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INLEDNING

”Samhället står inför stora utmaningar
där det hållbara resandet – kollektivtrafik,
gång och cykel – är en viktig del
av lösningen.
Kollektivtrafiken bygger på en idé
som är evigt modern. Genom att resa
tillsammans minskar vi köerna,
reducerar utsläppen och sänker
halten av skadliga partiklar i luften.
Vi bidrar också till ett mer jämlikt
och rättvist samhälle och stärker
människors hälsa genom ökad
vardagsmotion.
Det är dags att göra hållbart resande
till norm. Det är Västtrafiks ambition,
vår passion och numer även vår vision.”
– LARS BACKSTRÖM, VD VÄSTTRAFIK

In l e dn i n g
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Det här är
Västtrafik

R E S A N D E U T V E C K L I N G – A N TA L D E L R E S O R

In l e dn i n g

KUNDNÖJDHET
Västtrafik gör löpande kundnöjdhetsmätningar ombord
i den reguljära buss-, båt-, tåg-och spårvagnstrafiken.

Västtrafik har huvudkontor i Skövde och lokalkontor i Borås, Göteborg
och Vänersborg. På kontoren arbetar 405 personer (2019).

444 000
RESENÄRER ÅKER MED
V Ä S T T R A F I K VA R J E D A G

1,1 miljoner

A N TA L E T D E L R E S O R P E R T R A F I K S L A G 2 0 1 9

Trafikslag miljoner delresor

R E S O R VA R J E D A G

Från årets början

Ökning från 2018

183

3%

BÅT

7

4%

TÅG

22

3%

S P Å R VA G N

141

8%

2

0%

BUSS

ANROPSSTYRD TRAFIK
T O TA LT

355

5%

I N T Ä K T E R N A VA R 2 0 1 9

9,7 miljarder
kronor

Antal bussar: 1 900
Antal båtar: 37

162 miljoner
FORDONSKILOMETER 2019

Antal spårvagnar: 262
Antal fordon i anropsstyrd trafik: 678
Antal tåg: 112
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”Tillsammans
för en hållbar
framtid”
– HANNA BJÖRK HÅLLBARHETSCHEF VÄSTTRAFIK
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Klimatåret 2019 tillhör så klart Greta Thunberg och alla de hundratusentals
unga människor jorden runt som kräver kraftfullare tag i kampen mot
klimatförändringarna. Vi håller med. Omställningen behöver gå snabbare.
Kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen spelar en avgörande roll – inte
bara när det gäller klimatet. Av de 17 globala mål som FN satt upp för hållbar
utveckling kan kollektivtrafiken bidra till nästan alla. Med det kommer förstås
ett stort ansvar. Kollektivtrafiken ger människor tillgång till utbildning, arbete,
fritidsaktiviteter och varandra. Vi bidrar till renare luft, mindre trängsel på vägarna
och tystare stadsmiljöer. Den anropsstyrda trafiken gör samhället mer tillgängligt
för människor med särskilda behov. Kollektivtrafiken binder ihop och skapar
mer jämlika möjligheter, för alla.
Västtrafik har höga målsättningar och vi är en god bit på väg. Men resan
mot ett mer hållbart samhälle sker inte utan utmaningar. Som vid all utveckling
ställs nya frågor som behöver svar. Undersökningen Hållplats 2019 visar att de
flesta tycker att det är viktigt att resa hållbart – betydligt färre tror att de själva
kommer att ändra sitt beteende. Vilka nya steg kan Västtrafik ta för att stärka
viljan att ta cykeln i stället för bilen, kanske gå till jobbet eller hoppa på bussen?
En viktig förutsättning är förstås att alla känner sig välkomna i kollektivtrafiken. Det handlar inte bara om tillgänglighet, utan lika mycket om hur vi
bemöter olika behov, både före, under och efter resan. För att nå målet har
Västtrafik tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit fram Strategin
för en kollektivtrafik på jämlika villkor som tydligt visar vägen framåt.

”Västtrafik har höga målsättningar
och vi är en god bit på väg. Men resan
mot ett mer hållbart samhälle sker
inte utan utmaningar.”
– HANNA BJÖRK HÅLLBARHETSCHEF VÄSTTRAFIK
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Elektrifieringen av Västtrafiks fordon är en förutsättning för att nå klimatmålen.
Men den får inte ske så att vi flyttar utsläppen till andra platser i världen
eller bidrar till oschysta arbetsvillkor. Genom ett nära samarbete med
våra kollegor i Skåne och Stockholm och grundandet av ETI Sweden
(Ethical Trading Initiativ Sweden) vill Västtrafik påverka förutsättningarna
för en hållbar elektrifiering ur flera perspektiv.
I de områden där elektrifiering inte är möjlig eller där andra lösningar
passar bättre vill vi fortsätta satsningen på biodrivmedel, främst biogas men
även biodiesel. Redan idag drivs 90 procent av kollektivtrafiken i Sverige med
biodrivmedel. Vi är den bransch som kommit längst i omställningen bort från
det fossila. Men framgången är hotad.
Den skattebefrielse på biodrivmedel som råder idag riskerar att försvinna
vid nästa årsskifte. Det skulle göra framtiden för biodrivmedlen i Sverige
mycket oviss och i värsta fall leda till kraftigt höjda kostnader för kollektivtrafiken.
Västtrafik följer utvecklingen och driver ett påverkans- och opinionsarbete
tillsammans med andra aktörer.

”Vi är den bransch som kommit längst
i omställningen bort från det fossila.
Men framgången är hotad. ”
– HANNA BJÖRK HÅLLBARHETSCHEF VÄSTTRAFIK

När Västtrafik nu ska göra hållbart resande till norm finns det förstås hinder
och utmaningar på vägen. Samtidigt har Västtrafik väldigt goda förutsättningar
att lyckas. Vi har medarbetare som brinner för hållbar utveckling och som
vill göra skillnad, varje dag. Vår ägare Västra Götalandsregionen har hållbar
utveckling och visionen om det goda livet högst upp på agendan. I Västsverige
finns också kunskapen och förmågan att samarbeta över gränserna, det offentliga,
näringslivet och forskningen. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!
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Ett år med Västtrafik
18 MARS

23 APRIL

”Vi har ett osynligt problem”
I vårens provåkarkampanj ”Göteborg, vi har
ett osynligt problem” sätts strålkastarljuset på
luftföroreningar och dess negativa effekter på
människors hälsa i syfte att få fler bilister att resa
kollektivt. Som ett sätt att synliggöra den dåliga
luften användes ett filter av smog över Göteborg
i en rad kampanjfilmer – skulle vi agera annorlunda
om vi såg luftföroreningarna?

JUNI, JULI OCH AUGUSTI

Elbussar i Lidköping, Borås och Uddevalla
Under sommaren blir det tystare och mindre
utsläpp på resorna i Uddevalla, Lidköping och
Borås när fyra helt nya elbussar börjar rulla
i Uddevallas lokaltrafik, samtliga busslinjer i
Lidköping börjar trafikeras av eldrivna bussar
och fordon byts ut mot eldrivna ledbussar
med hög kapacitet på en linje i Borås.

Kroppskameror på tågvärdar
Under våren introduceras möjligheten för
förare och tågvärdar hos partnerföretag att
använda kroppsburna kameror i tjänst.
De kroppsburna kamerorna kan aktiveras vid
hotfulla situationer och har därigenom en
förebyggande effekt som i sin tur är tänkt
att öka den upplevda tryggheten hos
personalen ombord.
25 MAJ

Nytt resecentrum i Angered
Det nya resecentret i Angered som utformats
tillsammans med ungdomar i stadsdelen invigs
i maj. Med fokus på trygghet skapades en välkomnande mötesplats för de 40 000 resenärer
som dagligen reser med Västtrafik i området.
9 AUGUSTI

Västtrafik på WOW
Tillsammans med artister, forskare och
näringsliv medverkar Västtrafiks VD Lars
Backström på Way Out Wests samtalsscen
med fokus på stora samhällsutmaningar och
omställningen till ett fossilfritt samhälle.
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23 SEPTEMBER

”Hjälp oss ställa 30 000 bilar”
Höstens provåkarkampanj ”Hjälp oss ställa
30 000 bilar” syftar till att lyfta varje enskild
individs möjlighet att göra skillnad i kampen
mot klimatkrisen. Under två veckors tid
byter 41 000 resenärer bilen mot kollektivtrafik
och hela 8 000 bilister väljer att fortsätta åka
kollektivt även efter provåkarperiodens slut.

12 OKTOBER

Trygghetsvärdar
Under hösten 2019 sjösätter Västtrafik ett
pilotprojekt tillsammans med Länsstyrelsen
och polisen i Västra Götaland: trygghetsvärdar
i kollektivtrafiken som genom sin närvaro på
bussar och spårvagnar kan arbeta förebyggande mot ordningsstörningar och därmed
öka den upplevda tryggheten.

15 OKTOBER

Fler elbussar i Göteborg
Som ett första steg i en omfattande elektrifiering
av bussar i Göteborgs stadstrafik börjar tysta,
utsläppsfria elbussar rulla på linjerna 59, 60
och 62 i oktober. Resultatet: lägre bullernivåer
och bättre luftkvalitet för göteborgarna.
22 NOVEMBER

Hållplats 2019
Resultatet av Västtrafiks årliga attitydundersökning Hållplats 2019 presenteras för politiker,
tjänstemän, forskare och intresserad allmänhet
som med hjälp av en expertpanel ges möjlighet
att fördjupa sig kring vad regionens invånare
tänker kring sitt resande – idag och i framtiden.

25 OKTOBER

Premiär för elfärjan Elvy
Som ett första viktigt steg mot en klimatsmartare
fartygstrafik gör elhybriden Elvy sin första tur
mellan Rosenlund och Lindholmen under hösten.
Det blir nu en både tystare och mer klimatsmart
färd över älven, något som många resenärer får
glädje och nytta av.

