har fulgt opp Parisavtalen med Klimaloven, som har satt som mål at klimagassutslippene i 2030 skal være inntil 55 prosent
lavere enn de var i 1990, og at utslippene i
2050 skal være opp mot 95 prosent lavere.

For bussrutene, har Kolumbus allerede elektrifisert bybussene i Haugesund, som utgjør 28
prosent av rutene på Haugalandet. Videre har vi
søkt om å elektrifisere ytterligere bussruter på
Haugalandet, samt Rute 3 på Nord-Jæren.

Fylkestinget i Rogaland har fulgt opp dette i sitt
vedtak den 10. desember 2019, der det ble
besluttet at alle nye buss- og båtkontrakter skal
tildeles med minst 30 prosent vekt på klimagassutslippene, og maksimalt 70 prosent vekt
på pris.

Rute 3 på Nord-Jæren vil bli utslippsfri innen
utgangen av 2022, og forstadsrutene på Haugalandet vil bli utslippsfrie fra sommeren 2023.

Dette vedtaket vil få konsekvenser for en lang
rekke kontrakter som skal lyses ut på anbud i
2022/23: hurtigbåtrutene i Ryfylke, ferjesa-

Båtkontrakt

Støtte fra Enova

Støtte fra

Tonn reduksjon i

Miljødirektoratet

klimagassutslipp per år

Røværsambandet

6,92

31,5

1.300

Hurtigbåtruter i Ryfylke

19,6

53,25

4.400

Vassøysambandet

4,44

-

1.000

Hommersåk/Byøyene

8,76

Søknad behandles

2.600

Lysefjordsambandet

7,6

Søknad behandles

1.500

24,16

12

4.900

Utsirasambandet

Bussruter

Støtte fra Enova

Støtte fra Miljødirek-

Tonn reduksjon i

toratet

klimagassutslipp per år

Haugalandet, bybuss

4,44

12

1.600

Rute 3 Nord-Jæren

6,84

7

1.000

5,6

Søknad behandles

585

Haugalandet, forstad
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fr a m t i d su tsi k t e r
Når det gjelder reisevaner etter pandemien, er
det ingen som vet noe helt sikkert. Våre egne
kundeundersøkelser gir oss gode svar. Der 84
prosent av yrkesaktive i Rogaland oppgir at de
har hatt hjemmekontor minst en gang i uka under pandemien, oppgir 37 prosent at de aldri
kommer til å ha hjemmekontor etter pandemien. I tillegg spurte vi befolkningen hvilke
transportmidler de så for seg å bruke mer eller
mindre etter pandemien, og det er omtrent
like mange som skal reise oftere med buss
(13 prosent) som med bil (14 prosent). Ekstra
gledelig er det at hele 12 prosent sier de skal
reise sjeldnere med bil.
I tillegg til utviklingen i antall reisende, er overgangen til nullutslippsteknologi et viktig mål for
Kolumbus. Flere grep skal tas de neste årene.
Innen utgangen av 2022 skal alle de 14 bussene på rute 3 være nye elektriske busser fra
Volvo. Og innen 1. januar 2025 vil nær alle båtog ferjerutene som kjører for Kolumbus operere
med nye kontrakter som stiller høyere krav til
reduksjon av klimagassutslipp fra fartøyene.
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utvikling i tall

2019

2020

2021

Endring 19 -21

Endring 20 -21

Buss

27 027 584

20 032 324

23 154 902

-14,3 %

+15,6 %

Båt

723 192

481 787

488 932

-32,4 %

+1,5 %

Ferje biler

88 281

83 755

96 928

+9,8 %

+15,7 %

Ferje passasjerer

157 488

120 566

206 930

+31,4 %

+71,6 %

Bysykkelen

74 240

191 426

43 460

+362,6 %

+79,4 %

Utviklingen for buss og båt viser den generelle
utviklingen som er forårsaket av koronaviruset.
Fra 2019 til 2020 var det en kraftig nedgang
i antall reisende, og utviklingen er snudd i rett
retning fra 2020 til 2021. Bysykkelen og ferjene skiller seg ut i at det har vært en positiv
utvikling også gjennom koronaårene.

personbiler forklares med at vi satte et helt nytt
ferjesamband i drift i Ryfylke i desember 2020.
Veksten i antallet passasjerer på ferjen kan
forklares med at vi fra og med 2021 begynte
å telle føreren av hver personbil som passasjer.
Dermed blir økningen uforholdsmessig stor.

