
Agenda
Hvorfor er vi der vi er? 
Mobilitet satt i system 

Ideer, konsepter og tjenester



“Frihet til å bevege seg” 

Binde sammen.  
Sømløst. Enkelt.  
Fysisk. Digital. 

Mobilitet Kolumbus
Mobilitet utfordrer siloene; 

Look to Kolumbus!

Hei, jeg heter Espen og jobber med å lage nye mobilitetskonsepter i



Kolumbus’ strategi: 
"Enklere å bevege seg  

rundt i regionen vår uten å  
bruke egen bil"

Korte trekk
• Kolumbus (74 ansatte) ble et AS i 

2015, og har 20-25M reisende pr.år. 

• Juni 2017 vedtar Fylkestinget i 
Rogaland at Kolumbus skal gå fra å 
være et kollektivselskap til å bli et 
mobilitetsselskap. 

• I 2017 fikk vi også det operative 
ansvaret for mobilitet i vår region 
gjennom Byvekstavtalen*. 

• Fokuset har endret seg fra å selge 
flere bussbilletter, til å bidra til 
Nullvekstmålet** 

• For å lykkes er vi avhengig av et godt 
samarbeid med andre, både offentlige 
og private selskaper.

Eier

* Navnet på Byvekstavtalen i 
Stavanger-regionen, som er en 
slags partner & finansieringskilde.

** All økning i persontrafikken skal tas med kollektiv, 
sykkel og gange. 



En slags tabloid oppsummering av nytt mandat, nye oppgaver og nye konsepter.

Nytt verdensbilde: 
“En busstur er den sittende 
delen mellom to gå-turer”



Rammetilskudd* fra Fylket på 1.282 mill 
utgjør 64% av omsetningen til Kolumbus.

Statlige Belønningsmidler gjennom Byvekst-
avtalen og andre tilskudd (Klimasats, EU-midler) 

på tilsammen 330 mill utgjør 17% av omsetningen

Salgsinntekter** på 387 mill 
utgjør 19% av omsetningen.

HjemJobbHjem, Bysykkelen og en del andre 
mobilitetstiltak (som satsingen på Bildeling) er finansiert 

av Belønningsmidler, og Kolumbus har det operative 
ansvaret for disse tiltakene.

Strukturen skaper nye & bedre løsninger

* Rammetilskuddet fra Fylket var spesielt høyt i 2021 som følge av ekstra statlige tilskudd for å kompensere for bortfall av passasjerinntekter som følge av pandemien. ** Salgsinntekter er hovedsaklig passasjerinntekter, og det som ikke er passasjerinntekter er i all hovedsak leieinntekter fra bussanleggene.

Tall basert på Årsrapporten 2021



Organisering & finansiering av mobilitet

Mobilitetspakken

Ordinære og andre overføringer brukes til 

• Kjernetjenester  
‣ Ruteplanlegging 
‣ Buss og båt (og tog) 
‣ Skoleskyss 
‣ Digitale løsninger 
‣ Kommunikasjon, markedsføring og kundesenter 

• Nye prosjekter finansieres  
• Bussveien 
• HentMeg 
• TrAM/Medstraum  
• Autonome kjøretøy

• Merkevaren på “Byvekstavtale Nord-Jæren” 
• Avtale mellom staten og lokale myndigheter 
• Nullvekstmål: "All økning i persontrafikken skal tas 

med kollektiv, sykkel og gange” 
• Dedikert fokus på og finansering av mobilitet.

50M (pr.år) av de Statlige Belønningsmidlene 
(2.612) gjennom Byvekstavtalen settes av til 
mobilitets-tiltak gjennom Mobilitetspakken.

Mobilitetstiltakene planlegges, iverksettes og 
evalueres av Kolumbus.

Styringsgruppe 
..bestående av partene i 

Byvekstavtalen

Konkrete mobilitetstiltak 

• HjemJobbHjem 

• Bysykkelen og annen mikromobilitet 

• Sykkel, sykkelparkering og leasing av elsykler 

• Bildeling og samkjøring 

• Mobilitetspunkt 

• Kompetanse- og nettverksbygging 

• Ev. flere/nye mobilitetskonsepter og -tjenester

Hovedmål: Iverksette tiltak som endrer trafikantens holdninger og adferd 

Delmål 1: Øke kjennskapen til og kunnskapen om eksisterende og nye 
mobilitetsløsninger 

Delmål 2: Skape attraktive mobilitetsløsninger

• Eid av fylket 
• Kommersielt styre (fordi vi er et AS) 
• Mobilitetsmandat siden 2017 …som i praksis er en egen avdeling i Kolumbus.