6 DECEMBER

Ny spårvagn testkörs
Den nya, fullt tillgänglighetsanpassade
spårvagnsmodellen M33 börjar provköras
i Göteborgs stadstrafik. I processen att ta
fram modellen har fokusgrupper bestående
av personer med olika typer av funktionsnedsättning deltagit för att säkerställa att fordonen
möter behoven från alla resenärsgrupper.
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MILJÖ OCH KLIMAT

Genom hållbart resande
bidrar vi till att bekämpa
klimatförändringar
Klimatkrisen utgör idag det största hotet mot mänskligheten och en snabb
omställning bort från fossila energikällor är nödvändig. Idag står transportsektorn för 30 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Västtrafik
tar ansvar för omställningen genom att utveckla och erbjuda hållbara resor
och tjänster och arbeta för beteendeförändringar i samhället. Med avstamp
i FN:s globala mål för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser
har Västtrafik som målsättning att sänka koldioxidutsläppen med 90 procent
till 2035. Det innebär att senast 2030 ska enbart drivmedel från förnybara
källor användas inom kollektivtrafiken och att all stads- och tätortstrafik
i regionen ska elektrifieras.
Faktum är att Västtrafik i nuläget står för Nordens största satsning på
elektrifierad busstrafik. Men det räcker inte. För att klara klimatomställningen
och de krav som växande städer ställer på mobilitet krävs ett helhetsperspektiv
som även inkluderar cykel och gång. Västtrafiks vision är att det hållbara
resandet ska vara norm.
Omställningen till en mer hållbar framtid är ett arbete vi måste göra tillsammans.
Elektrifieringen innebär inte bara ett byte av fordon utan är en genomgripande
omställning av ett helt transportsystem. Nära samverkan med andra aktörer är
nödvändigt för att vi ska lyckas. Under 2019 har Västtrafik arbetat aktivt för att
väcka opinion bland allmänheten, samt främja samarbeten och dialog mellan
olika aktörer och intressenter i samhället för att möta elektrifieringens utmaningar
och driva utvecklingen av hållbart resande framåt.
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Hållplats 2019
– många vill förändra, men få
vill förändras
I Västtrafiks årliga attitydundersökning Hållplats undersöker Västtrafik vad
regionens invånare tänker kring sitt resande – idag och i framtiden – kopplat till
stads- och regionutveckling och samhällsnytta. Resultatet blir en temperaturmätare av medborgarnas värderingar och gör att Västtrafik kan följa trender över tid.
I Hållplats 2019 står det klart att majoriteten av de intervjuade tycker att
hållbart resande är en viktig fråga. Även om man nödvändigtvis inte själv är
beredd att byta bilen mot kollektivt resande. Av de tillfrågade tror 63 procent
att det hållbara resandet kommer att öka. Till och med bland vanebilisterna är
majoriteten positivt inställda till hållbart resande. Men endast 25 procent tror
att de själva kommer att börja resa hållbart. 39 procent tror att fler kommer att
börja använda bilpool men endast 4 procent tror att de själva kommer att tillhöra
den skaran. 33 procent tror att fler kommer att börja samåka. Samtidigt tror
enbart 4 procent att de själva kommer att vara en av dem. Många vill se en
förändring mot ett mer hållbart resande, men få vill förändras, helt enkelt.
Under ett seminarium i slutet av året presenterades resultatet från
Hållplats 2019 för politiker, tjänstemän, forskare och intresserad allmänhet.
Med hjälp av en expertpanel fördjupades också resultatet och diskussionen.

Bland vanebilisterna är majoriteten
positivt inställda till hållbart resande.
Men endast 25 procent tror att de själva
kommer att börja resa hållbart.
– H Å L L P L AT S 2 0 1 9
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Årets provåkarkampanjer
Ett osynligt problem
Med fokus på miljö, hälsa och klimat har Västtrafik under 2019 sjösatt två
provåkarkampanjer som båda syftar till att få bilister att resa kollektivt i större
utsträckning. I vårens kampanj ”Göteborg, vi har ett osynligt problem” sattes
strålkastarljuset på luftföroreningar och dess negativa effekter på människors
hälsa. Kampanjen uppmärksammade att ungefär 300 göteborgare per år dör
i förtid på grund av dålig luftkvalitet och att trafiken är en starkt bidragande
orsak. Som ett sätt att synliggöra den dåliga luften användes ett filter av smog
över Göteborg i kampanjfilmerna. Skulle vi agera annorlunda om vi såg luftföroreningarna? Luftfilmerna skapade stort engagemang i sociala medier och
ämnet fick stor medial uppmärksamhet.

M I N S K A D E U T S L Ä P P AV K O L D I O X I D
PER PERSONKILOMETER
(inkl fartygstrafiken), jämfört med 2006

» Se filmen ”Ett osynligt problem” på YouTube

Hjälp oss ställa 30 000 bilar
Höstkampanjen ”Hjälp oss ställa 30 000 bilar” syftade till att lyfta varje enskild
individs möjlighet att göra skillnad i kampen mot klimatkrisen. Med hjälp av
30 000 leksaksbilar – motsvarande det totala antalet bilar i Skövde eller en
bilkö mellan Lidköping och Göteborg – visualiserades den gemensamma kraften
av varje enskild individs agerande. Resultatet blev över förväntan: under två
veckors tid bytte 41 000 resenärer bilen mot kollektivtrafik. 8 000 bilister valde
att fortsätta åka kollektivt även efter provåkarperiodens slut. Kampanjen fick
stort genomslag i både nationella såväl som internationella medier. Sammanlagt har över 100 000 bilister börjat åka kollektivt sedan Västtrafik startade
sina provåkarkampanjer 2011.
» Se filmen ”30 000 bilar” på YouTube

Västtrafiks koldioxidutsläpp har minskat med 71 procent jämfört med
2006. Västtrafik kommer inte att nå målet för 2020. För att nå målet krävs
en storskalig elektrifiering som är påbörjad.
Beräkningarna av koldioxidutsläpp har sedan flera år tagit hänsyn till
att biodrivmedel ger klimatpåverkan i tillverkningsleden. Från januari
2019 används beräkningsfaktorer för CO2 som baseras på värden som
Energimyndigheten redovisar. Tidigare har en enklare schablon för
biodrivmedlens klimatpåverkan använts. Detta innebär att utsläppen
2019 och framöver kan komma att skilja sig en del från tidigare års,
men eftersom de baseras på drivmedelsbolagens redovisningar så
avspeglar de bättre de verkliga utsläppen.

SIDA 13

VÄST T RAF IK
HÅL L BARHE T SRE DOVISN IN G 2019
Mi l j ö o ch kl imat

Västtrafik störst i Norden på elbussar

Premiär för elfärjan Elvy

Västtrafik har som mål att minska utsläppen av koldioxid med
90 procent till år 2035. För att nå målet har Västtrafik inlett arbetet
med att elektrifiera all stads- och tätortstrafik i regionen. Det innebär
att den hittills största satsningen i Norden på elbussar kommer att
ske i Västra Götaland kommande år.

Som ett första steg i Västtrafiks elektrifiering av
fartygstrafiken gjorde elhybriden Elvy sin första tur
mellan Rosenlund och Lindholmen under hösten.
Det blir nu en både tystare och mer klimatsmart
färd över älven, något som många resenärer får
glädje och nytta av då linjen stod för 1,1 miljoner
resor under årets första hälft.
Fartygstrafiken använder en förhållandevis
hög andel fossilt drivmedel, vilket gör Elvy till ett
viktigt steg mot en mer klimatanpassad fartygstrafik. Genom att växla om till eldrivet beräknas
bränsleförbrukningen minskas med 45 procent
och utsläppen av koldioxid, kväveoxid och hälsofarliga partiklar med en tredjedel. Först ut är Elvy
– efter utvärdering står Elvys två systerfartyg på
tur för att elanpassas. Målsättningen är att elektrifiera
kortare sträckor, medan hybridisering ses som en
lämplig lösning på längre sträckor. Målet är att göra
fartygstrafiken helt fossilfri till 2030.

Med hjälp av 70 miljoner kronor från Energimyndighetens elbusspremie har
Västtrafik under året kunnat ersätta över 67 fordon i den existerande bussflottan med elbussar. Samtliga busslinjer i Lidköping trafikeras numer av
eldrivna fordon. I Uddevalla kör elbussar på två linjer och i Borås har fordon
på en linje bytts ut mot eldrivna ledbussar med plats för många resenärer.

E L E K T R I F I E R A D E S TA D S - O C H T Ä T O R T S B U S S A R
Prognos över antalet elektrifierade bussar som krävs för
att nå klimatmålet.

”Nästa år blir vi störst i Norden när det
kommer till elbussar. Elbilar i all ära,
men vi vet att elektrifieringen bara blir
klimatsmart om vi reser tillsammans.”
– HANNA BJÖRK, HÅLLBARHETSCHEF VÄSTTRAFIK

Under hösten har även bussar på linjerna 59, 60 och 62 i Göteborgs stadstrafik
ersatts av tysta elbussar. Linje 60 mellan Redbergsplatsen och Masthugget är
speciellt intressant på grund av tät bostadsbebyggelse och branta backar
i linjens båda ändar. Skillnaden bedöms bli betydlig i upplevd bullernivå och
luftkvalitet för de boende utmed sträckan.
Under 2019 slutfördes en större upphandling som innebär att Västtrafik under
2020 kommer att elektrifiera busstrafiken i Mölndal, Partille och Västra Frölunda.
Det betyder att var tredje buss i Göteborgsregionen, det vill säga 195 fordon,
kommer att bli eldrivna redan 2020. Västtrafik kommer att fortsätta upphandla
elbussar i stads- och tätortstrafik för att nå klimatmålen för 2035.

SIDA 14

VÄST T RAF IK
HÅL L BARHE T SRE DOVISN IN G 2019
Mi l j ö o ch kl imat

Samarbete löser
elektrifieringens utmaningar
Västtrafiks klimatmål är högt satta. En snabb elektrifiering tillsammans
med en fortsatt satsning på biodrivmedel är viktiga förutsättningar
för att nå målen och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men med
omställningen följer nya utmaningar.
Hållbara batterier och fungerande laddinfrastruktur
Med en ökad elektrifiering spelar batterier en allt mer central roll. En vanlig
komponent i moderna batterier är kobolt – en problematisk metall på grund av de
brott mot mänskliga rättigheter som har observerats i samband med brytning
av metallen i vissa delar av världen. Så hur säkerställer vi att batterier tillverkas
på ett schyst sätt? För att komma framåt i frågan har Västtrafik under året inlett
ett samarbete med Skånetrafiken och Region Stockholm.
En annan utmaning med en helt elektrifierad stads- och tätortstrafik är
kraven på en väl fungerande laddinfrastruktur med depåer på strategiska
platser där bussar kan laddas och ställas upp. Så hur får vi tillgång till markytor nära trafiken på ett sätt som gynnar elektrifieringen utan att det sker på
bekostnad av stadsutvecklingen? Det här är en nyckelfråga som kollektivtrafiken behöver lösa tillsammans med regionens kommuner och energibolag.
För att lyckas med elektrifieringen är det viktigt att alla aktörer delar
kunskap och erfarenheter med varandra. Inom ramarna för Bus Nordic, en
standard för funktionskrav inom upphandling av busstrafik som skapades
2018, drivs frågan om gemensam standard för fordonen.