Bysykkelen har en naturlig forklaring i at det
ikke er smittefarlig å sykle alene på en sykkel, i
tillegg til at vi har økt antallet sykler og ladestativer gjennom perioden. For ferje kan antallet
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b uss

haugalandet
Antall reiser

nord-jæren

2 635 858

Antall reiser per avgang
Antall reiser
Antall reiser per avgang

14,2

18 699 535

19–21

-16,5 %

18,7

20–21

+12,8 %

19–21

-16, %

20–21

+14,4 %
2019
2019

2020

2020
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August September Oktober November Desember

ryfylke sør
Antall reiser

890 678

Antall reiser per avgang

jæren/dalane
Antall reiser

767 205

Antall reiser per avgang

50000

10,8

19–21

+39,8 %

20–21

+29,7 %

3,3

19–21

+5,1 %

20–21

+42,9 %

2019

2020

2021

120000

Utviklingen i Ryfylke Sør viser en økning gjennom koronaperioden. Dette skiller seg fra den mer
normale utviklingen på for eksempel Nord-Jæren og i Haugalandet, der vi ser en sterk nedgang fra
2019-2020 og en litt mer moderat økning igjen fra 2020-2021. Årsaken til at antallet reiser har
økt gjennom perioden i Ryfylke Sør er at Ryfast-tunnelen ble åpnet og rutene 100 og 101 ble satt
i drift fra starten av 2020, og ikke minst at det ble innført bompenger i tunnelen fra februar 2021.
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h u rt i gbåt

ryfylke nord
Antall reiser

154 533

Antall reiser per avgang

ryfylke

5,1

19–21

-23,2 %

Antall reiser

20–21

+33,4 %

Antall reiser per avgang

2019

2020

2021

239 780
52,3

Tilskudd per reise

164,6 kr

19–21

-39,9 %

20–21

+1,9 %
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Antall reiser
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2,9

19–21

-23,1 %
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+12 %
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Antall reiser

202 349

Antall reiser per avgang

21,5

Tilskudd per reise

188,5 kr

19–21

-22,1 %

20–21

+1,7 %
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røvær
Antall reiser

46803

Antall reiser per avgang

vassøy

15,9

Tilskudd per reise
19–21
20–21

194,6

Antall passasjerer

132 164

-27,5 %

Antall personbiler

73 563

Tilskuddsandel

-1,5 %

86 %

Endring passasjerer 19–21
2019

2020

2021

10000

Endring passasjerer 20–21

+73 %

Endring personbil 19–21

+6,2 %

Endring personbil 20–21

+12,9 %
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lysefjorden
Antall passasjerer

34 625

Antall personbiler

8 284

Tilskuddsandel

93 %

Endring passasjerer 19–21

-9,3 %

Endring passasjerer 20–21

+57,6 %

Endring personbil 19–21

+6,6 %

Endring personbil 20–21

+12,2 %

Personbil 2020
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32
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utsira
Antall passasjerer

40 141

Antall turer 2021

Antall personbiler

15 081

Endring 19–21

+362,6 %

91 %

Endring 20–21

+79,4 %

Tilskuddsandel
Endring passasjerer 19–21

+75 %

Endring passasjerer 20–21

+80,9 %

Endring personbil 19–21

+34,2 %

Endring personbil 20–21

+34,7 %
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finnøyferja
Antall passasjerer

159 549

Tilskuddsandel

82 %

ryfylkeferja
Antall passasjerer

15 999

Tilskuddsandel

95 %

kvitsøferja
Antall passasjerer

188 897

Tilskuddsandel

83 %
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u t vi k li ng av b i lle t tsa lg

Antall solgte billetter
Enkeltbillett

Endring i prosent

2019

2020

2021

20 / 21

5 843 099

3 538 758

3 176 230

-46 %

-10 %

24- og 7-dagersbillett

99 670

86 961

344 977

+246 %

+297 %

30-dagersbillett

145 144

89 696

112 478

-23 %

+25 %

HjemJobbHjem

100 989

56 538

45 346

-55 %

-20 %

Ungdomsbillett

183 332

118 470

109 923

-40 %

-7 %

1 132

681

2 708

+139 %

+298 %

365-dagersbillett

Tabellen viser antall solgte billetter for hele Rogaland. Nedgangen i antallet solgte enkelt-,
HjemJobbHjem- og ungdomsbilletter har bremset opp fra 2020 til 2021, til tross for at hjemmekontor preget store deler av 2021. Salget av
30-dagersbilletten har snudd fra en negativ til
en positiv utvikling. Størst vekst ser vi i salget
av periodebillettene som varer 24 timer og 365
dager. Årsaken skyldes i stor grad en betydelig
prisreduksjon for disse billettene høsten 2020.
Prisen på 24-timersbilletten ble redusert fra 95
til 60 kroner for en sone, noe som betyr at det er
billigere å kjøpe den enn to enkeltbilletter om en
skal reise tur/retur. Prisen på 365-dagersbilletten sank fra 7600 til 6000 kroner for en sone.

