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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Västtrafik AB för år 2016 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västtrafik AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning
är en del av revisionsberättelsen.

Skövde den 24 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor
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Viktiga händelser 2016
 Under 2016 genomfördes 303 miljoner resor med Västtrafik vilket är en ökning med
7 procent jämfört med 2015.

 Vid mätningar ombord svarade 73 procent av kunderna att de var nöjda eller mycket
nöjda med Västtrafik som helhet, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört
med 2015.

 Under året har Västtrafik och partnerföretagen fördjupat sitt samarbete för en bättre
kundupplevelse.

 En av årets verkliga framgångar blev biljettappen Västtrafik To Go. Appen hade vid årets
slut laddats ner 600 000 gånger och stod för cirka tio procent av Västtrafiks totala biljettförsäljning.

 I maj samlade Västtrafik ett sextiotal innovativa företag för att utröna förutsättningarna
för en tjänst för kombinerad mobilitet. Genom att kombinera olika transportslag under
en resa ska man som resenär kunna skräddarsy en lösning som är anpassad efter den
enskildes förutsättningar.

 Fyrahundra ledare från Västtrafik och partnerföretagen har samlats i grupper om tjugo för
att utveckla ett ledarskap som leder till kundupplevelser som imponerar på kunderna.

 Tillsammans med Öckerö kommun startade Västtrafik ett test med att driva färjan Burö
på 100 procent HVO-bränsle som tillverkas av tallolja och animaliskt avfall. Det minskar
utsläppen av koldioxid med 280 ton per år.

Nyckeltal
Antal miljoner resor *
Intäkter (mnkr)
Ägarersättning (mnkr)

2016

2015

2014

2013

2012

303
8 600
4 165

282
8 068
3 916

278
7 597
3 615

278
7 104
3 323

261
6 788
3 015

* Ändrad beräkningsmetod har minskat antal resor 2013 med 5 miljoner delresor.
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Det här är Västtrafik

• Huvudkontor i Skövde

• 660 bilar och specialfordon

• Lokalkontor i Borås, Göteborg, Vänersborg
och Skövde

• 900 linjer

• 8,6 miljarder kronor i intäkter
• 310 anställda
• 80 partnerföretag kör våra linjer och säljer
våra biljetter
• 1 857 bussar
• 101 tåg
• 263 spårvagnar
• 36 båtar
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• 20 500 hållplatslägen
• Drygt 15 000 ”gillare” på Västtrafiks
Facebooksida
• 1 550 följare på Instagram
• 1 110 följare på Linkedin
• 520 000 kunder i Västtrafiks kundregister
• 1 800 följer Vd Lars Backström på Twitter

VÅR VISION

Våra kunder ska resa
med oss för att de vill,
inte för att de måste

Västtrafik under en dag
• 410 000 personer reser med Västtrafik
• 947 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken
• 7 000 resor med den anropsstyrda trafiken
• Fordonen kör 47 500 mil (nära 12 varv runt
jorden)
• 65 000 besökare på hemsidan
• 5 000 beställningar till Beställningscentralen

Det här gör vi på Västtrafik
•V
 i organiserar och utvecklar kollektivtrafiken i
Västra Götaland.
•V
 i tar reda på invånarnas resbehov.
•V
 i köper in den trafik som behövs.
•V
 i arbetar ständigt för att utveckla vår service
gentemot våra kunder, både genom personlig
kontakt och genom moderna tekniska lösningar.

• 1 200 samtal till kundservice
• Reseplaneraren används 1 200 000 gånger

RESANDEUTVECKLING
Miljontal delresor
300
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VD-KOMMENTAR