För att lyckas med elektrifieringen är
det viktigt att alla aktörer delar kunskap
och erfarenheter med varandra.
– VÄSTTRAFIK
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Hur säkrar vi tillgången på hållbart drivmedel?
Idag drivs 97 procent av Västtrafiks fordon av de förnybara drivmedlen el,
biogas, HVO och RME. Men även när det gäller biodrivmedel finns risker.
Den faktiska klimatprestandan i flytande förnybara drivmedel beror på hur de
produceras och med vilka råvaror. Klimatpåverkan från exempelvis palmolja,
som kan vara en råvara för biodrivmedel, varierar stort beroende på vilken
mark som använts för odling. Palmolja som odlats på outnyttjad åkermark kan
vara bra ur ett hållbarhetsperspektiv, men samma råvara kan bidra till skövlad
skog och minskad biodiversitet om palmerna planteras i ett annat område.
Så hur ser vi till att det finns tillgång till hållbara drivmedel som inte skapar
nya problem? Under 2019 har Västtrafik bjudit in till dialogprocesser med
relevanta aktörer – såsom Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten, energioch drivmedelsleverantörer – för att gemensamt diskutera utmaningarna och
hitta lösningar.

A L L A T R A F I K S L A G S K A B I D R A T I L L AT T M Å L E N N Å S
Alla trafikslag ska bidra till klimatmålen. Tabellen nedan visar hur stor
del av resandet i förhållande till totala koldioxidutsläpp trafikslaget
står för, t.ex. står fartygstrafiken för en procent av resandet och
26 procent av kollektivtrafikens koldioxidutsläpp.

Andel av resandet

Andel av koldioxidutsläppen

BUSS

49 %

69 %

S P Å R VA G N

25 %

0%

TÅG

25 %

5%

1%

26 %

FA R T Y G
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SOCIAL HÅLLBARHET

För ökad jämlikhet och
delaktighet i samhället
En tillgänglig och inkluderande kollektivtrafik bidrar till ett jämlikare samhälle.
Som ansvariga för kollektivtrafiken i Västra Götaland tar Västtrafik socialt
ansvar i utvecklingen av kollektivtrafiken. Vår målsättning är att leverera en
hållbar kollektivtrafik som är tillgänglig, inkluderande, säker och trygg för
alla samhällsgrupper.
Under 2018 antogs strategin för en kollektivtrafik på jämlika villkor,
vars övergripande mål är att kollektivtrafiken ska utformas så att den är
inkluderande och välkomnande för alla resenärer. Strategin syftar
till en kollektivtrafik på jämlika villkor utan diskriminering. Ett strukturerat
och medvetet arbete med frågorna är avgörande och för att komma vidare har
Västtrafik under 2019 påbörjat arbetet med en handlingsplan som beskriver
de åtgärder som behöver genomföras för att nå målen i strategin.
I strategin, som utgår från de sju diskrimineringsgrunderna, finns fem
åtgärdsområden beskrivna med mål på både kort och lång sikt. Västtrafik ska
arbeta för full tillgänglighet, gott bemötande för alla resenärer, ökad trygghet
i kollektivtrafiken och kommunicera på ett enkelt och välkomnande sätt.
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Nya verktyg för social hållbarhet
En förutsättning för att göra kollektivtrafiken jämlik är att man tar
hänsyn till sociala aspekter i alla led av trafikplaneringen. Västtrafik
har under året utvecklat verktyg för att säkerställa att sociala aspekter
vägs in i såväl trafikupphandlingar som i underlag för den strategiska
planeringen av kollektivtrafiken.
Social hållbarhet i upphandlingar
Under året har Västtrafik arbetat med att utveckla verktyg – en checklista
med sociala aspekter – att använda i förstudierna inför trafikupphandlingar.
Verktyget har under 2019 testats i planeringen av ett antal busslinjer
i Vänersborg och Trollhättan.
Västtrafik strävar efter att förbättra möjligheterna för barn, äldre och
resenärer med funktionsnedsättning att resa med kollektivtrafiken, att
överbrygga upplevda och fysiska barriärer för att på så vis främja delaktighet
i samhället och knyta ihop områden.

VA R U M Ä R K E S M Ä T N I N G E N
2019
Varumärkesmätningen görs
genom telefonintervjuer med
personer bosatta i Västra
Götaland.
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Jämlikhet i strategisk samhällsplanering
Under 2019 har Västtrafiks samhällsutvecklare tillsammans med Västra
Götalandsregionen upprättat en checklista med sociala faktorer som Västtrafik ska beakta i samband med kommunernas detaljplanearbete. Verktyget
ska säkerställa att trafikplaneringen utgår från ett ”hela resan-perspektiv”.
Utmaningar
I den bästa av världar kan alla behov i samhället tillgodoses i trafikplaneringen.
Men i verkligheten uppstår ibland konflikter mellan olika målgruppers behov
och de ekonomiska förutsättningar som föreligger. Här uppstår en utmaning:
vilken social aspekt ska få företräde? Vilken resenärsgrupp ska prioriteras?
Det är frågeställningar som Västtrafik kommer att arbeta vidare med. Men det
huvudsakliga syftet med att systematisera Västtrafiks hållbarhetsarbete är
att öka medvetenheten kring hur trafikplanering påverkar olika grupper och
behov i samhället samt att veta på vilka grunder ett beslut har fattats.

TILLGÄNGLIGHET BUSSAR
Samtliga bussar i den allmänna kollektivtrafiken
är tillgänglighetsanpassade. Denna procentsats
är oförändrad sedan 2018.

T I L L G Ä N G L I G H E T S P Å R VA G N A R
Av de 205 spårvagnsset som går i den allmänna
kollektivtrafiken är 70 procent tillgänglighetsanpassade.
Denna procentsats är oförändrad sedan 2018.

Västtrafiks nya spårvagn testkörs
I december 2019 började den nya, fullt tillgänglighetsanpassade spårvagnsmodellen M33 provköras i Göteborg. I utvecklingen av modellen har fokusgrupper
bestående av personer med olika typer av funktionsnedsättning deltagit i
processen för att fordonen på bästa sätt ska möta behov från olika resenärsgrupper. M33 har lågt golv och är utrustad med större ytor för barnvagnar,
rullatorer och rullstolar än tidigare spårvagnsmodeller. Under våren 2020
anländer ytterligare ett fordon ur serien och efter en testperiod och godkännande
av de två första fordonen startar serieleveransen av ytterligare 38 spårvagnar
och en utfasning av de gamla spårvagnarna.

T I L L G Ä N G L I G H E T H Å L L P L AT S E R *
63 procent av hållplatserna uppfyller alla kriterier
för tillgänglighet förutom realtidsinformation.
2018 var denna procentsats 49 procent.
*Tillgänglighetsanpassade hållplatser ska ha taktilt ledstråk,
kontrastmarkering utmed kantstöd, utrymme att fälla ut ramp,
belysning, information, väderskydd och bänk med resningshandtag.
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En tryggare kollektivtrafik
Under 2019 har Västtrafik tillsammans med Länsstyrelsen och
polisen arbetat med ett projekt som genom flera olika insatser
ska öka tryggheten i kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken ska vara till för alla. Det ingår därför i Västtrafiks uppdrag
att se till att resenärer och ombordpersonal känner sig trygga och säkra
inför och under hela resan.
Under 2019 förstärkte Västtrafik trygghetsarbetet genom att anställa en
trygghets- och säkerhetschef och skapa en särskild avdelning för trygghetsoch säkerhetsfrågor där flera nya medarbetare med specialistkompetens ingår.
För att nå trygghetsmålen har Västtrafik i ett samarbete med Länsstyrelsen
och polisen i Göteborg under året genomfört en rad insatser som
tillsammans går under benämningen ”Trygghet i Kollektivtrafiken”.

ASTA
En operativ Arbetsgrupp för Säkerhet, Trygghet och
Arbetsmiljö (ASTA) formades tillsammans med
Västtrafiks partnerföretag i syfte att göra kollektivtrafiken säkrare och tryggare för både resenärer och
personal. Under 2019 har samtalen i den operativa
arbetsgruppen ASTA också fokuserat på trafiksituationen
och trafiksäkerheten i Göteborg. Bland annat har man
identifierat brister i skyltning av nya vägar till följd av
ombyggnationer – ett stort arbetsmiljöproblem och en
stressfaktor för förare.

Trygghetsvärdar
Mer personal som finns synlig i kollektivtrafiken ökar
tryggheten. Under hösten 2019 genomförde därför
Västtrafik tillsammans med Länsstyrelsen och polisen
ett pilotprojekt med trygghetsvärdar. Genom trygghetsvärdar i kollektivtrafiken är målet att öka tryggheten
och arbeta förebyggande. Under pilotprojektet fanns
trygghetsvärdar på olika platser i regionen och man
åkte även runt i kollektivtrafiken. Målsättningen är att
trygghetsvärdar ska bli ett stående inslag i kollektivtrafiken från 2020.
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VA R U M Ä R K E S M Ä T N I N G E N 2 0 1 9
Varumärkesmätningen görs genom telefonintervjuer
med personer bosatta i Västra Götaland.

Trygghets- och platsundersökningar
För att få mer kunskap kring vilka faktorer som leder till otrygghet har Västtrafik
genomfört en undersökning under hösten. Undersökningen bestod av intervjuer
med resenärer vid Drottningtorget och Järntorget i Göteborg med frågor kring
vilka platser som upplevs som otrygga och vad som gör att en plats upplevs som
otrygg. Västtrafik har tillsammans med Göteborgs stad och Göteborgs Spårvägar sedan gjort en analys av platserna där man har fokuserat på områdets
utformning och hur den påverkar tryggheten.
Genom samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna kan Västtrafik
arbeta med trygghetsskapande åtgärder utifrån ett ”hela resan-perspektiv”,
det vill säga inför, efter och under resan. Under hösten har Västtrafik även
genomfört undersökningar med fokus på den fysiska miljön vid hållplatser,
exempelvis belysning och nedskräpning.