Vi ønsker at flest mulig av våre passasjerer
skal kjøpe sine egne billetter selv på sin egen
mobiltelefon eller reisekort. Årsaken er at det
sparer oss for tid og ressurser når sjåføren eller
personalet om bord slipper å selge billetter om
bord. Utviklingen i andelen selvbetjente billettkjøp har blitt godt hjulpet av koronaviruset,
hvor stengte fordører og avskjermede sjåfører
har tvunget alle bussreisende til å kjøpe billett
på forhånd. Men ser vi på utviklingen fra 2018
til 2020, altså før viruset inntraff, tyder det på
at stadig flere uansett ønsker å kjøpe billett i
enten appen eller på Kolumbuskortet.

2019

2020

2021

Forhåndssalg

82 %

92 %

95 %

Om bord

18 %

8%

5%

nærsonebilletter
Haugesund
Total solgte
billetter

2019

2020

2021

1 086 415

481 059

517 523

19–21

20–21

-52 %

8%

Endring i %

Egersund
Total solgte
billetter

salgskanaler

36

19 / 21

Endring i %

2019

2020

2021

41 520

30 249

15 632

19–21

20–21

-62 %

-48 %

Det er en merkbar forskjell i salgsutviklingen
mellom Haugesund og Egersund. Årsakene
til dette er flere. I Egersund ser vi at utviklingen i antallet reiser ikke henger sammen med
utviklingen av solgte nærsonebilletter. Dette
skyldes i hovedsak at mange av de som fortsatte å reise etter at fordørene ble stengt og det
ble umulig å kjøpe billett om bord var de med
periodebilletter, samt snik. I Haugesund er det
flere som kjøper nærsonebilletten på forhånd i
billettappen, og dermed har ikke nedgangen i
antallet solgte billetter vært like stor her som i
Egersund.
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styrets årsberetning

Vi r kso m h e t e ns a rt o g h vo r d e n
d r i ve s
Kolumbus AS er heleid av Rogaland fylkeskommune og skal bidra til at Rogaland fylkeskommune når sine samferdselspolitiske mål.
Kolumbus AS har lokaler i Stavanger (hovedkontor) og i Haugesund. Vår oppgave er å tilby
et attraktivt og miljøvennlig mobilitetstilbud i
Rogaland ved å utvikle, planlegge, bestille og
markedsføre tjenester som svarer til fylkeskommunens målsettinger. Kolumbus forholder seg
til Rogaland fylkeskommunes økonomiske rammer og har ikke til formål å skaffe eieren økonomisk vinning. Utførelsen av transporttjenestene
skjer ved bruk av underleverandører.

U t vi k li nge n i 2021 vi k t i ge h e nd e lse r
I 2021 har utviklingen av antall reisende med
buss og båt pekt oppover. Billettinntektene i
2021 økte ikke i samme takt som antall reiser, og Kolumbus intensiverte derfor bruken av
billettkontroller. Ved hjelp av kompensasjonsmidler fra myndighetene har Kolumbus klart
å opprettholde full ruteproduksjon. Det har
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vært viktig for å fordele de reisende på flere avganger, og dermed redusere trengsel ombord.
Mobilitetsarbeidet ved siden av den ordinære
ruteproduksjonen har også blitt prioritert i
2021. Det har kommet flere bysykler og tilhørende ladestativer, og Kolumbus har lansert
en kommersiell bildelingsløsning i samarbeid
med biloperatører. Personbilen er en utfordring
med tanke på miljø og kapasitet på veiene, men
i Kolumbus ser vi også på bilen som en del av
løsningen. Ved utgangen av 2021 hadde vi
bildelingstilbud ved Innovasjonspark Stavanger
og 2020-park på Forus.
I 2021 har Kolumbus blitt hedret med hele tre
høythengende priser: Kundeserviceprisen 2021
for beste kundeservice innen persontransport,
kollektivprisen 2021 for selskapets arbeid med
ny betalingsmodell og kollektivforeningens ildsjelpris 2021 som gikk til Odd Aksland.

F o rsk ni ng o g u t vi k li ng
Utvikling av både digitale tjenester og fysiske
transportmidler har vært viktig i 2021. Dagens
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Fr am tidsutsikter

prismodell for billettering har rigide takstsoner
og slår uheldig ut for mange reisende. Kolumbus har i 2021 jobbet godt med en ny billettløsning der passasjeren skal betale i forhold
til reisens lengde. Sanntidsappen har blitt relansert med reiseplanleggerfunksjonalitet og
ytterlig forbedret brukervennlighet. Bysykkelen
har gjennomgått oppgraderinger både fysisk og
teknisk. Den har blant annet fått nye antenner
og nytt deksel foran, samt at bagasjebæreren
er fjernet av sikkerhetshensyn. I tillegg har det
blitt gjort store framskritt i TrAM-prosjektet,
med kjølstrekking av den helelektriske hurtigbåten Medstraum som et høydepunkt i juni
måned. Skipet skal ferdigstilles våren 2022.