…og over 95% av disse årlige inntektene på nesten nøyaktig 2,0 mrd går rett ut i markedet igjen, gjennom 
hundrevis av avtaler, anbud og innkjøp, blant annet (videre)utvikling av en rekke eksisterende og nye tjenester:

HjemJobbHjem, Bysykkelen og en del andre 
mobilitetstiltak (som satsingen på Bildeling) er finansiert 

av Belønningsmidler, og Kolumbus har det operative 
ansvaret for disse tiltakene.

Strukturen skaper nye & bedre løsninger

* Rammetilskuddet fra Fylket var spesielt høyt i 2021 som følge av ekstra statlige tilskudd for å kompensere for bortfall av passasjerinntekter som følge av pandemien. ** Salgsinntekter er hovedsaklig passasjerinntekter, og det som ikke er passasjerinntekter er i all hovedsak leieinntekter fra bussanleggene.

Tall basert på Årsrapporten 2021

Rammetilskudd fra Fylket på 1.282 mill 
utgjør 64% av omsetningen til Kolumbus.

Statlige Belønningsmidler gjennom Byvekst-
avtalen og andre tilskudd (Klimasats, EU-midler) 

på tilsammen 330 mill utgjør 17% av omsetningen

Salgsinntekter** på 387 mill 
utgjør 19% av omsetningen.



Buss Båt Tog Bil som en tjenesteMikromobilitet

Buss

OnDemand

Autonome prosjekter

Digital infrastruktur

Ferge Lokaltog Bysykler Bildeling (car sharing) HjemJobbHjem

Sykkel og sykkelparkering Samkjøring (ridesharing)

Mobilitetskonsept

Eksisterende Liten skala/pilot Planlegging

Mobilitetspunkt

Bussveien

Sykkelstamvegen

Mobilitet satt i system

…samt

Sparkesykler Taxi (ridehailing) Gange

Hurtigbåt

TrAM / Medstraum



Bussveien / Bylinjen Sykkelstamvegen Digital infrastruktur / Nye betalingsløsninger

• Europas lengste: Bussveien blir med sine 50 
km Europas lengste såkalte BRT-løsning, og 
blir Norges første fullverdige bussveisystem. 

• 1 av 4 nasjonalt prioriterte prosjekter: 
Største prosjektet i Byvekstavtalen / 
Bymiljøpakken, og koster totalt ca 11 mrd. 

• Avgang hvert !erde minutt: 58% av NJ’s 
befolkning bor/jobber langs Bussveien

• Unik: Pionérprosjekt for en høystandard 
sykkelvei, rettet mot arbeidsreisende, og er 
beregnet for 12.000 daglige syklister 

• 13 km: Stavanger - Forus - Sandnes, i tillegg 
kommer 24 km i tilknytning til Bussveien 

• 2025: Estimert ferdig mars 2023

• Bye-bye: “Billetter & soner” er basert på 
gamle forretningsmodeller. 

• Hopp på, hopp av: Snart kan du reise med 
busser, båter og tog uten å ta stilling til et 
billettkjøp. Mobilen/vår app vil finne ut av hva 
du skal betale, og du vil alltid få den beste 
dealen ut i fra ditt reisemønster. 

Infrastruktur er ryggraden.
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Buss Båt Tog

• Rammene : 6 busskontrakter med 4 
operatører. 24 mill busspassasjerer årlig – 
passasjertallene begynner å nærme seg 2019 
nivå.  

• Elektrisk Setter inn 14 Volvo elektriske 
leddbusser på Nord-Jæren fra sommeren 
2022.

• Ferge: 6 ferger fordelt på 5 kontrakter. 
600.000 passasjerer og 250.000 biler. 
Ønsker miljøvennlig teknologi i Lyse!orden-
anbudet. 

• Hurtigbåt: 10 hurtigbåter fordelt på 3 
kontrakter. 500.000 passasjerer årlig. Nye 
anbud blir vektet 30% miljø. Røver-
sambandet på vei til å bli elektrisk.

• Mer samarbeid: 2017 inngår JBD og 
Kolumbus en avtale som gir enda mer 
sømløshet mellom buss og tog fra desember 
2019 av. Ytterligere forbedringer etter 2020 
handler f.eks. om sykkel = barnebillett, og en 
generelt bedre avtale for fylket. I tillegg har vi 
tettere og bedre samarbeid også med Bane 
Nor (om mobilitetspunkt).

Tradisjonelle tjenester
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OnDemand Autonome prosjekter TrAM / “Medstraum”

• Lavt belegg: 1,5 passasjerer i snitt pr.avgang 
i Sauda. Kan vi gjøre noe smartere? 