Kroppskameror på tågvärdar
Under året har Västtrafik introducerat möjligheten för
förare och tågvärdar hos några partnerföretag att använda kroppsburna kameror i tjänst. De kroppsburna
kamerorna kan aktiveras vid hotfulla situationer och
har därigenom en förebyggande effekt. Kroppsburna
kameror har testats av tågvärdar på SJ Götalandståg
samt av bussförare i Uddevalla, med goda resultat.
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Angereds Resecentrum
– av och för Angeredsborna
Genom ett samarbete med ungdomar i området skapades en välkomnande
och trygg mötesplats när Angereds nya resecentrum byggdes.
Med 12 miljoner resor per år är Angered ett stort och viktigt nav för kollektivtrafiken i Göteborg. Invånarantalet växer konstant och med allt fler inflyttande
företag och verksamheter står knutpunkten för en daglig resenärsström på
40 000 personer.
När det stod klart att stadsdelen skulle få ett nytt resecentrum var Västtrafiks
och stadsbyggnadskontorets huvudsakliga ambition att skapa en trygg, välkomnande och positiv mötesplats för de boende i området. Men planeringsarbetet
fick ta en oplanerad paus då planerna för bygget inte togs emot så väl som förväntat.
Som ett sätt att komma vidare i byggplanerna bjöd Västtrafik och stadsbyggnadskontoret in ungdomar i Angered i arbetet med att hitta nya lösningar:
– Vi startade ett gemensamt mötesforum där unga stadsplanerare fick
möjlighet att påverka utformningen av byggnaden och platsen runt omkring.
Till exempel deltog de i juryn som valde ut konsten till resecentrumet, förklarar
Västtrafiks arkitekt Carolina Lundberg.

”Resecentrumet har tillfört något nytt
och positivt i stadsbilden. Här har
dialogen med de boende i området varit
helt avgörande och skapat framgången”
– CAROLINA LUNDBERG, ARKITEKT

”Jag tycker att
man ska resa
tillsammans för
att det är bra
för miljön.”
– IDA
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”Jag tycker att
man ska resa
tillsammans för
att det är roligt
och för att man
pratar med
varandra. ”
– MUHAMMAD

Tillsammans tog arbetsgruppen fram ett nytt förslag, som bland annat
innebar att byggnaden skulle bli mindre, för att inte ta för stor del av den
redan existerande mötesplatsen.
Genom att knyta an till lokala företag och kulturliv i resecentrumets
serviceutbud är målsättningen att på sikt skapa en ny arena för folkliv i
stadsdelen. Och resultatet har tagits emot väl.
– Resecentrumet har tillfört något nytt och positivt i stadsbilden.
Här har dialogen med de boende i området varit helt avgörande och
skapat framgången, fortsätter Carolina.
Kommunikationsarbetet under byggandets gång präglades av en social
hållbarhetstanke. Information om byggplanerna formulerades på lätt svenska
i en broschyr som skickades ut till SFI-klasser i området där den användes
som studiematerial. Barn från lokala skolor fick berätta om sina tankar om
kollektivtrafik – berättelser som sedan visades upp på byggplank på platsen.
Angereds resecentrum invigdes i maj 2019.
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Barnets perspektiv i kollektivtrafiken
En ökad bilism leder till begränsad rörelsefrihet för barn i samhället.
Barn är experter på sina egna resvanor och resbehov och på sin närmiljö.
För att stärka barns rättigheter i samhällsutveckling har Västtrafik under
året medverkat i flera projekt där barnperspektivet inkluderats.
Skolprojektet Framtida transporter
För fjärde året i rad har Västtrafik medverkat i skolprojektet Framtida transporter
i samarbete med Universeum. Transporter fyller en viktig funktion i samhället
men utgör samtidigt ett hot mot människors hälsa och miljö. Teknisk utveckling
och innovation kommer att vara avgörande för att lösa en del av utmaningarna
inom transportsektorn. Behovet av personal med teknisk utbildning och som
gillar att lösa problem kommer därför fortsatt vara stort.
Syftet med Framtida transporter är att eleverna ska använda sin kreativa
förmåga och ta fram hållbara och innovativa lösningar för transportsektorn.
Eleverna visade upp sina förslag i montrar på Universeum där bland annat
företagsledare, experter och tjänstemän deltog. På Framtida transporter får
eleverna en inblick i bredden av yrkesroller inom transportsektorn och evenemanget bidrar till möten och dialog mellan unga och vuxna.

Åskmoln i kollektivtrafiken
Under 2019 har Västtrafik låtit skolelever beskriva sin kollektivtrafikresa
– ett sätt att identifiera och finna lösningar på besvärliga moment som uppstår
när unga reser i kollektivtrafiken. Eleverna fick också i uppdrag att finna lösningar
på några av Västtrafiks framtidsutmaningar: vad som ska ingå i biljetten, hur
förarbrist och trängsel i staden kan lösas samt hur vi tillsammans kan göra
hållbart resande till norm. Elevernas idéer och förslag kommer att sammanställas under 2020 och blir en del av underlaget för den fortsatta utvecklingen
av kollektivtrafiken.
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MEDARBETARE

En inkluderande
och hållbar arbetsplats
med samma möjligheter
för alla
Västtrafik tar socialt ansvar som arbetsgivare genom att verka för en god och
inkluderande arbetsmiljö med samma möjligheter för alla. Det är viktigt för oss
att erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats – det är då medarbetare mår och
presterar bra. Det är också så vi lockar till oss och behåller kompetens på sikt.
Under 2019 har Västtrafik bland annat fortsatt sitt arbete med Jobbsprånget
– ett program som ger praktik och erfarenhet åt utrikesfödda akademiker och
andra som behöver stöd i att etablera sig på arbetsmarknaden.
Engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt
uppdrag och en framgångsfaktor är att vi gör det tillsammans. 2019 har till stor
del präglats av flytten till nya lokaler i Skövde och Göteborg. Västtrafik har under
året därför arbetat systematiskt och strukturerat med enkäter, workshops
och referensgrupper bestående av medarbetare i syfte att fånga upp hur
flytten och den nya arbetsmiljön påverkar medarbetarna.
Ledarskapet på Västtrafik präglas av en tydlig ambition att visa vägen,
involvera och engagera samt att efterfråga och följa upp förbättringar.
Medarbetare hos oss och våra partners är vår viktigaste tillgång för att vi ska
nå våra mål. Västtrafik har under året därför arbetat med regelbundna ledarträffar för att främja ett inkluderande ledarskap som kan bygga trygga team,
avdelningar och medarbetare i en inkluderande och hållbar arbetsmiljö.
Det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har under året lagt fokus
på arbetsmiljö och diskriminering under parollen ”Vi måste våga prata om det”.
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”Jobbsprånget är en win-win”
Jobbsprånget gör det möjligt för utlandsfödda akademiker att få
kvalificerad erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden. Möt dataingenjören Zaira Ashraf från Pakistan som gör sin praktik som testare
på Västtrafiks IT-avdelning.
Det var under 2018 som Västtrafik initierade sitt arbete med Jobbsprånget,
ett program som ger praktik och erfarenhet åt utrikesfödda akademiker och
andra som behöver stöd i att etablera sig på arbetsmarknaden. Programmet
genomförs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och består av handledarutbildning, mentorskapsträffar och coachning.
– Poängen är att hjälpa akademiker att komma in på arbetsmarknaden
så fort som möjligt, bygga upp nya nätverk, träna upp svenska språket och
lära sig hur det funkar på en svensk arbetsplats. Det är då man kan få meriter
och referenser som behövs för att komma vidare i arbetslivet, förklarar Nasir
Nazemi, testansvarig på IT-enheten på Västtrafik och också handledare åt de
kandidater som söker praktik på IT-systemstöd.
En av de två Jobbsprånget-praktikanter som Västtrafik tog emot under
2019 är Zaira Ashraf, 29, från Multan i Pakistan. Som dataingenjör med lång
utbildning inom computer science sökte hon en väg in i ett kvalificerat yrkesliv
när hon kom till Sverige under 2016. Efter att ha arbetat ett par år i butik och på
förskola dök chansen upp att söka praktik på Västtrafik genom Jobbsprånget.
Som en av sammanlagt 58 sökande valdes Zaira ut och i oktober 2019 startade
hennes fyra månader långa praktik som testare på Västtrafiks IT-systemstöd.
I praktiken innebär det att hon kvalitetssäkrar To Go-appen och vasttrafik.se
och ser till att de fungerar som de ska. Ett jobb som Zaira själv känner matchar
hennes bakgrund perfekt:
– Jag gillar det jättemycket! Praktiken på Västtrafik ligger helt i linje med
min utbildning och nu får jag bra arbetslivserfarenhet, vilket kommer att vara
till stor hjälp i framtiden, konstaterar Zaira.
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PERSONALOMSÄTTNING

2018

2019

KVINNOR

12,4 %

5,1 %

MÄN

16,7 %

9,9 %

T O TA LT

15 %

7,3 %

2018

2019

S J U K F R Å N VA R O

T O TA LT

3,16 % 3,14 %

Utöver sin roll som handledare åt Jobbsprånget-praktikanter medverkar
också Nasir i en intern grupp som driver arbetet med mångfald och inkludering
på Västtrafik. Under åren har IT hållit i workshops och seminarier i samband
med personaldagar för att inspirera och sprida kunskap om de vinster som
finns att hämta i mångfaldsarbetet, både för samhället och Västtrafik:
– Det här är en win-win för alla. När vi i år anställde en av förra årets
praktikanter så blev det tydligt för alla chefer hur bra Jobbsprånget funkar när
det handlar om att få in kompetens. På samma sätt blir den här personen en
förebild för andra som också vill komma in på en arbetsplats, avslutar Nasir.