Allt fler väljer att resa
tillsammans
Under 2016 gjordes 303 miljoner resor med Västtrafik. Det är fler än någonsin tidigare.
Vi är nu på god väg att nå målet om en fördubbling av resandet med kollektivtrafiken
på tjugo år.*
*
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Vi gläder oss också åt att vi har fler
nöjda kunder. Under 2016 svarade 73
procent av kunderna vid mätningar
ombord att de var nöjda eller mycket
nöjda med Västtrafik som helhet, en
ökning med 16 procentenheter på tre år.
Kundernas behov styr utvecklingen
av Västtrafik. Vi har gjort ett viktigt
analysarbete för att identifiera vad kunderna uppskattar när de reser med oss
och vad de vill att vi gör bättre. Dessa
insikter ligger till grund för arbetet med
att skapa goda kundmöten oavsett var
kunderna möter oss. Alla kunder ska
känna sig trygga och få den hjälp och
kunskap de behöver. Alltid.
Tillsammans för kunderna
Under året har Västtrafik och partnerföretagen fördjupat sitt samarbete för
en bättre kundupplevelse. Målet är att
synkronisera aktiviteterna i hela verksamheten. Vi har till exempel arbetat
med att förbättra störningsinformationen på hållplatsen och ombord eftersom
vi vet att trafikstörningar skapar irritation och otrygghet hos kunderna.
Det tätare partnersamarbetet rustar
också hela organisationen för framtiden. De första gemensamma affärsutvecklingsplanerna har tagits fram för
att vi ska vara redo att ta emot fler kunder i takt med kommande stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som
Västlänken och Hisingsbron.
Förhoppningsvis kommer fler att
uppfatta att det är smidigare att resa
med kollektivtrafiken än att ta bilen. Vi
har nu en fantastisk möjlighet att ta
marknadsandelar, men vi kommer bara
att kunna göra det om vi levererar en bra
produkt och en bra upplevelse. Det är

därför viktigt att vår trafik prioriteras
och leds igenom byggprojekten på ett
smidigt sätt.
Initialt är det en viktig kommunikativ uppgift att sätta den till en början
stökiga vardagen i en större kontext:
Äntligen görs de satsningar som kommer att stärka regionens kärna Göteborg och hela Västra Götaland!
Succé för Västtrafik To Go
En av årets verkliga framgångar är biljettappen Västtrafik To Go. Lanseringen har överträffat våra förväntningar med råge. Appen har laddats ner
600 000 gånger och står redan för cirka
tio procent av Västtrafiks totala biljettförsäljning. Inom fem år räknar vi med
att nio av tio kunder köper sin biljett
digitalt.
Kundernas stora intresse för Västtrafik To Go gjorde att vi och våra huvudmän valde att avbryta arbetet med att
förändra kortläsarna och att ta bort
kontoladdningens check-ut. Vi lägger nu
all kraft på att utveckla digitala tjänster.
De digitala plattformarna medger en
helt annan typ av utveckling. Vi kan
snabbt testa nya lösningar, få feedback
från kunderna, justera och testa igen.
De främsta fördelarna med att jobba
digitalt är att vi kan jobba agilt och nära
våra kunder.
Bana väg för kombinerad mobilitet
Vid sidan av vidareutvecklingen av
Västtrafik To Go arbetar vi tillsammans med Samtrafiken med att skapa
nya smarta och hållbara tjänster för
kombinerad mobilitet. Tanken är att
kombinera olika transportslag till en
personligt anpassad lösning för både

privatpersoner och företag. Kollektivtrafiken är ryggraden och kan kompletteras med exempelvis taxi, bilpool och
hyrcykel. En idé skulle vara att testa ett
samarbete mellan Västtrafik och Styr &
Ställ i Göteborg för att hitta en attraktiv
tjänst och en bra affärsmodell.
Vi märker ett stort intresse från
omvärlden för kombinerad mobilitet.
Fler än 60 innovativa företag, alltifrån
internationella bolag till mindre uppstickare, deltog i diskussioner som vi
bjöd in till i maj. Tillsammans med
Samtrafiken, kollektivtrafikens samarbetsorganisation, vill vi även öka samspelet med de stora städerna i Västra
Götaland, eftersom kombinerad mobilitet och stadsutveckling hänger så
intimt samman.
Partnerföretagen imponerar
Under året har Västtrafik och partnerföretagen satsat på en omfattande
gemensam träning för 400 ledare – en
tydlig manifestation av partnerskapet.
Ledarna får samsyn och rustas med
gemensamma verktyg så att de tillsammans med sina medarbetare kan skapa
förutsättningar så att alla kan göra ett
bra jobb för kunderna.
Jag är väldigt imponerad av våra
partners. De har ett oerhört stort engagemang och en vilja att testa nya arbetssätt. Vi tar oss framåt tillsammans, som
ett företag. Men vi ska också vara medvetna om att det kan ta tid innan vi vet
vilket avtryck det ger hos kunderna. Vi
behöver vara uthålliga och fortsätta
tills det goda kundmötet helt naturligt
blir en del av vår kultur.
Lars Backström, Vd Västrafik AB
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Morgondagens kollektivtrafik
Vision
Vår vision är att vara det naturliga valet när
man reser. Våra kunder väljer oss för att de
vill, inte för att de måste.

