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Kolumbus
• Kolumbus ble et AS i 2015.

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

• Vi har også fått det operative ansvaret 
for mobilitet i vår region gjennom 
Bymiljøpakken (Byvekstavtalen).

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

• For å lykkes er vi helt avhengig av et godt 
samarbeid med mange andre og nye 
virksomheter (offentlige & private).

Kolumbus’ strategi:
"Enklere å bevege seg 

rundt i regionen vår uten å 
bruke egen bil"
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Kolumbus eier 75% av Bysykkelen 
AS

Statlige belønningsmidler 
finansierer det meste av 

bysyklene.

Bysykkelen
• 2014: Bysykkelen AS ble etablert, noe 

som gjør at vi har svært lang erfaring 
med drift og utvikling av elektriske 
bysykler.

• 2015: Bysykkelen ble nært knyttet til 
HjemJobbHjem, Kolumbus sitt 
bedriftskonsept som nå består av 650 
bedrifter og over 60.000 ansatte.

• 2020: Vår nye bysykkel ble lansert, og er 
både teknisk og finansielt integrert i 
kollektivbilletten;
‣ Gyldig kollektivbillett = 15 min 

inkludert bruk av bysykkelen. 
‣ HJH-ansatt = 60 min inkludert selv 

uten gyldig billett.



Når skal bysykler bli en integrert del 
av kollektivtilbudet?
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Dagens kollektivtransport-mandat
“Bruk masse penger på busser (og båter)”

Dette ligner mer på en bestilling, og 
ikke noe som er basert på behov og 
nye løsninger.



Det har gitt oss…

ledig kapasitet* på bussene i 
Rogaland (august 2022)

81%
minst

* Passasjer-km delt på sete-km



Tenke bredere?

Med så mange ulike tjenester i verktøykassen, er det ikke på tide  
- og har vi ikke en fantastisk mulighet til  - å gjøre ting 
annerledes? 
•Planlegge og budsjettere bysykler som en integrert del av det 

tradisjonelle mobilitetstilbudet (buss, tog, trikk, båt)? 
•Kan bysykler for eksempel erstatte buss noen steder eller på en 

del av strekningen? 
•Kan bysykler gi et kollektivtilbud der buss ikke er økonomisk 

forsvarlig? 
•Kan bysykler gi mer effektive bussruter, med færre stopp? 
•Hvilke synergier på drift kan nyttiggjøres? 

Dette krever at de (vi) som planlegger ruter i fylker og 
kollektivselskap/mobilitetsselskap bryter ned siloer og ser dette i 
sammenheng.



Dagens tilbud og 
hvor folk bor



Det virker! 

•Enorm vekst:
‣ 80 % vekst fra 2020 – 2021
‣ Over 120% økning hittil i år 
‣ Erstatter inntil 10.000 bilturer i mnd. (kilde: Opinion)

•Dette skyldes hovedsakelig:
‣ Elektriske bysykler
‣ Aktiv jobbing med næringslivet (HjemJobbHjem) 
‣ Teknisk og finansielt integrert i billett



Et nytt kollektiv-mandat
“Her er masse penger, lag det mest 

bærekraftige tilbudet”

Dette er mer behovsbasert, og her 
handler det både om de tre ulike 
formene for bærekraft; økonomisk, 
sosialt og klima.



Da kan vi…

Gammelt mandat

Nytt mandat

Nytt mandat

Nytt mandat



Vinn-vinn

På den måten kan vi skape et grønnere, 
samfunnsøkonomisk rimeligere og mer 

brukervennlig kollektivtilbud. 



Oppsummering
Det er modent å planlegge, organisere og finansiere 

(by)sykler som en del av kollektivtilbudet.

Da er man i posisjon til å skape et grønnere, rimeligere og 
mer brukervennlig kollektivtilbud.



Takk for oppmerksomheten :)

randi.markvardsen@kolumbus.no
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