Kolumbus jobber for at det skal bli enda mer
attraktivt å reise uten privatbilen i Rogaland.
Vi skal jobbe målbevisst for at trafikkveksten
framover tas gjennom buss, båt, tog, sykkel og
gange – med redusert biltrafikk og bedre miljø
som konsekvens. Med pandemien som premiss
må vi ta høyde for at mange vil ønske å unngå
folkemengder også i året som kommer, og at
det derfor vil kunne ta tid å få alle våre kunder
tilbake på buss, båt og tog. Av den grunn er
det viktig blant annet å fortsette utrullingen og
forbedringen av bysykkelen. TrAM er et stort
EU-prosjekt ledet av Kolumbus, og den helelektriske hurtigbåten Medstraum skal gå i rute
mellom Byøyene i Stavanger i 2022. Samtidig
byttes fartøy med dieseldrift ut med nye og mer
miljøvennlige fartøy i nær alle båt- og ferjekontraktene våre innen 2025.

Øko n o m i o g regn sk ap
Selskapet har ikke overskudd som formål. Årsregnskapet viser hvilke inntekter Kolumbus
har hatt og hvordan selskapets ressurser er
anvendt for å oppfylle selskapets målsetning.
Selskapet utøver også sin aktivitet gjennom
datterselskapet Bysykkelen AS.

prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker
i Kolumbus AS i 2021. Kolumbus overvåker
arbeidsmiljøet hos våre operatører. I 2021 var
sykefraværet hos alle våre operatører innenfor
normalen.

Et i sk e r e t ni ngsli nj e r
Som et aksjeselskap eid av Rogaland fylkeskommune, har Kolumbus fortsatt å drive sin
virksomhet etter de etiske retningslinjene til
fylkeskommunen. Styret har vedtatt at Kolumbus skal bruke Kollektivtrafikkforeningens tre
ulike veiledere for etiske retningslinjer for internt bruk, rutiner for varsling og etiske krav til
leverandører.

R e d use r e k li m agassu tsli ppe ne
Organisasjon
Kolumbus hadde ved årsslutt 76 ansatte (65,9
årsverk). 19 av de ansatte jobbet i kundesenteret, mens 15 var ansatt innen HjemJobbHjem, bysykkel og mobilitetsarbeid. Foretaket
har god kjønnsfordeling. Det er fire menn og
fire kvinner i styret, og 41 menn og 35 kvinner
som er ansatt i Kolumbus. Etter likestillingsloven skal virksomheter av Kolumbus sin størrelse
redegjøre for den faktiske tilstanden når det
gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva
vi gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. En slik
redegjørelse vil fremgå i Kolumbus sin halvårsrapport.

Selskapet vektlegger å ha god økonomistyring,
ryddige beslutningsprosesser og en internkontroll som til enhver tid svarer til selskapets utfordringer. Selskapet har også oppmerksomhet
på risikoen for ulike former for misligheter.
Kolumbus prioriterer cybersikkerhet. Gjennom pandemien har antallet digitale angrep
mot norske virksomheter økt, og gjennom sin
IT-leverandør har selskapet fått bekreftet at cybersikkerheten er sterk nok til å avverge digitale
angrep i 2021. Fram til i år har IT-leverandøren
vært Rogaland fylkeskommune. Fra 2022 tar
Upheads over som Kolumbus’ IT-leverandør.

A r beidsm il jø
Arbeidsmiljøet er godt. Samlet sykefravær for
Kolumbus var på 5,8 prosent (4,3 prosent i
2020), hvorav korttidsfraværet utgjorde 1,3
prosent (1,2 prosent i 2020). Kolumbus har
en målsetting om tilstedeværelse på minst 96

Det er gitt ytterlige opplysninger om Kolumbus’
regnskap og likviditet under «kommentarer til
årsregnskapet».
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Selskapets mål er styrt av FNs bærekraftsmål.
Gjennom at flere sykler og går (3: god helse og
livskvalitet), skoleskyssen (4: god utdanning)
og samarbeid med rammesettere og næringsliv (17) bidrar Kolumbus til et bedre Rogaland.
Når det gjelder bærekraftige byer (11) og å redusere klimagassutslipp (13) for å bedre livet
i havet (14) og på land (15), satser selskapet
på ren energi (7) i en ansvarlig ruteproduksjon
(12).
Kolumbus skal bidra til å redusere utslippene
av klimagasser i samsvar med Klimaloven, samt
Fylkestingets vedtak av 10. desember 2019 om
å redusere klimagassutslippene fra fylkeskommunale buss- og båtruter. Det gjør vi ved å jobbe
for at flere setter bilen hjemme, men også ved å
sørge for at busser og båter i fylkeskommunale
ruter benytter lav- og nullutslippsteknologi.
Klimagassutslippene fra Kolumbus sine bussog båtruter var i 2021 omtrent 56.680 tonn
CO2, opp tre prosent i forhold til 2020. Stignin-

gen skyldes hovedsakelig en økning i ruteproduksjonen på Nord-Jæren, Jæren, Dalane og på
Haugalandet, og at Kolumbus gikk fra biodiesel til autodiesel i kontraktene for Haugalandet
og Ryfylke Nord. Årsaken til at Kolumbus ikke
lenger benytter biodiesel for bussene, er en
anbefaling fra Miljødirektoratet om å likestille
biodiesel og autodiesel.