Mission
Västtrafik finns till för att förenkla vardagen
för de många människorna genom att erbjuda
kollektiva resor till arbete, studier och fritid.
Det gör Västtrafik till en aktör som bidrar till
att utveckla det goda livet i Västra Götaland.

Affärsidé
I nära samarbete med våra partners, utveckla,
marknadsföra och leverera attraktiva och
hållbara kollektivtrafikresor och tjänster till de
många människorna i Västra Götaland.

Verksamhetsstrategi i korthet
Verksamhetsstrategin är basen för hur Västtrafik driver utvecklingen av kollektivtrafik i
Västra Götaland.

Vårt mål är att hålla hög och jämn kvalitet
genom att leverera stabila och pålitliga resor
som fungerar i alla delar.

Strategin bygger på effektivt och konstruktivt samarbete genom partnerskap. Vi och
våra partner har en gemensam värdegrund
som präglar arbetet med att på bästa sätt ta
vara på våra gemensamma resurser. Vårt
utvecklingsarbete ligger i framkant.

Västtrafik kan inte göra allt för alla, men vi
kan göra mycket för de flesta. Rätt tjänst vid
rätt tillfälle ger rätt värde för kunden samtidigt
som vi bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Västtrafiks verksamhet är målstyrd. I avtal
arbetar vi och våra partner fram tydliga mål
som vi följer upp tillsammans.

6
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Övergripande mål
Västtrafiks övergripande mål är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv
och konkurrenskraftig region. Utöver detta finns följande delmål och prioriteringar:

1. Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska

3. Kollektivtrafiken ska beakta alla rese-

fördubblas i f örhållande till 2006.

närsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan.

Prioriteringar för att nå delmål 1:
• Åtgärder som leder till att vi bättre kan nyttja
ledig kapacitet på fordonen, till exempel
genom att ge högsta prioritet åt information,
marknadsföring och att sprida resandet
bättre över dagen.
• Tillämpa Flerstegsprincipen vid utveckling av
trafiken. Eventuell omfördelning av resurser
ska ske inom samma delregion och med
beaktande av grundläggande servicenivå.
• Utveckla prioriterade stråk och stadstrafik i
alla regiondelar.
• Utveckla övrig tätortstrafik och landsbygdstrafik efter bedömd resandepotential.

2. Minst 85–90 procent av resenärerna ska
vara nöjda med kollektivtrafiken 2025.
Prioriteringar för att nå delmål 2:
• Åtgärda kapacitetsbrist – utöka turer där
resenären riskerar att inte komma med på
grund av att fordonet är fullbelagt.
• Kontinuerligt arbete med pålitlighet och
punktlighet. En utmaning som är särskilt viktig
med tanke på de många vägarbeten/projekt
som pågår i det Västsvenska paketet.
• Utveckling av kombinerad mobilitet som
tjänst (uppdrag enligt beslut i kollektivtrafiknämnden).
• Genomföra Pris- och sortimentsstrategin
steg 1, med högst prioritet för åtgärder som
gör det enklare att resa och förstå vad man
ska betala och hur man ska betala.
• Genomför landsbygdsutredningen. Grundläggande servicenivå uppnådd i hela Västra
Götaland.