Angeredsutmaningen
Jobbmässa på Angeredsgymnasiet
Angeredsutmaningen är ett initiativ som syftar till att bygga broar mellan
skola och arbetsliv, i samarbete med både näringsliv och offentlig sektor.
Som en del av Angeredsutmaningen medverkade Västtrafik under året på
Angeredsgymnasiets jobbmässa i syfte att informera eleverna kring karriärmöjligheter inom kollektivtrafiken. I samband med mässan visade Västtrafik
tillsammans med personal från Transdev upp en av de helelektriska ledbussarna från ElectriCity-samarbetet på linje EL16. Intresset från eleverna att
sommarjobba inom kollektivtrafiken visade sig vara stort. Under sommaren
2019 tog Västtrafik emot ett antal elever för feriepraktik, däribland två från
Angeredsgymnasiet. Genom feriepraktik kan intresset för branschen öka
och på sikt underlätta kompetensförsörjningen.
CV-verkstad för ungdomar i Angered
Inom ramen för Angeredsutmaningen har medarbetare från Västtrafiks
HR-avdelning under året även hållit i en CV-verkstad på Angeredsgymnasiet,
där eleverna erbjöds stöd i hur man skriver CV och personliga brev.
Aktiviteten blev uppskattad och skapade bra möten med ungdomarna.
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Med arbetsmiljö i fokus
– inkluderande, tryggt och hållbart
Västtrafik har under de senaste två åren flyttat in i Västra Götalandsregionens
nya hus i Skövde och Göteborg. Flytten var inte bara geografisk utan har även
inneburit en förändring i arbetsmiljö och arbetssätt då Västtrafiks medarbetare
nu delar arbetsplats med delar av VGR:s medarbetare, det vill säga sammanlagt
1 500 i Göteborg och 420 i Skövde. I stora förändringsfaser är värden som trygghet,
tillhörighet och vi-känsla i arbetsmiljön extra viktiga. Under året har Västtrafik
därför arbetat systematiskt och strukturerat med enkäter, workshops och
referensgrupper bestående av medarbetare, i syfte att fånga upp hur flytten
och den nya arbetsmiljön och arbetssätt påverkar medarbetarna.
Vi gör det tillsammans
Västtrafik har under året arbetat med regelbundna ledarträffar för att främja
ett inkluderande ledarskap som kan bygga trygga team, avdelningar och medarbetare i en inkluderande och hållbar arbetsmiljö. Under ledarträffarna delas
chefer in i lärteam för att i grupper bryta ner delar av Västtrafiks affärsplan och
verksamhetsstrategi och nå konkret förflyttning i dessa frågor. Arbetet sker
med utgångspunkten att ”vi gör det tillsammans” – vi kan, vill och får, och att vi
alla ingår i den gemensamma arbetsmiljön.

F Ö R D E L N I N G E N AV S J U K D A G A R – K V I N N O R O C H M Ä N

Kvinnor

Män

2018

68 %

32 %

2019

66 %

34 %

OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö
Under 2018 började Västtrafik arbeta med OSA-ronder inom hela verksamheten,
en metod med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under 2019
har arbetet fortsatt och intensifierats under benämningen OSA 2.0. Fokus har
legat på arbetsmiljö och diskriminering under parollen ”Vi måste våga prata om
det”. Samtliga anställda har under året medverkat i diskussioner som har lagt
tyngdpunkten på tre områden: möten, trygghet och inkludering. Målsättningen
är att alla ska känna till lagstiftning och interna styrdokument, få möjlighet att
diskutera frågor inom de olika områdena tillsammans och veta vart man kan
vända sig om man känner sig utsatt.

C H E F E R U P P D E L AT P Å M Ä N O C H K V I N N O R F Ö R 2 0 1 9

Kvinnor

Män

2018

50 %

50 %

2019

60 %

40 %
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EKONOMI

Största möjliga kundoch samhällsnytta
Västtrafik tar ekonomiskt ansvar genom att bedriva en långsiktigt hållbar
verksamhet med ansvarsfull och effektiv förvaltning av de skattemedel vi
tilldelas. Med en företagskultur som präglas av affärsmässighet är målet att
uppnå största möjliga kund- och samhällsnytta.
Under 2019 har Västtrafiks fokus på ekonomisk hållbarhet ökat – en
konsekvens av både ekonomisk utveckling och utblick. En fortsatt utbyggnad
av en kollektivtrafik som lever upp till satta klimat- och samhällsmål ställer höga
krav på affärsmässighet i verksamheten. Det är därför viktigt att Västtrafik
prioriterar resurser och kostnader så effektivt som möjligt i alla led.
Resandet med Västtrafik ökar stadigt med ungefär fem procent för
varje år. Men utvecklingen för intäkter följer inte samma positiva kurva.
Under hösten 2018 och våren 2019 har Västtrafik undersökt bakgrunden
till intäktsutvecklingen och vilka åtgärder som behövs för att vända trenden
på kort och lång sikt. I planen ligger att genomföra åtgärder i den tekniska
miljön, kring affärsvillkor, i biljettkontroll samt skapa ökade incitament för
intäktssäkring i trafikavtal med målsättningen att öka biljettintäkterna med
två procent eller mer under 2020, utöver prisjustering.
2019 har också inneburit ett ökat fokus på kostnadseffektivitet inom trafiken
och den övriga verksamheten. Målsättningen är att effektivisera trafikkostnaderna
med motsvarande 100–200 miljoner kronor under de kommande åren. Det
innebär att nya trafiksatsningar ska finansieras av effektiviseringar i andra
delar av kollektivtrafiken. Här ligger utmaningen i att hitta balansen mellan
att planera en kollektivtrafik som främjar tillgänglighet, klimat och jämlikhet
och samtidigt tar ekonomiskt ansvar. Västtrafiks fokus ligger på att använda
befintliga resurser på bästa sätt.
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Åtgärder för intäktssäkring
För att råda bot på det växande gapet mellan antal resande och
intäkter från biljettförsäljning i kollektivtrafiken har Västtrafik under
året genomfört åtgärder som förväntas öka intäkterna på kort och
lång sikt.
Nya handenheter på tåg
Under 2018 minskade biljettförsäljningen ombord på Västtrafiks tåg, framför
allt beroende på tekniska problem med tågvärdarnas handhållna försäljningsenheter. En ny upphandling har genomförts och de nya enheterna är nu i bruk
hos SJ Götalandståg, som ansvarar för driften av Västtrafiks tågtrafik. Effekten
på försäljningen är märkbar sedan tågvärdarna börjat använda de nya
enheterna. Helårseffekten beräknas uppgå till 20–40 miljoner kronor.
Medföljandeerbjudandet försvinner
Under 2019 fattades beslutet att från och med november 2020 ta bort
medföljandeerbjudandet i samband med införandet av den nya zonindelningen i Västra Götaland. Åtgärden beräknas ge en intäktseffekt på
cirka 10–20 miljoner kronor.

Förstärkt biljettkontroll
Det finns indikationer som pekar mot att fuskåkningen i Göteborg, som hittills legat
på 8–10 procent, ökar. Under 2019 har Västtrafik upphandlat ett nytt avtal för
biljettkontrollverksamheten som innebär en kraftfull satsning på ökad biljettkontroll. I avtalet ökas kontrollvolymen från dagens 2,5 miljoner till 10 miljoner
kontroller per år, med möjlighet att öka kontrollvolymen med ytterligare 5,4
miljoner. Det nya avtalet för biljettkontrollen uppskattas påverka intäkterna
med plus 30–50 miljoner kronor per helår. Upphandlingen är överklagad. Västtrafik inväntar det juridiska avgörandet innan avtal kan tecknas.
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I N T Ä K T E R Ö K A R I F Ö R L Å G TA K T
(inkl. prisjustering)

Resandet med Västtrafik ökar stadigt för varje år med ungefär fem
procent. Utvecklingen för biljettintäkter är inte lika positiv utan har
de senaste åren ökat i snitt 2–3 procent per år inklusive prisökningar.
Under hösten 2018 och våren 2019 har Västtrafik undersökt
bakgrunden till intäktsutvecklingen, och kommit fram till att det finns
ett antal åtgärder som – på kort och lång sikt – tillsammans bedöms
kunna ge en positiv effekt på intäkterna. Genom att genomföra
åtgärder i den tekniska miljön, kring affärsvillkor, i biljettkontroll
samt skapa ökade incitament för intäktssäkring i trafikavtal är
målsättningen att öka biljettintäkterna med två procent eller mer
utöver den årliga prisjusteringen till 2020.

Intäktssäkring i framtiden
– nya metoder på gång
Utöver de åtgärder som redan beslutats för att säkra upp intäkter, kommer
det fortsatta arbetet fokusera på tre områden.
I Göteborgs stadstrafik råder öppen visering, det vill säga att påstigning
sker genom alla dörrar. Det finns en tendens att beteendet sprider sig till angränsande områden med sluten visering, där påstigning bara ska ske framme hos
föraren, som också kontrollerar biljetternas giltighet. För att långsiktigt motverka fuskåkning behöver kravet på visering upprätthållas och stärkas i dessa
områden. Frågan om visering är under utredning för att ta fram fler åtgärder.
Under 2019 startade Västtrafik ett arbete för att undersöka möjligheterna
att med hjälp av attitydpåverkan och beteendedesign, så kallad nudging, påverka betalningsviljan på fordon där påstigning är möjlig i alla dörrar. Arbetet
sker i samarbete med Västtrafiks partner Transdev och genomförs i två faser:
steg ett är en djupare kartläggning av fuskåkningen, dess drivkrafter och uttryck. Steg två är att ta fram åtgärder som påverkar attityder och beteenden.
Västtrafik undersöker även möjligheterna att förändra de drivkrafter, så
kallade incitament, som finns i trafikavtalen med partnerföretagen så att de
bidrar till att säkra intäkter, i de fall det är möjligt. I det nya trafikavtalet för
linje 100 mellan Göteborg och Borås kommer incitament på antalet viserade
biljetter användas.