R i si ko, m u li ge fo r pli k t e lse r o g
usi k k e r h e tsfa k to r e r
Kolumbus sin virksomhet drives ved hjelp av
årlig bevilgede tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune. Kolumbus har ikke rentebærende
gjeld, og ingen vesentlige leieavtaler som er
eksponert for rente- eller valutaendringer. Kolumbus har ikke vesentlige valutaposter. Det
har ikke vært alvorlige ulykker knyttet til driften
av buss- eller hurtigbåttilbudet i 2021. Pandemien har preget driftsåret, og administrasjonen
har styrt beredskapsarbeidet på en fremragende måte. Utvidet kompensasjon fra Staten har
sikret selskapets økonomiske situasjon etter
tapte billettinntekter, og også en forutsigbarhet
for inngangen til 2022.

S t yr e fo rsi k r i ng
Det er tegnet styreansvarsforsikring i If skadeforsikring for styrets medlemmer. Forsikringen
dekker skade per tilfelle og samlet per år inntil
fem millioner kroner.

F o rtsat t d r i f t o g r e t t vi se nd e
b i ld e
Styret bekrefter, i samsvar med regnskapsloven
§3-3a, at årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift og at
denne forutsetningen er til stede.
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kommentarer
til regnskapet
ø ko no m i sk r e su ltat
Kolumbus AS driver sin virksomhet ved å kjøpe
inn tjenester fra underleverandører. Selskapets virksomhet omfatter både styring og drift
av tradisjonelt rutetilbud, utvikling og drift av
fremtidsrettede mobilitetstilbud og utvikling av
nødvendig teknologi for løsning av samfunnets
mobilitetsbehov.
Virksomheten er overordnet organisert som
en drifts- og innkjøpsorganisasjon. Selskapets
regnskapsmessige balanse er derfor begrenset
i forhold til de ressurser som selskapet faktisk
disponerer.
Selskapets målsetning er ikke å oppnå overskudd, men å anvende knappe ressurser på
best mulig måte og i henhold til oppdragsgivers
målsetninger. Selskapets resultatregnskap må
leses på dette grunnlag.
Kolumbus hadde i 2021 driftsinntekter på
1 998 millioner kroner, en økning på 12,7
prosent i forhold til driftsinntektene i 2020. Av
de samlede driftsinntektene utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland fylkeskommune 1 282
millioner kroner. Rammetilskuddet utgjorde
64,2 prosent av samlede driftsinntekter. An-
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delen er noe lavere sammenlignet med 2020.
Av rammetilskuddet på 1 282 mill kr utgjorde
ekstraordinære koronatilskudd fra staten som
følge av inntektsbortfall i kollektivtransporten
144,7 mill kr. Kolumbus har også mottatt 329,8
mill kr i belønningsmidler og andre statlige tilskudd i 2021.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på
17 391 740 kroner.
Salgsinntektene var i 2021 på 387,1 millioner
kroner, noe som er en økning på 17,7 mill kr
fra 2020. Av salgsinntektene utgjør passasjerinntektene 329,2 mill kr, en økning på 4,5
prosent i forhold til fjoråret. Sammenlignet
med budsjetterte inntekter er inntektsbortfallet i 2020 172,0 mill kr. Ved budsjetteringen av
passasjerinntekter for 2021 var inntekter fra
2019 lagt til grunn. Avviket i regnskapsførte
passasjerinntekter sammenlignet med budsjetterte passasjerinntekter har sin årsak i koronapandemien. Etter 12. mars 2020 har det vært
tydelige anbefalinger om at reisende bør unngå
å reise kollektivt. Dette har gitt seg utslag i en
kraftig reduksjon i antall reiser og således også
passasjerinntekter. Bortfallet vi så i 2020 har
vedvart i 2021. Bortfallet av passasjerinntekter
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er kompensert av staten gjennom egne bevilgninger. Kolumbus har i 2021 regnskapsført
144,7 mill som kompensasjon for bortfall av
passasjerinntekter som følge av koronapandemien. Det er i regnskapet satt av til sammen
49,0 mill kr i mottatt koronastøtte i 2021.

Økningen i varekostnader fra 2020 til 2021
henger i hovedsak sammen med ordinær regulering av buss-, ferge- og hurtigbåtkontrakter,
samt helårsvirkningen av utvidelse av rutetilbudet på Nord Jæren fra høsten 2020.