Prioriteringar för att nå delmål 3:
• Samverkan med kommunerna och Trafikverket för att i första hand prioritera tillgänglighetsanpassande åtgärder på hållplatser och
knutpunkter med över 100 påstigande. Medel
bedöms finnas inom regional infrastrukturplan. Västtrafik har en viktig roll att vara drivande i arbetet. Funktionshinderanpassning
gäller även kajer, som är hållplatser för båtar.
• Fortsatt funktionshinderanpassning av fordon. När det gäller spårvagnstrafiken kan
gamla vagnar fasas ut först då nya vagnar kan
fasas in. Dessa upphandlas nu, men kommer
troligen inte in i systemet före 2018/2019.
• Kvalitetssäkring av utrustning för tillgänglighet
behöver göras systematiskt.
• Västtrafik kallas till kollektivtrafiknämnden
varje vår för redovisning av genomförandet av
funktionshinderstrategin.

4. Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den
både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025.
Prioriteringar för att nå delmål 4:
• Fortsatt utfasning av fossila bränslen och
andra utsläpp genom kravställning i upphandling av nya trafikavtal (följer fastställd miljöoch klimatstrategi).
• Fortsatt utveckling av demoarenan ElectriCity tillsammans med övriga parter.
• FoU-projekt i samverkan med andra parter
kring ny teknik: elektromobilitet och förnybara bränslen.

VÄSTTRAFIK 2016
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VÄSTTRAFIKS VARUMÄRKE

Lyssnar och lär av kunderna
Västtrafik fördjupar steg för steg kunskapen om hur kunderna vill uppleva kollektivtrafiken. Insikterna om
kundernas grundläggande behov har utmynnat i ett kundlöfte, i nya tjänster och i ett omfattande träningsprogram
för alla medarbetare.

”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.” Kundlöftet är
basen för Det goda kundmötet, ett träningspaket som syftar till att få fler
och nöjdare kunder och motiverade
och skickliga medarbetare. I träningarna deltar 400 ledare och 250 nyckelpersoner från Västtrafik och partnerföretagen. Ledarna ska i sin tur träna
alla 9 000 medarbetare.
– Tidigare hade vi en strikt beställar-utförarrelation utan kontakt med
partnerföretagens personal. Och trafikföretagen hade inget utbyte sinsemellan. Nu sitter vi tillsammans och
delar erfarenheter. Det är stort! säger
Maria Björner Brauer, enhetschef för
försäljning och marknad på Västtrafik.
– När vi går i mål med den första
fasen i denna satsning under våren
2017 har vi och våra partners investerat mycket tid i vårt kundlöfte.
Samverkan i partnergruppen
Västtrafiks partners har en viktig roll
i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för goda kundmöten. Ett trettiotal medarbetare ingår i partnergruppen som bildades inför lanseringen av
appen Västtrafik To Go. I gruppen
finns bland annat bussförare, tågvärdar, försäljningspersonal, biljettkontrollanter och kundservicemedarbetare. De jobbar nära kunderna och vet
vad som skapar goda kundmöten och
vad kollegorna behöver för att göra ett
bra jobb. Partnergruppen har påverkat

både utformningen och lanseringen av
Västtrafik To Go.
– Vinsten med detta samarbete är
att vi på allvar förstår vad som är viktigt för kunderna och för medarbetarna. Att Västtrafik To Go togs emot
så väl av all partnerpersonal, det har
vi partnergruppen att tacka för, säger
Maria Björner Brauer.
Individanpassning av tjänster
Som en följd av den individualisering
som präglar hela samhället vill kunderna känna att de får enkla och
skräddarsydda tjänster. Jag förväntar
mig att jag ska kunna uträtta allt som
har med mina resor att göra i mobilen
och att Västtrafik ska förstå vad jag
behöver.
– Genom digitaliseringen och
utvecklingen av nya plattformar har
vi fått möjligheter utan motstycke att
serva var och en av våra kunder. Vi
kan hjälpa, ge kunskap och skapa
trygghet i mobilen i mycket högre grad
än i andra försäljningskanaler.
Västtrafiks tjänsteutvecklingsplan
bygger till stor del på den feedback
som kommer från kunderna. På kundernas tio-i-topp-lista finns för närvarande många utvecklingsförslag för
Västtrafik To Go, som att kunna förregistrera sitt bankkort, låna ut sin biljett och köpa 24- och 72-timmarsbiljetter i mobilen. Överst på listan finns
en önskan om att justera ned priset för
enkelbiljetter i Västtrafik To Go. De
flesta av kundförslagen kommer att
förverkligas under 2017.