Utmaningen ligger i att hitta balansen
mellan att planera en kollektivtrafik som
främjar tillgänglighet, klimat och jämlikhet
och samtidigt ta ekonomiskt ansvar.
– VÄSTTRAFIK
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ETI
– schysta villkor i globala
leveranskedjor
Under december 2019 gick Västtrafik in som en av grundarna av
Ethical Trading Initiative Sweden (ETI) som är en samarbetsorganisation
för hållbara leverantörskedjor. Organisationens syfte är att bedriva
samverkan och kompetenshöjning inom ansvarsfulla leverantörskedjor som tar social och miljömässig hänsyn.
Med ett växande fokus på socialt och ekologiskt ansvar har Västtrafik de
senaste åren efterlyst ett forum för samverkan med andra för att skapa
hållbara leverantörsled. Med Västtrafiks uppväxling inom elektrifiering av
kollektivtrafiken har kravställningen kring hållbara batterier kommit att bli
en högprioriterad fråga:

”Eftersom vi står inför en storskalig
elektrifiering är det viktigt för oss
att förstå hur batterierna produceras
och vilka krav vi ska ställa för att de
ska vara hållbara.”
– HANNA BJÖRK, HÅLLBARHETSCHEF VÄSTRAFIK

Grundande organisationer av ETI Sweden är bland andra Axfoundation, Coop
Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union
to Union och Västtrafik. Ethical Trading Initiative är redan en inflytelserik aktör
och finns sedan tidigare i Norge, Danmark och Storbritannien, där ETI UK
bildades år 2000.
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Ökad samordning och samverkan
inom anropsstyrd trafik
Under 2019 har Västtrafik arbetat för en ökad samordning av den anropsstyrda
trafiken. Genom samverkan med fler kommuner och ett effektivare nyttjande
av fordonsflottan blir verksamheten mer ekonomiskt hållbar samtidigt som varje
kund får sin bästa möjliga resa.
I mars 2019 startade Västtrafik upp en ny avtalsperiod för kund- och resetjänst,
som ansvarar för bokning och planering, med fokus på att öka samordningen av
den särskilda kollektivtrafiken, där bland annat sjuk- och färdtjänstresor ingår.
Resor inom den särskilda kollektivtrafiken kräver specialanpassning för varje kund.
Genom att samordna resorna kan Västtrafik möta den enskildes behov och samtidigt skapa samordningsvinster för samhället. Varje ny kommun som ansluter sig
till samarbetet gör att kostnaderna för både regionen och kommunerna minskar.
Under 2019 anslöt sig Härryda kommun med 50 000 årliga resor till
Västtrafiks anropsstyrda kund- och resetjänst. Totalt ingår nu 45 kommuner
samt Västra Götalandsregionen i samarbetet. Samordningsgraden har ökat
från 75 procent 2017 till 83 procent 2019. Under 2019 påbörjades också
anslutningen av Mölndals stad med trafikstart i februari 2020.

Projektet On demand
Projektet On Demand handlar om att identifiera möjligheter med att nyttja de
fordonsresurser och den struktur som finns för serviceresor för att möta de
ekonomiska utmaningar som kommer med att erbjuda allmän kollektivtrafik i
hela regionen. Framtidsprojektet bygger i korthet på idén att förflytta resandet
i områden eller tider med lågt resandeunderlag till den anropsstyrda trafiken.
Genom att samplanera fler resor kan kostnadsbesparingar uppnås då underlaget för samordning ökar, vilket även kommer att gynna sjukresor. Konceptet
tillämpas idag fast i mindre omfattning och främst i glesbygden.
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Redovisningsdel
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En förutsättning för en hållbar region
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att ge människor ett gott liv
med goda förutsättningar att verka och bo i Västra Götalandsregionen.
Västtrafik arbetar för att göra hållbart resande till norm där kollektivtrafiken är en del av resandet i kombination med andra transportmedel.
Västtrafiks uppdrag är att bidra till ett hållbart samhälle genom att göra det
enkelt att resa hållbart, där kollektivtrafiken utgör basen som kan kombineras
med andra färdsätt. Det handlar om att ta socialt, ekonomiskt och miljömässigt
ansvar för verksamheten inom bolagets ansvarsområden. Det innebär att visa
respekt för miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter och god
affärsetik, idag och i framtiden.
När det gäller ekonomisk hållbarhet handlar det framför allt om att
skapa långsiktiga hållbara ekonomiska förutsättningar genom en ansvarsfull
och effektiv förvaltning av skattemedel och intäkter.
Som samhällsaktör handlar det om att utveckla, upphandla och kommunicera en hållbar och prisvärd kollektivtrafik som är tillgänglig, inkluderande,
säker och trygg för alla samhällsgrupper. Genom att ge människor tillgång
till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter gör vi regionen mer jämställd
och jämlik.
Medarbetarperspektivet handlar om att ta socialt ansvar
som arbetsgivare genom att verka för en god, hållbar och
inkluderande arbetsmiljö med samma möjligheter
för alla. Miljömässig hållbarhet omfattar en hållbar
och miljöanpassad kollektivtrafik med låg
klimatpåverkan som utförs energieffektivt.
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Väsentlighetsanalys
Under 2019 genomfördes en väsentlighetsanalys med representanter från
olika funktioner inom organisationen för att identifiera vilka hållbarhetsfrågor
som är viktigast för Västtrafik att arbeta med. De frågor som identifierades
rangordnades utifrån hur stor påverkan de har ur ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt perspektiv, samt hur viktiga de är för intressenterna. När urvalet av
de mest väsentliga frågorna gjorts, grupperades dessa utifrån Västtrafiks fyra
fokusområden för hållbarhetsarbetet – miljö, samhälle, medarbetare och ekonomi.

Väsentliga frågor
Resultatet av väsentlighetsanalysen visade att följande frågor ska
vara i fokus för Västtrafiks hållbarhetsarbete.
MILJÖ
Västtrafik ska fortsätta arbeta för att minska utsläpp som påverkar klimat och hälsa. Genom kravställning
som inkluderar miljömässiga och sociala krav på exempelvis batterier till fordon ska Västtrafik säkerställa
en hållbar elektrifiering.
»

Läs mer om miljö

S A M H Ä L L E O C H M E D A R B E TA R E
Västtrafik ska öka tryggheten i kollektivtrafiken för resenärer, förare och ombordspersonal ur ett
”hela resan-perspektiv”*och arbeta för ett bra bemötande gentemot resenärer. Västtrafik ska fortsätta
arbeta för en tillgänglig, jämlik och inkluderande kollektivtrafik för att på så vis öka andelen hållbart
resande och minska bilismen.
»

Läs mer om samhälle

»

Läs mer om medarbetare

EKONOMI
Västtrafik ska arbeta för att öka betalningsviljan för att säkra intäkterna och därigenom kunna bygga den
kollektivtrafik samhället behöver*, samt använda och genom upphandlingsprocessen nyttja skattemedel och
resurser på bästa sätt.
»

Läs mer om ekonomi

*Bland de fyra ämnesområden som rankades högst i väsentlighetsanalysen.
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FN:s globala mål
FN antog under 2016 Agenda 2030 som innehåller 17 globala hållbarhetsmål,
SDG (Sustainable Development Goals). Målen ska säkerställa en hållbar
utveckling för alla människor och för planeten. Syftet är att avskaffa extrem
fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa
klimatkrisen. De 17 globala målen består av 169 delmål. Västtrafik kan direkt
eller indirekt bidra till de flesta av de 17 globala målen, där några har identifierats
där Västtrafik kan ha störst påverkan. Det viktigaste målet för Västtrafik är att
bidra till hållbara städer och samhällen, SDG 11. Detta uppnås framförallt genom
aktiviteter kopplade till SDG 9, 12 och 17. Genom att arbeta för att utveckla
hållbara städer och samhällen kan Västtrafik också bidra till SDG 7, 10 och 13.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

SDG 11, HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN, är det mål där
Västtrafik kan bidra mest till att
uppfylla, genom grunden i verksamheten, att utveckla kollektivtrafiken
för de många människorna på ett
långsiktigt hållbart sätt.
Upphandling är en grundläggande
del i Västtrafiks verksamhet, och
genom att ställa hållbarhetskrav
i upphandlingar bidrar bolaget till
SDG 12, HÅLLBAR KONSUMTION
OCH PRODUKTION.
Genom kontinuerligt arbete med energieffektivisering och utbyte av fossila
bränslen bidrar Västtrafik till SDG 7,
HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA.
Ökad användning av förnybara
bränslen och ökad elektrifiering
är exempel på hur Västtrafik
bidrar till SDG 13, BEKÄMPA
KLIMATFÖRÄNDRINGEN.
Även arbetet med att öka antalet
resenärer bidrar till detta mål.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Västtrafik har en aktiv roll i
utvecklingen av kollektivtrafiken,
bland annat genom
Innovationsarenan, och bidrar
därmed till SDG 9, HÅLLBAR
INDUSTRI, INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR.
Västtrafiks verksamhet bygger på
samarbete och partnerskap, med
Västra Götalandsregionen, med kommunerna och med partnerbolagen.
Dessutom är bolaget verksamt i UITP,
den internationella samarbetsorganisationen för aktörer inom
kollektivtrafik. Bolaget bidrar därmed
till SDG 17, GENOMFÖRANDE OCH
GLOBALT PARTNERSKAP.
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll
för social hållbarhet, jämlikhet och
jämställdhet. Den gör det möjligt för
fler människor att vara delaktiga i
samhället utan bil. Därmed bidrar
Västtrafik också till SDG 10,
MINSKAD OJÄMLIKHET.
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Affärsmodell baserad på samarbete
Västtrafiks affärsmodell bygger på partnerskap och baseras på
långsiktiga relationer och tillit. Den strategiska styrningen har sin
utgångspunkt i uppdraget från ägaren Västra Götalandsregionen.
Västtrafiks uppdrag och övergripande mål för den allmänna kollektivtrafiken
finns beskrivna i trafikförsörjningsprogrammet som revideras vart fjärde år.
Uppdrag och övergripande mål omsätts till strategier som ska styra mot rätt
prioriteringar och ligga till grund för verksamhetens alla delar.
Verksamhetsstrategin, som finns beskriven i affärsplanen, utgör basen
för hur Västtrafik driver utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Strategin bygger på effektivt och konstruktivt samarbete genom partnerskap.
Det övergripande målet är att öka det hållbara resandet och kollektivtrafikens
marknadsandel genom att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken i hela Västra
Götaland. Målsättningen är också att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik med
minskad miljöpåverkan, där hänsyn tas till alla resenärsgrupper. Västtrafik och
partnerföretagen har en gemensam värdegrund som präglar arbetet med att
på bästa sätt ta vara på de gemensamma resurserna. Målet är att leverera hög
och jämn kvalitet i alla delar av kundens upplevelse. Rätt tjänst vid rätt tillfälle ger
rätt värde för kunden samtidigt som det bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Västra Götalandsregionen sätter upp styrande mål och
prioriterade utvecklingsområden.
Västtrafik omsätter dessa i en verksamhetsstrategi och gör
prioriteringar som bygger på Västra Götalandsregionens
övergripande vision ”Det goda livet”.
I nära samarbete med partnerbolagen utvecklar
Västtrafik verksamheten som följs upp regelbundet.