Årsregnskap 2021
Kolumbus AS

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

I store deler av 2021 har det ikke vært mulig
å kjøpe billett om bord på busser. Dette har
medført at andelen billettkjøp med selvbetjente
betalingsløsninger naturlig nok er høy. Andelen
som forhåndskjøper billetter, var 95% i 2021.
Takstsamarbeid mellom Kolumbus og GoAhead på Jærbanen har fortsatt i 2021. Takstavtalen innebærer at Kolumbus betaler et fast
beløp pr reise til Go-Ahead. Prisen pr reise som
Kolumbus betaler består indirekte av to deler;
en del er selve billettinntekten for reisen og den
andre delen tilsvarer takstdifferansen mellom
Kolumbus sitt takstregulativ og normalprisen
til togoperatør. Ettersom det fylkeskommunale
takstregulativet er lavere enn normaltakstene
for tog, må således Kolumbus kompensere for
en takstdifferanse. På samme måte som annen
kollektivtrafikk, hadde Jærbanen en sterk nedgang i antall reiser i 2021, noe som har medført
at kostnadene ved takstavtalen har blitt lavere
enn budsjettert.

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

likvidite t
Likviditetsbeholdningen i Kolumbus AS var
280,5 millioner kroner pr 31. desember 2021.
Beholdningen pr 31. desember 2020 var 234,5
millioner kroner. Kolumbus har ingen lån. Likvidene er i stor grad knyttet til overføringen av
forpliktelser fra Rogaland Kollektivtrafikk fra
2015, mottatte belønningsmidler, samt mottatt
rammetilskudd fra Rogaland fylkeskommune.

bal ansen
Totalkapitalen i selskapet var ved utgangen av
året 550,4 millioner kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 41,5 prosent i 2021. Det er en
økning i forhold til 2020 hvor egenkapitalandelen utgjorde 31,8 prosent. Økningen i egenkapitalandelen skyldes i hovedsak økning i innskutt
egenkapital fra Rogaland fylkeskommune.

Kolumbus har fått til sammen 329,8 mill kr i
midler knyttet til byvekstavtalen til øremerkede
tiltak for 2021. Disse midlene er fordelt i byvekstavtalen, og er midler ut over det ordinære
rammetilskuddet og skal brukes på konkrete tiltak på Nord Jæren. Midlene fra byvekstavtalen
kan deles i tre; belønningsmidler, midler til
takstreduserende tiltak, og midler til økt ruteproduksjon. For mange av utviklingstiltakene
knyttet til belønningsmidlene er det leid inn
konsulenter for utførelse av oppdrag, særlig innenfor digitale løsninger, trafikksentral og mobilitetstiltak. Kostnadene for bruk av konsulenter
er således høye.

Org.nr.: 914 749 360

Kolumbus AS leier all eiendomsmasse som selskapet benytter i sin virksomhet. Det foreligger
betydelige langsiktige leieavtaler for bussanleggene på Forus og på Raglamyr. Balanseførte anleggsmidler består av ladeinfrastruktur
busser på Raglamyr, Medstraum, inventar/innredning og utstyr og systemer for billettering og
sanntid.
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Resultatregnskap
Kolumbus AS
Driftsinntekter og driftskostnader

Balanse
Kolumbus AS

Note

Salgsinntekt
Rammetilskudd
Andre tilskudd
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2
10
10

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3, 8
4
3, 13

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

2021

2020

387 108 270
1 282 002 363
329 836 389
-645 000
1 998 302 022

369 385 406
1 186 929 152
216 988 542
0
1 773 303 101

1 771 993 242
62 503 873
9 247 897
4 521 909
135 598 076
1 983 864 997

1 573 203 308
58 877 309
8 405 914
0
133 473 659
1 773 960 191

14 437 026

-657 090

2 896 124
85 731
27 140
2 954 714

3 157 285
45 949
130 118
3 073 115

17 391 740

2 416 025

Årsresultat

6

17 391 740

2 416 025

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

6

17 391 740
17 391 740

2 416 025
2 416 025
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Eiendeler

Note

2021

2020

4
4
4

6 027 938
62 974 219
24 203 144
93 205 301

8 497 016
13 750 772
29 750 893
51 998 682

7
9

1 000
10 500 000
900 261
11 401 261

1 000
10 500 000
790 395
11 291 395

104 606 562

63 290 077

9
9

126 114 593
39 176 252
165 290 845

65 587 918
22 388 872
87 976 790

11

280 466 056

234 533 817

Sum omløpsmidler

445 756 901

322 510 606

Sum eiendeler

550 363 463

385 800 683

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Båter
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

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

Balanse
Kolumbus AS

Noter til regnskapet 2021

Egenkapital og gjeld

Note

2021

2020

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

5, 6
6

7 000 000
159 665 634
166 665 634

6 000 000
72 561 634
78 561 634

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Kolumbus AS har
ikke økonomisk vinning som formål og kan ihht Regnskapslovens § 4-1 tredje ledd fravike de grunnleggende prinsippene
om transaksjon, opptjening og sammenstilling når dette kan anses som god regnskapsskikk for virksomheter uten
økonomisk vinning som formål.