Maria Björner Brauer
Enhetschef för försäljning och marknad,
Västtrafik

Skapa rätt förutsättningar
En viktig del i samarbetet med partnerföretagen – Västtrafikmodellen –
är att serva dem som servar kunderna.
För att fånga upp vad medarbetare
från olika delar av Västtrafik tycker
och tänker har Västtrafik under året
deltagit i många arbetsplatsträffar hos
sina partners.
– Det är viktigt för oss att förstå
medarbetarnas förutsättningar och
bekymmer, att lyssna och återkoppla.
Vi som beställare har en extra stor
skyldighet att arbeta med förbättringar, så att vi tillsammans kan göra
ett ännu bättre jobb för våra kunder,
säger Maria Björner Brauer.

VÄSTTRAFIK 2015
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VÄSTTRAFIKMODELLEN

Viktigaste värderingen
är tillit
Allting började egentligen med fördubblingsmålet. Resandet med kollektivtrafiken skulle öka,
men utan att kostnaden skulle behöva öka lika mycket. En av lösningarna för att lyckas var att
se till att kunderna uppfattar Västtrafik och partnerföretagen som en organisation.

– Jag hade tidigare jobbat inom bussbranschen och fick 2010 i uppdrag att
tillsammans med partnerföretagen
hitta en modell för samarbete, säger
Mikael Olsson som har lett arbetet
med att ta fram och utveckla den så
kallade Västtrafikmodellen.
– Från början var vi väldigt långt
ifrån varandra. Partnerföretagen var
här och nu. Det handlade om hårda
frågor som olja och verkstad, och vi på
Västtrafik var väldigt produktionsinriktade. Vi beställde och partnerföretagen körde dit vi pekade. Vi behövde
en gemensam syn på hur vi skulle
utvecklas tillsammans, säger Mikael.
En förutsättning för framgång var
att hitta en gemensam värdegrund.
– Vi enades om fem värdeord:
Lyhörd, samspel, mod, nytänkande
och tillit – och viktigast av de fem var
tilliten, säger Mikael.
Affären följs upp regelbundet
Dessutom skapades en struktur för att
leda utvecklingen av affären. Tillsammans med respektive partnerföretag
upprättades gemensamma affärsledningar som tog fram treårsplaner.
När Västtrafikmodellen nu har
använts i några år, kan Mikael konstatera att den fungerar.
– Varje månad mäter vi bland annat
punktlighet, hur mycket respektive
bolag kör och hur nöjda deras kunder
är. Vi ligger generellt sett väldigt högt
med en leverans på över 99 procent. Vi
ser också snabbt om någon linje plöts-

10

VÄSTTRAFIK 2015

ligt får problem och om antalet kundklagomål går upp har vi ett gemensamt ansvar att lösa det.
Väl fungerande överlämning
efter upphandling
I samband med upphandlingar uppstår en möjlighet att försäkra sig om
att modellen fungerar. När ett bolag
tar över en ny linje arbetar man
numera enligt en förbättrad process
för etablering, och då fungerar överlämningen nästan alltid utan att kunden behöver märka av skiftet.
– Idag finns allt på plats från första
dag. Så var det inte alltid förr då skyltar och betalsystem kunde saknas.
Dagens etableringsprocess är mycket
proffsigare, vilket också syns i statistiken.
Den gemensamma värdegrunden
och det väl strukturerade samarbetet
har skapat väldigt goda förutsättningar för att nå målet om en fördubbling av kollektivtrafiken.
Vill jobba på samma sätt med fler
En del av partnerföretagen är också
verksamma internationellt och på
många andra ställen i Sverige.
– Jag hör hur en del av dem säger att
de önskar att de kunde jobba med
andra på samma sätt som de jobbar
med Västtrafik. Det säger en del om
hur långt vi har kommit. Det är inget
problem att jobba under varumärket
Västtrafik och vissa har till och med
Västtrafik-loggan på uniformen, säger
Mikael.