• 2018: Oppstart av pilot i Sauda, etterhvert 
“eksportert” til Kongsberg, Odda, Bodø.  

• Hybrid: Is it a bus, is it a cab? No, it’s "Real 
time OnDemand”. Avansert baksystem 
kalkulerer ruter I sanntid.  

• Videre: Er det smartere? Ruralt? Urbant?

• Norges og Europas/verdens første: Etter en 
lukket test i 2017 (Forus), åpen pilot i 2018 
(Forus) og et pilotprosjekt (2020-2022) 
mellom Fiskepiren - Badedammen i Stavanger 
sentrum, har vi nå en pilot med en litt større 
buss (ref. bildet) som skal integreres i det 
eksisterende kollektivtilbudet i Stvg sentrum 
(9.mai 2022), først i Europa/verden.

• Problem: Våre båter/ferger utgjør 4 % av 
flåten og 2,5 % av passasjeren, men 50 % av 
utslippene. 

• Verdens første: TrAM-prosjektet 
(“Medstraum”) er verdens første elektriske 
hurtigbåt i rute, mellom Stavanger - Byøyene 
- Hommersåk i løpet av høsten 2022.

Nye mobilitetsløsninger I
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HjemJobbHjem Elektrisk bysykkel

Nye mobilitetsløsninger II

• B2B: Vårt bedriftskonsept med over 600 
bedrifter og 60.000 ansatte som gjennom 
ulike aktiviteter (sykkelservice, helse-
prosjekter, egen billett, etc.) inspirerer til å 
endre reiseadferden til/fra jobb. 

• Gullet: En ny relasjon og dialog med 
næringslivet å bygge videre 
mobilitetsdiskusjoner på. 

• Lang erfaring: Vi startet med elektriske 
bysykler i 2014, og lanserte den nye sykkelen 
i februar 2020.  

• Forretningsmessig integrert: Hvis du har en 
gyldig kollektivbillett, har du 15 min inkludert 
bruk av bysykkelen, og automatisk 60 min 
hvis du er ansatt i en HJH-bedrift (selv uten 
gyldig billett).

Leasing av elsykler

• Først i landet: Kolumbus har koordinert 
anbudsprosessen på vegne av offentlige 
bedrifter, men private kan også være med. 

• Formål: Gjøre det mulig for at enda flere får 
anledning til å skaffe seg en kostbar el-sykkel 

• Målsetning: Få flere (bilister) til å bruke el-
sykkel som transportmiddel til og fra jobb.
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Bildeling Samkjøring

Nye mobilitetsløsninger III

• Øko-system: Etter to år med pilot, lanserte vi 
Kolumbus Bildeling 18.oktober 2021, et 
nettverk av delte elbiler fordelt på ulike 
lokasjoner.  

• Koordinator: Vi skal løfte, samarbeide og 
koordinere et umodent marked; grunneiere, 
operatører og innbyggere.

• Ingen kostnad, enorm effekt: Tenk hvilken 
effekt samkjøring kan ha på arealbehov, kø og 
klimautslipp, uten at det nesten koster oss en 
krone. Burde vi ikke sporenstreks finne ut av 
hvordan vi kan inkludere samkjøring i våre 
løsninger?

Sparkesykler

• Smartere: Kanskje vi sammen med 
kommunene kan koordinere noe som er 
smartere enn alle andre byer? 

• Forskrifter: I fellesskap bør vi kunne lage 
verdens beste regler og kriterier. 

• Roller: Kommunen fikser arealet, Kolumbus 
fikser markedet?
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Generelt

Nye mobilitetsløsninger - Mobilitetspunkt

• Infrastruktur møter mobilitet: “En 
(strategisk riktig) lokasjon hvor du har tilgang 
til flere delte transporttjenester og andre 
relevante tjenester” 

• Work in progess: Nasjonale og regionale 
prosesser for å lage standardiserte 
guidelines/veiledere (plan - design/piktogram 
- tjenester - lokasjoner).

Case 1: Forus/Yago/Blomstersentralen

• Stor testarena: Europas største testarena for 
autonome teknologier. Offentlig-Privat 
samarbeid midt på Forus mellom Forus 
Næringspark, Seabrokers Group og Ring 
Digital sammen med Mobility Forus, Nordic 
Edge og UiS, hvor Kolumbus også har en 
rolle. Hele området er en stor testarena, med 
et eget definert Mobilitetspunkt. 

Case 2: Campus Ullandhaug

• Gigantisk prosjekt: Sammen med UiS og 
Innovasjonspark Stavanger vil nye SUS sørge 
for at Ullandhaug-området med sine cirka 
20.000 ansatte, studenter og beboere om 
noen få år har et transportbehov a la Molde 
og Lillehammer. 