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6

61 628 812
61 628 812

44 237 072
44 237 072

228 294 445

122 798 705

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.

18 071 104
22 470 292
40 541 397

17 579 143
23 891 777
41 470 921

174 907 698
4 904 625
101 715 298
281 527 621

159 814 179
4 228 860
57 488 018
221 531 057

Sum gjeld

322 069 018

263 001 977

Sum egenkapital og gjeld

550 363 463

385 800 683

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

8
10, 14

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

9, 12

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført
verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Balanseføring av leieavtaler
Langsiktige avtaler om leie av fast eiendom balanseføres ikke med mindre Kolumbus har rett til å overta leieobjektet for
et vederlag som er betydelig lavere enn antatt fremtidig markedsverdi. Informasjon om leieavtalens varighet og
vesentlige betingelser inntas i note.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det
er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan
måles pålitelig. Utvikling av elektroniske applikasjoner utgiftsføres løpende på grunn av usikker økonomisk levetid og
manglende pålitelig måling av tilvirkningskostnad. Regnskapsmessig utgiftsført beløp reduseres med mottatt støtte.
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til
gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående
tilvirkningsutgifter.
Inntekter
Selskapets virksomhet består i å yte transporttjenester mot vederlag. Selskapets vederlag for utførte transporttjenester
består for det vesentligste av rammetilskudd fra Rogaland Fylkeskommune og billettinntekter. Vederlaget inntektsføres
ved opptjening. Rammetilskudd og andre tilskudd ansees opptjent etter hvert som transporttjenestene blir utført for den
tidsperioden som rammetilskuddet eller tilskuddet gjelder.

Stavanger, 10.03.2022
Styret i Kolumbus AS

Brage Wårheim Johansen
styremedlem

Ingvald Fardal
styremedlem

Linn Wetteland
styremedlem

Espen Schiager
styremedlem

Hege Skogland Mokleiv
styreleder

Tormod Gjermundsen
nestleder

Ingrid Nordbø
styremedlem

Note 1 Regnskapsprinsipper

Edith Nøkling
daglig leder

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
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pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk
underfinansiering.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

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.

2021
46 788 723
7 739 349
6 759 806
1 215 995
62 503 873

Selskapet har i 2021 sysselsatt 69 årsverk.

Offentlige tilskudd
Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere.
Konsolidering
Selskapet utelater datterselskap som eies midlertidig fra konsolidering. Midlertidig eie foreligger når morselskapet
allerede på oppkjøpstidspunktet har intensjon om eller er forpliktet til å avhende datterselskapet innen 12 måneder, jf.
rskl. § 3-8 og NRS 17.2 og 5.
Kolumbus AS har i 2019 ervervet 75 prosent av aksjene i Bysykkelen AS. Bysykkelen AS er et datterselskap av
Kolumbus AS, slik at det i 2019 er etablert et konsern iht Aksjelovens § 1-3. Ettersom virksomheten til Bysykkelen AS
ikke av vesentlig betydning for Kolumbus AS har Kolumbus AS med referanse til Regnskapslovens § 3-2 ikke utarbeidet
konsernregnskap. Det er inntatt informasjon om Bysykkelen AS i note 7.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

Note 2 Salgsinntekt
2021

2020

329 243 593
57 864 677
387 108 270

315 099 217
54 286 189
369 385 406

Daglig leder
1 346 023
33 283
1 379 306

Styret
0
810 000
810 000

2021
216 872
41 800
0
258 672

2020
210 555
164 370
0
374 925

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

Per virksomhetsområde
Passasjerinntekter
Andre salgsinntekter
Sum

2020
45 357 718
6 903 333
4 906 959
1 709 300
58 877 309

Note 4 Anleggsmidler

All aktivitet skjer i Rogaland fylke.

Busser
Anskaffelseskost pr. 01.01.21
+ Tilgang kjøpte driftsmidler
- Avgang i året
= Anskaffelseskost 31.12.21
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.21
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21
= Bokført verdi 31.12.21
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

18 880 069
6 009 026
645 000
24 244 095
13 694 247
4 521 909
18 216 156
6 027 938
3 311 195
4 521 909
7 år
Lineær

Båt og ferjer
under utvikling
45 914 144
13 750 772
388 953
49 223 447
46 303 097
22 099 953
22 099 953
24 203 144
5 936 702

62 974 219

62 974 219

Sum
78 544 985
55 621 426
645 000
133 521 411
35 794 201
4 521 909
40 316 110
93 205 301
9 247 897
4 521 909

3-10 år
Lineær
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Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Note 5 Aksjonærer
Aksjekapitalen i Kolumbus AS pr. 31.12 består av:
Ordinære aksjer
Sum
Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Antall
1 000
1 000

Pålydende
7 000,0

Ordinære
1 000

Eierandel
100,0

Bokført
7 000 000
7 000 000

Stemmeandel
100,0

Note 6 Egenkapital

Pr. 31.12.2020
Endringer ført mot EK
Pr 01.01.2021
Årets resultat
Kapitalforhøyelse
Pr 31.12.2021