VÄSTRA
G Ö TA L A N D S R E G I O N E N
Styrande mål
Prioriterade utvecklingsområden

VÄSTTRAFIK
Vision
Affärsidé
Affärsplan
Verksamhetsstrategi
Fokusområden

PA R T N E R B O L A G E N

UPPFÖLJNING

KUNDLÖFTET
Du ska alltid känna dig trygg hos oss
Du ska alltid känna att vi hjälper dig
Du ska alltid känna att du har den
kunskap du behöver
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Västra Götalandsregionen
Styrande mål
Ö V E R G R I PA N D E M Å L
Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv
och konkurrenskraftig region.
DELMÅL 1
Ökad tillgänglighet i hela
Västra Götaland

DELMÅL 3
Alla resenärsgrupper
beaktas

DELMÅL 2
Attraktiv kollektivtrafik

DELMÅL 4
Minskad miljöpåverkan

Västtrafik
VISION
Hållbart resande är norm.

AFFÄRSIDÉ
Vi gör det enkelt att resa hållbart

Öka det hållbara resandet – S T Y R A N D E M Å L

Hållbart resande är norm – V I S I O N

Vi gör det enkelt att resa hållbart – A F F Ä R S I D É

Hållbarhet är grunden – V E R K S A M H E T S T R AT E G I
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Verksamhetsstrategi
Västtrafiks uppdrag är att bidra till ett hållbart samhälle genom att göra det
enkelt att resa hållbart, där kollektivtrafik, cykel och gång utgör grunden.
Verksamhetsstrategin, med sin utgångspunkt i social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, sätter ramarna för Västtrafiks verksamhet. Den styr hur
Västtrafik ska bedriva och utveckla kollektivtrafiken, och agera i vardagen för
att uppnå våra mål och skapa förutsättningar för hållbart resande som norm.
Verksamhetsstrategin kan beskrivas med hjälp av en tvåsidig trappa, där den
ena sidan har ett så kallat pull-perspektiv där man genom attraktiv kollektivtrafik får kunder att vilja åka med Västtrafik – göra det enkelt att resa hållbart.
Den andra sidan har ett push-perspektiv där Västtrafik arbetar för att ”knuffa”
resenärer till ett mer hållbart resande. Här ska Västtrafik agera expert och förändra beteenden utifrån samhällets behov och utmaningar, det vill säga skapa
opinion och påverka. Båda sidor av trappan är nödvändiga för att nå visionen
och verksamhetsstrategin innehåller således aspekter från båda sidor.

PULL
Vi ”drar” våra kunder till oss
genom att göra det attraktivt
och enkelt att resa med oss.

PUSH
Vi ”knuffar” samhället mot
hållbart resande, genom att
påverka samhällsutformningen
och skapa opinion

• Västtrafik tar miljömässigt ansvar genom att erbjuda och arbeta för hållbara
och miljöanpassade resor och tjänster med låg klimat- och hälsopåverkan.
Vi arbetar aktivt för att minska miljö- och klimatpåverkan från vår egen
verksamhet. Vi har ett brett perspektiv på hållbart resande som inkluderar
gång, cykel och andra hållbara trafikslag, för att den totala miljöbelastningen
i samhället ska minska.
• Vi tar socialt ansvar som samhällsaktör. Vi utvecklar, upphandlar och
kommunicerar en hållbar och prisvärd kollektivtrafik som är tillgänglig,
inkluderande, säker och trygg för alla samhällsgrupper. Vi tar även socialt
ansvar som arbetsgivare, genom att verka för en god och inkluderande
arbetsmiljö med samma möjligheter för alla.
• Vi tar ekonomiskt ansvar genom att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet
med ansvarsfull och effektiv förvaltning av skattemedel. Vår företagskultur
ska präglas av affärsmässighet med målet att uppnå högsta möjliga
samhällsnytta och kundnytta.

1. VI SÄKRAR EN PÅLITLIG LEVERANS

Med attraktiva, tillgängliga och inkluderande
erbjudanden ska vi sträva efter en pålitlig leverans
med hög och jämn kvalitet till alla – alltid.
2 . U T V E C K L A S AV S A M H Ä L L E T S U T M A N I N G A R
OCH KUNDERNAS BEHOV

Vi utvecklar verksamheten både utifrån sociala
och miljömässiga samhällsutmaningar där vi kan
bidra till positiv förändring samt utifrån kundernas
behov, i städer och på landsbygd.
3 . V I P Å V E R K A R B A S E R AT P Å K U N S K A P

Genom insamling och analys av data bygger vi
upp kunskap för att driva opinionsbildning och
samverka med andra aktörer, för att göra hållbart
resande till norm.
4. SAMVERKAN MED ANDRA

Vi har ett tätt och nära samarbete med våra
partners och med andra aktörer såsom
myndigheter, kommuner, andra trafikhuvudmän,
forskningen och privata aktörer för att nå våra mål
5. VI GÖR DET TILLSAMMANS

Vi har en inkluderande och hållbar arbetsplats där
man känner att man vill, kan och får. Ledarskapet
på Västtrafik präglas av en tydlig ambition att visa
vägen, involvera och engagera, samt att efterfråga
och följa upp förbättringar.
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Ansvar och styrning
För att hantera de risker som är kopplade till de väsentliga frågor som
har identifierats bedriver Västtrafik sedan flera år ett systematiskt
analysarbete som har fortsatt under 2019.
Trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkten för kollektivtrafikens
utveckling inom Västra Götaland. Västtrafik har regionfullmäktiges uppdrag
att ingå avtal om allmän kollektivtrafik, och ska bedriva sin verksamhet i
enlighet med uppdrag från kollektivtrafiknämnden.
Västra Götalandsregionens verksamhet styrs av nämnder och styrelser.
Ansvaret fördelas enligt de reglementen och ägardirektiv som regionfullmäktige
fastställt. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och
vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika
verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och författningar.
Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Götalandsregionens förvaltningar
och bolag. Det innebär att regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar
utifrån ett helhetsperspektiv och för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt
och effektivt.
Miljöpolicy
Västtrafiks miljöpolicy ska vara relevant i förhållande till verksamheten och ska
bidra till att verksamheten bedrivs i enlighet med Västra Götalandsregionens
målsättning. Den ska följa kraven i ISO 14001. Policyn grundar sig på målsättningen om att Västtrafik ska vara ledande inom hållbar kollektivtrafik och innehåller
ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande arbete, samt åtagande
om att följa gällande lagstiftning och andra krav. Västtrafiks miljöpolicy utgör
grunden för att fastställa och följa upp antagna handlingsplaner. Vid framtagandet tas Västra Götalandsregionens styrande dokument inom miljöområdet
i beaktande såsom Västra Götalandsregionens miljöpolicy, dokumentet
Klimat 2030 Miljöplan 2017–2020, Trafikförsörjningsprogram samt Miljö- och
klimatstrategi. Miljöpolicyn revideras årligen.