Mikael Olsson
Enhetschef Leverans, Västtrafik

Samtidigt säger Mikael att allt inte
är på plats.
– Förändring tar längre tid än vad
man tror. Alla företag har sina värderingar och sin kultur. Våra partnerföretag har ännu inte tagit över allt
ansvar, eller om det är vi som ännu
inte har släppt ifrån oss det…
Tillsammans med partnerföretagen
fokuserar Västtrafik än mer på kundmötet: Kunden ska vara i centrum för
varje beslut som Västtrafik och partnerföretagen fattar.
– Vi ska se hela resan. Från det att
kunden köper biljett, tar sig till hållplatsen och tills kunden är framme
vid sin destination. Vi vill också få
med oss partnerföretagen i tankarna
på kombinerad mobilitet och andra
tjänster för att kunna erbjuda varje
kund en smart och enkel lösning,
avslutar Mikael.

VÄSTTRAFIK 2015
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Gemensam målbild för det
goda kundmötet
Under året startade utbildningen Det goda kundmötet.
Fyrahundra ledare från Västtrafik och partnerföretagen
som i grupper om tjugo träffas för att utveckla ett ledarskap
som leder till kundupplevelser som imponerar på kunderna.
Det har visat sig att vissa insikter som ledarna får har varit
viktiga.
Det goda kundmötet involverar ledare både från Västtrafik
och partnerföretagen, och deltagarna har alla olika bakgrund
och arbetsuppgifter. Men en sak har alla gemensamt: Kunden.
– Deltagarna har träffats under två heldagar under 2016 och
kommer med olika erfarenheter i olika roller. Allt ifrån att jobba
som Vd till att driva en verkstad eller utveckla våra digitala
tjänster. Alla arbetar med att motivera medarbetarna att
utveckla mötet med kunden, säger Johan Sandström som driver utbildningen Det goda kundmötet.
– Vi pratar om två roller här på Västtrafik: De som möter
kund direkt och de som stödjer dem som möter kund. Den
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första rollen har lätt att se hur de kan hjälpa kunden. För oss
andra, vi som stödjer dem som möter kund, kan det vara svårare att tänka kundbehov och hur jag bidrar till kundmötet i
den egna vardagen. Det handlar om att hela tiden utgå från
kundens behov, inte vad vi själva tror eller tycker, säger Johan.
Hela tiden allt högre krav på kundmötet
Omvärlden har förändrats. Västtrafik jämförs med andra
branscher och kundens förväntningar höjs hela tiden. Det
krävs en kontinuerlig anpassning till kundens behov och förväntningar. Genom att reflektera över kundens behov och hur
var och en kan bidra får ledarna insikter och verktyg för att
involvera och engagera de egna medarbetarna. Det framgår
av ledarutbildningen att det är så mycket mer än att bara säga
hej och vara trevlig mot kunden.
– Det är smärtsamt att komma till insikt. För mig personligen har det varit som att klättra högst upp på en stege, och
sedan se hur mycket vi har att jobba med och kan göra bättre.

En av de grupper som utvecklar Det goda ledarskapet. Totalt deltar 400 personer från Västtrafik och från partnerföretagen
– och grupperna leds av Johan Sandström.

Det handlar om kundens upplevelse var vi än möts och kunden möter oss överallt: Till exempel på hållplatsen, i telefon,
i appen och på hemsidan, men också givetvis i det personliga
mötet med förare på fordonet och andra medarbetare som
möter kund. Och alla de här mötena påverkar bilden av kollektivtrafiken. Alla 9 000 medarbetare hos Västtrafik och partnerföretag måste vara involverade och engagerade i arbetet
med kund för att vi ska kunna imponera på våra kunder, säger
Johan.
Leverera på eller över förväntan
Det goda kundmötet ska ge ledarna verktyg och ansvar att
bygga förutsättningar för att deras medarbetare ska prestera.
Västtrafik har identifierat tre viktiga ledarkompetenser: Involvera, leverera och visa vägen.
– Vi har lyckats när kunden kommer till oss och känner att
något har hänt. Vårt mål är att de ska vara imponerade av
upplevelsen av Västtrafik. För att vi ska nå dit måste vi leverera på, eller över, förväntan, säger Johan.