Aksjekapital
6 000 000

Overkurs
72 561 634

6 000 000

72 561 634

1 000 000
7 000 000

87 104 000
159 665 634

Annen egenkapital Sum egenkapital
44 237 072
122 798 705
0
0
44 237 072
122 798 705
17 391 740
61 628 812

17 391 740
88 104 000
228 294 445

Note 7 Datterselskap, TS og FKV

Kontorkommune
DS
Bysykkelen AS
Sum

Stavanger

Eierandel

Anskaffelses
kost

75%

1 000
1 000

Balanseført
verdi

1 000
1 000

Andel
egenkapital

4 484 602
4 484 602

Andel
resultat

1 188 923
1 188 923

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.

2021
8 378 291
1 303 305
-1 863 314
248 633
0
0
1 137 435
0
9 204 350

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

Antall personer omfattet av ordningen
Aktive
Pensjonister
Totalt

Påløpte pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse

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

2021
75
14
89

2020
69
13
82

Fondert
84 212 098
-67 519 548
1 378 554
18 071 104

Sum
84 212 098
-67 519 548
1 378 554
18 071 104

31.12.21
1,90 %
2,75 %
1,73 %
2,50 %
3,70 %

31.12.20
1,70 %
2,25 %
1,24 %
2,00 %
3,10 %

Note 9 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Motpart
Bysykkelen AS
Sum
Motpart
Rogaland fylkeskommune
Sum

Forhold til
motparten
Datter

Leverandørgjeld
2021
2020
12 508 428
12 508 428

0
0

Andre fordringer
2021
2020
10 500 000
10 500 000

10 500 000
10 500 000

Kundefordringer
2021

Forhold til
motparten
Eier

107 684 205
107 684 205

2020

48 303 998
48 303 998

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

Note 10 Offentlig tilskudd

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Inntektsførte tilskudd
Rammetilskudd (brutto)
Byvekstavtalen (brutto)
Ekstraordinære koronatilskudd (brutto)
Sum offentlige tilskudd

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

2021
1 138 360 008
329 836 389
143 642 355
1 611 838 752

2020
1 046 629 152
216 988 542
140 300 000
1 403 917 694

2021
22 108 483

2020
23 294 098

361 809
22 470 292

597 679
23 891 777

Forpliktelsen til andre tilskudd på MNOK 22,5 knytter seg til at bruken av disse mottatte midlene er fastlagt av giver.
Disse tilskuddene vil bli inntektsført samtidig som at tilhørende kostnad påløper.

Note 11 Bankinnskudd

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

2021

2020

17 391 740
9 247 897
4 521 909
491 961
-1 421 485
-60 526 675
15 093 519
28 115 665
12 914 531

2 416 025
8 405 914
0
1 075 504
-1 343 563
-31 340 026
30 276 891
-555 675
8 935 070

645 000
-55 621 426
-109 866
-55 086 292

-30 682 103
-112 783
-30 794 886

88 104 000
88 104 000

22 800 000
22 800 000

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

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 2 013 710.

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetaling av egenkapital
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Note 12 Leverandørgjeld
Av total leverandørgjeld på MNOK 174,9 utgjør leverandørgjeld til operatører av Kolumbus sine ruteområder MNOK 105.

Note 13 Leieavtaler

Leieavtale

Bussanlegg Forus
Bussanlegg Raglamyr
.

Oppstart

30.09.2016
01.06.2020

Leieperiode + opsjoner
20 år + 8 år + 8 år
27 år + 9 år + 9 år

Årlig leiebeløp før regulering

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

NOK 28 000 000
NOK 11 600 000

Note 14 Mottatt kompensasjon for inntektsbortfall
Staten har i tilknytning til Covid 19 epidemien utbetalt ekstra midler til fylkeskommunal kollektivtransport i 2020 og 2021.
Kolumbus AS har i 2021 mottatt 178,4 mill kr i økt rammetilskudd for at Rogaland Fylkeskommunene skal opprettholde
kollektivtilbudet, herunder skoleskyssen og Fylkesveiferjene i Rogaland. Rammetilskuddet representerer formelt frie
midler, men skal benyttes iht formålet uten at tilskuddet er henført til en avgrenset tidsperiode eller regnskapsår.
Inntektsføringen følger derfor i henhold til regnskapsloven § 4-1 tredje ledd regnskapspraksis for øremerkede midler.
Midlene er i regnskapet inntektsført etter hvert som formålet er oppfylt og de relevante kostnadene er pådratt.
Det er i regnskapet for 2021 avsatt 49,0 MNOK i øremerkede midler som vil bli inntektsført etter hvert som formålet er
oppfylt.
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45 932 239
940 184
234 533 817 233 593 633
280 466 056 234 533 817