Policyer styr verksamheten
Ett antal policyer ligger till grund för
Västtrafiks verksamhet:
• Ägardirektiv och bolagspolicy
• Miljöpolicy
• Finanspolicy
• Policy för inköp och upphandling
• Etikpolicy
• Policy för säkerhet
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Etikpolicy
Syftet med Västtrafiks policy för etik är att beskriva grunden för ett gemensamt
förhållningssätt i etiska frågor. Västtrafik ska vara ett föredöme samt bedriva
verksamheten på ett etiskt och moraliskt sätt som bidrar till att skapa förtroende för verksamheten hos kunder, ägare, partners och omvärld. Policyn ska
underlätta agerandet i de situationer då tillämpliga regler saknas eller då regelverket inte innehåller tillräcklig information om hur man bör handla. Policyn
omfattar alla anställda samt personer med uppdrag inom Västtrafik som
konsulter och styrelseledamöter. Denna policy grundar sig framförallt på
Västtrafiks förhållningssätt och värderingar när det gäller:
• mänskliga rättigheter
• likabehandling
• socialt ansvar
• agerande och omdöme
Mänskliga rättigheter
Västtrafik följer Västra Götalandsregionens handlingsplan för det systematiska
arbetet med mänskliga rättigheter, ”Det goda livet – för varje människa”.
De mänskliga rättigheterna har sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna och är universella och gäller för alla. De slår fast att
alla människor är födda fria och med lika värde, värdighet och rättigheter,
utan åtskillnad. I bolagets strategiska hållbarhetsarbete, både i det externa
och interna perspektivet, finns de mänskliga rättigheterna med som om en
självklar utgångspunkt.
Utifrån ett internt hållbarhetsperspektiv är det arbetet för jämlika och
icke diskriminerande arbetsplatser som är extra relevant och där har under
2019 ett antal åtgärder genomförts. Västtrafik ingår exempelvis i strategiska
samarbeten med offentlig sektor och näringsliv, vilket är ett viktigt sätt att
bidra till det goda livet i regionen och i utvecklingen av en hållbar region och en
hållbar kollektivtrafik. Ett sådant samarbete är Nätverket för lika rättigheter
och möjligheter som drivs inom Västra Götalandsregionen, där Västtrafik
ingår som sakkunniga.
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Västtrafik har även varit med och startat upp nätverket Diversity Charter
i Västsverige och fick under 2019 även möjlighet att representera i Diversity
Charters styrelse. Under 2019 har ytterligare ett antal ledare genomgått
regionens chefsutbildning ”Från #Metoo till metod” – en utbildning skapad
i syfte att skapa ökad förståelse för, samt förhindra alla former av sexuella
trakasserier.
Ledarutvecklingen har under 2019 haft stort fokus på att vi ska vara
en hållbar och inkluderande arbetsplats. Då mår vi bra och presterar bra.
Engagerade medarbetare är en förutsättning för att lyckas och framgångsfaktorn är att vi gör det tillsammans. Genom tvärfunktionella samarbeten som
präglas av nyfikenhet på varandras behov, kunskaper och erfarenheter får vi
ett helhetsperspektiv på det värde vi skall skapa. Dialog kring trygghet och
inkludering har även skett vid våra organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder som genomfördes under hösten 2019.
Antikorruption
Västtrafik är ett offentligt bolag. Det medför att grunden för alla inköp är
upphandling. Ett av syftena med upphandlingsförfarandet är att motverka
korruption. Västtrafik upphandlar för stora belopp. Det ställer höga krav på
att samtliga processer under en upphandling går rätt till. Västtrafiks arbete
mot korruption tar avstamp i Västra Götalandsregionens uppförandekod för
leverantörer i offentlig upphandling. Uppförandekoden ska säkerställa sociala
och etiska krav inom en rad olika områden, däribland korruption. Västtrafik
ställer i både upphandling och slutligt avtal krav på att alla leverantörer ska
följa uppförandekoden, vilket ger Västtrafik möjlighet att agera om det i ett
senare skede framkommer brister.
I syfte att undvika jäv såväl som sekretessproblematik startas varje
upphandling med en genomgång med alla berörda för att utesluta att en
jävssituation föreligger för någon deltagare. På ett övergripande plan används
beslutade inköpsrutiner såväl som en etikpolicy. Västtrafik har även en utbildning för alla nyanställda kring upphandling för att säkerställa kunskapen
kring lagstiftning och förhållningssätt.
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Korrekt upphandling säkerställer korrekta avtal, men för att cirkeln ska bli
fullständig krävs en väl fungerande uppföljning. Västtrafik har under 2019
arbetat med att stärka upp uppföljningsprocessen kring upphandlingar.
Den största delen av kostnadsmassan för Västtrafik avser trafikkostnader.
Här finns särskilda uppföljningssystem och analysmetoder för att följa kostnadsutvecklingen. Under 2019 har Västtrafik bland annat stärkt upp sina
processer i arbetet mot korruption genom upphandling av en konsultförmedlingstjänst. Etableringsfasen för konsultförmedlingstjänsten pågår och den
1 april 2020 ska tjänsten vara uppstartad. Beslutet innebär att en konsultförmedling kommer att agera mellanhand, både i val av leverantör såväl som
i uppföljningen av leverantörens arbete. Konsultförmedlingen minskar behovet
av nya upphandlingar och ger ökad tydlighet och transparens.
Västtrafiks arbete mot vänskapskorruption under 2019 har även innefattat
interna diskussioner under parollen ”Vi pratar om det”, i syfte att skapa ett
öppnare samtalsklimat kring ämnet korruption. Diskussionerna har under året
förts på ledarforum med samtliga av Västtrafiks ledare. Ambitionen på sikt
är att alla medarbetare på Västtrafik ska ta del av de interna diskussionerna
kring korruption.
Ansvar och uppföljning
VD har som uppdrag att leda Västtrafiks verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen, samt andra lagar och föreskrifter. För att bolaget ska ha ett gemensamt
förhållningssätt, och tydliga riktlinjer finns olika typer av styrande dokument.
För att skilja de olika dokumenten åt, har VD beslutat att policyer och spelregler
är att betrakta som styrande dokument (policyer beslutas av styrelsen och
spelregler av VD i samråd med ledningsgruppen). Policyer och spelregler
tas upp och gås igenom i ledningsgruppen i slutet av varje år.
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Effektiv riskhantering
Hållbarhetsrisker
Västtrafik bedriver verksamhet som syftar till ett mer hållbart samhälle.
I deras uppdrag ligger att minska miljö- och klimatpåverkan från persontransporter. Dessutom bidrar de till att binda ihop samhället socialt och göra
det möjligt för fler människor att aktivt ta del i olika sammanhang. Trots det
finns det områden där även deras verksamhet är förknippad med risker ur ett
hållbarhetsperspektiv. Under 2019 har Västtrafik gjort en första inventering
som kommer att fördjupas under 2020.
Miljö
En väl fungerande kollektivtrafik är ett av många svar på utmaningar inom
miljö och klimat. Samtidigt medför även Västtrafiks verksamhet risker på
miljöområdet. Deras fordon bidrar till utsläpp som påverkar både klimat
och luftkvalitet. Dessutom frigör däckslitage partiklar som är skadliga för
människor och miljö. För att möta dessa risker behöver kollektivtrafiken
fortsätta satsningarna på hållbara drivmedel och elektrifiering, samt driva
på för utveckling av material. Elektrifieringen i sin tur, ställer nya krav på
depåer med laddningsmöjligheter i trafiknära lägen och tillräcklig effektkapacitet i elnätet. Ytterligare en risk är om tillgången på hållbara drivmedel
med låg klimatpåverkan skulle minska, vilket i sin tur skulle innebära att
Västtrafik inte uppnår sina miljömål.
Västtrafik möter dessa risker genom samarbete med kommuner och
andra nyckelaktörer. De för också en kontinuerlig dialog med nätägare och
andra aktörer på elmarknaden. Dessutom ställer Västtrafik höga krav på sina
partners och underleverantörer vad gäller miljöprestanda och de eftersträvar
alltid el, biogas eller andra hållbara drivmedel när de tecknar nya avtal.
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Personal
Den främsta riskfaktorn när det gäller personal är på de flesta arbetsplatser
idag den psykosociala arbetsmiljön som kan orsaka stress och andra hälsoproblem. Västtrafik arbetar strukturerat och målmedvetet med dessa frågor.
Under 2019 minskade den korta sjukfrånvaron något medan den
långa frånvaron (efter dag 60) ökade marginellt, men endast bland männen.
Våra kvinnliga medarbetare hade ungefär lika många frånvarodagar 2019
som de hade 2018.
Ett skäl till de minskade korta sjukskrivningstalen kan vara de omtankessamtal som Västtrafik började arbeta aktivt med under 2019. Omtankessamtal
är ett informellt samtal mellan chef och medarbetare för att fånga upp signaler
innan det riskerar att bli en sjukskrivning och som visar att de bryr oss om sina
medarbetare. Samtalet ska genomföras när en medarbetare har tre frånvarotillfällen eller fler under de senaste sex månaderna.
Personalomsättningen minskade markant under 2019 jämfört med 2018,
från 15 procent till 7,3 procent.
Sociala förhållanden
De främsta riskerna kopplade till sociala förhållanden rör trygghet, tillgänglighet
samt Västtrafiks samarbetspartners efterlevande av deras uppförandekod.
Tillgänglighetsfrågorna finns beskrivna under rubriken Mänskliga rättigheter
nedan. När det gäller trygghet är risken att människor känner sig otrygga
och i värsta fall utsätts för brott ombord på Västtrafiks fordon, på hållplatser
eller resecentra.
Västtrafik motverkar dessa risker genom ett kontinuerligt trygghetsarbete
tillsammans med andra aktörer såsom trafikföretag, polisen och de 49 kommuner
där de verkar. Under 2019 genomförde de ett pilotprojekt med trygghetsvärdar,
vilket de hoppas ska permanentas. För att säkerställa att Västtrafiks partners
och underleverantörer efterlever deras uppförandekod ställer de krav redan
i upphandlingsskedet. Därutöver har de ett nära samarbete och följer upp att
de ställda kraven efterlevs.
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Antikorruption
Västtrafik har ingen specifik indikator för antikorruption. Däremot finns andra
åtgärder som bland annat har till uppgift att följa upp parametrar mot korruption.
All verksamhet inom Västtrafik upphandlas, och varje upphandling görs
enligt en strikt process. Alla steg i upphandlingsprocessen finns beskriven.
Risken är annars att Västtrafik och invånarna inte får den trafik de betalar för
och att avtal sluts på felaktiga villkor. Inför varje upphandling lämnar dessutom
alla inblandade en skriftlig försäkran om att man inte har några privata intressen
som rör leverantörer inom det område som upphandlas.
Det finns också rutiner för att säkerställa avtalsföljsamhet, där 88 procent
av kostnadsmassan för trafikkostnader, som utgör den absoluta merparten av
företagets omsättning, mäts och följs upp för att fånga eventuella avvikelser.
Västtrafik arbetar aktivt med både förebyggande arbete och utbildning
för att minska risken för oegentligheter. Varje år görs också en intern kontrollplan, som rapporteras till och följs upp av styrelsen. Internkontrollplanen kan
ses i två olika delar. Första delen säkerställer att befintliga kontrollverktyg
efterlevs och underhålls löpande. Den andra delen är stickprovsuppföljning
av riskanalysen. Under 2020 etablerar Västtrafik en konsultförmedlingstjänst
och de har förstärkt den egna organisationen för att ytterligare säkerställa att
upphandlingsfrågor hanteras klanderfritt.
Mänskliga rättigheter
De främsta riskerna inom mänskliga rättigheter är kopplade till tillgänglighet
och alla människors möjlighet att kunna förflytta sig. Detta skulle kunna innebära att Västtrafik inte uppfyller diskrimineringslagen, men framför allt att de
inte kan erbjuda en jämlik kollektivtrafik.
I Västtrafiks definition av social hållbarhet beskrivs tydligt vilket ansvar
de har. De har också antagit en strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
och det pågår ett arbete med att implementera strategin i verksamheten.
Arbetet syftar till att fördjupa kunskapen och lägga grunden för ett mer
systematiskt arbete.
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Revisorns yttrande
– avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisors
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min
(vår) granskning Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
GÖTEBORG DEN 21 FEBRUARI 2020
PricewaterhouseCoopers AB
BJÖRN ANDERSSON
Auktoriserad revisor

Om rapporten
Detta är Västtrafiks andra hållbarhetsrapport,
och omfattar verksamheten inom Västtrafik AB.
Eftersom bolaget arbetar nära partnerföretagen
nämns i vissa fall även aktiviteter som involverar
dessa. Västtrafiks hållbarhetsarbete omfattar
frågor kring miljö, sociala förhållanden och personal,
mänskliga rättigheter samt anti-korruption.
Västtrafik arbetar med dessa frågor utifrån de
fyra fokusområdena miljö, samhälle, medarbetare
och ekonomi. Under 2017 genomfördes en
väsentlighetsanalys för att definiera de frågor
som bedöms ha störst påverkan. Under 2018 har
väsentlighetsanalysen verifierats, bland annat med
fördjupande intressentdialoger, för att säkerställa
att rätt frågor är i fokus. Under 2019 gjordes
en förnyad väsentlighetsanalys. Förutom detta
fortsätter det löpande arbetet med att ta fram
relevanta resultatindikatorer för de väsentliga
frågorna, samt med uppföljning av de policyer som
implementerats i organisationen.
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