Nye SUS

UiS

Innovasjonsparken
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HjemJobbHjem Bysykkel Kolumbus

Har vi lyktes?

• Anerkjennelse til HJH: 

‣ Nominert til årets lokale klimatiltak under 
Zero-konferansen 2016 (9 mnd e.oppstart) 

‣ Vant ITS-prisen i 2017 (bildet) 

‣ Årets Markedsfører 2018 

‣ Eksportert konseptet til Nedre Glomma og 
AtB/Miljøpakken i Trondheim

• Anerkjennelse til Bysykkelen: 

‣ Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris 
2018 

‣ Kollektivprisen 2020 (se også “Kolumbus”)

• Anerkjennelse til Kolumbus i senere tid: 

‣ Kollektivprisen 2021 

‣ Kundeservicepris 2021 

‣ Rogalands Venstres miljøpris 2021 

‣ Kollektivprisen 2020 

‣ Kundeservicepris 2020

Nye SUS

UiS

Innovasjonsparken

https://zero.no/sterk-konkurranse-arets-lokale-klimatiltak/
https://its-norway.no/its-prisen-2017/
https://mffs.no/hjemjobbhjem-ble-arets-markedsforer-2018/
https://www.hjemjobbhjemnedreglomma.no
https://www.atb.no/hjemjobbhjem/
https://www.rogfk.no/_f/p1/i4b7e7265-b6f5-4217-8f77-81ea7335d581/miljovernprisen-prisvinnere-1988-2019.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/i4b7e7265-b6f5-4217-8f77-81ea7335d581/miljovernprisen-prisvinnere-1988-2019.pdf
https://kollektivtrafikk.no/kollektivkonferansen/kollektivprisen/kolumbus-vant-kollektivprisen-2020/
https://kollektivtrafikk.no/kolumbus-vinner-kollektivprisen-2021/
https://www.kolumbus.no/aktuelt/beste-kundeservice/
https://www.venstre.no/artikkel/2021/08/15/kolumbus-tildelt-rogaland-venstres-miljopris-2021/
https://kollektivtrafikk.no/kollektivkonferansen/kollektivprisen/kolumbus-vant-kollektivprisen-2020/
https://www.kolumbus.no/aktuelt/beste-kundeservice/


HjemJobbHjem Bysykkel Leasing av el-sykler

Har vi lyktes?

• 2016-2018 (Norce) 

‣ Økning kollektiv 22% til 27% 

‣ HJH har bidratt til å redusere bilandelen 
med 19% (7%-poeng), dvs. fra 53% til 46% 

‣ 110 000 færre bilturer i måneden

• Enorm vekst:  

‣ 80 % vekst fra 2020 – 2021 

‣ Over 120% vekst i 2022  

‣ Erstatter inntil 10.000 bilturer i mnd.

• Pr. nå: 

‣ Rundt 4.000 sykler er leaset gjennom 
HjemJobbHjem 

‣ 2022; utvider til også å gjelde studenter? 

‣ 2023; nytt anbud

Nye SUS

UiS

Innovasjonsparken



Oppsummert: Nytt mandat, nye planer, nytt mål.

Kolumbus sin strategi: 
"Enklere å bevege seg  
rundt i regionen vår uten å  
bruke egen bil"



Til slutt
En slide om trender vi synes er 

spennende å se videre på



Båtdeling

Flere nye, spennende løsninger

• Kan elbil-nasjonen også bli elbåt-nasjonen? 
• Kan vi dele en kommersiell flåte av elbåter, 

slik vi nå ha begynt å dele elbiler, f.eks. hos 
Kruser? 

• Kan vi også optimalisere bruken av de 
tusenvis av privateide båter som stort sett er 
parkert på vannet, f.eks. gjennom Skipperi? 

Sykkelabonnement

• Abonnement øker kraftig i bil-verden (imove, 
fleks, care by volvo), og utfordrer spesielt 
leasing - men også selve kjøpet. 

• Nå dukker det også opp i sykkel- og 
mikromobilitetsverden, f.eks. Joule (startet av 
Sporveien!), norske Whee! og tyske Dance.

Urbane kjøretøy / varelevering

• Bilfrie byer/gater, utslippssoner, bompenger 
og teknologi skaper et nytt marked. 

• Norske Podbike, CityQ og Paxter er 
velkjente eksempler og EAV, Carver/Trilvee 
og den polske scale-up’en Triggo (bildet). 

• Dette henger også tett sammen med q-
commerce, hvor Zoomo er et godt eksempel.



espen.strand.henriksen 
@kolumbus.no

Thx.