Nära samarbete med partnerföretagen
Västtrafikmodellen har varit en förutsättning. Det är det nära
samarbetet med partnerföretagen som har gjort det möjligt
att jobba med kundmötet på det här sättet. Och det är ett
långsiktigt arbete.
– Vi började inte med Det goda kundmötet, utan det här är
en fortsättning på den resa vi startade för många år sedan. Vi
gör det nu gemensamt med partnerföretagen och det gör att
jag känner att vi kommer att nå fram: Vi har en gemensam
målbild för kundupplevelsen, avslutar Johan.
Tillfällena är uppdelade
på 18 månader
•  Tillfälle 1 (våren 2016)
•  Tillfälle 2 (hösten 2016)
•  Tillfälle 3 (våren 2017)

VÄSTTRAFIK 2016
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Trygghet under 150 kundmöten
per pass
På den Västtrafikblå koftan sitter Emilies namnskylt som
visar att hon pratar engelska och franska. Språkkunskaper
är viktiga för att kunden ska känna sig trygg i mötet med
Västtrafik. Men det viktigaste av allt är att kunden ska
känna sig sedd.
– I normala fall jobbar jag i Västtrafikbutiken på Nils Ericson
Terminalen och där är det högt tryck. Jag har blivit duktig på
att läsa av människor och lärt mig hur jag ska hantera olika
situationer. Vissa resenärer vill bara ha sitt ärende löst, utan
kallprat. Andra kommer fram till kassan, ställer ner sin väska
och markerar att här kommer jag att vara ett tag, säger Emilie
Carbrer Holmberg som är en av det hundratal personer som
arbetar i Västtrafiks nio butiker.
Tydliga budskap en framgångsfaktor
Projektet Det goda kundmötet är ett förändringsarbete som
involverar de 9 000 som är anställda av Västtrafiks partnerföretag och som servar kunden. Camilla Rudenström är kontrakt- och verksamhetsansvarig för Västtrafikavtalet på ISS
som driver Västtrafikbutikerna.
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– Det viktigaste för ett framgångsrikt förändringsarbete är
medarbetarnas delaktighet, ett tydligt och synligt ledarskap
samt tydliga budskap kring mål och visioner, säger Camilla.
ISS har 9 000 anställda i Sverige och mer än en halv miljon
medarbetare världen över. Inte alla kunder är lika transparenta
som Västtrafik.
– Vår gemensamma framgång bygger på öppenhet. Det gör
att vi förstår Västtrafiks utmaningar och kan komma med lösningar som underlättar förändringsarbetet. Västtrafik är väldigt öppna med siffror och strategier och det är ovanligt.
– Våra medarbetare är starkt förankrade i Västtrafiks varumärke och känner sig som en del av Västtrafik trots att de är
anställda av ISS. Det är till och med så att vår interna utmaning
är att få de som jobbar med Västtrafik att känna att de är
anställda av ISS, säger Camilla och Emilie håller med.
– När jag sitter i kassan, då är jag Västtrafik. Det går automatiskt och gör att jag måste ta ansvar för hela kundmötet.
När kunden är i butiken kan jag inte hänvisa till dem som kör
bussen eller spårvagnen, utan jag måste svara personen som
står framför mig.

Kunden ska känna sig bekräftad
Enligt Emilie bygger ett bra kundmöte på två saker. Det är dels
att kunden känner att Västtrafik tar ansvar och att de känner
sig trygga med den hjälp de får, och dels att kunden alltid ska
känna sig sedd.
– Det är mycket ögonkontakt. Även om våra medarbetare
bakom kassan har sina kunder, ska de vara uppmärksamma
när det kommer nya kunder in i butiken. Ett ögonkast som
bekräftar för kunden att du är sedd och att någon av oss snart
kommer att hjälpa dig, säger Camilla.
Medarbetarnas delaktighet är en framgångsfaktor i förändringsarbetet. Utbildning och coachning gör att medarbetarna
utvecklas och att kundmötet hela tiden blir bättre.
– Medarbetarna har ungefär 150 kundmöten per arbetspass och varje möte ska bli lite bättre än det förra, säger
Camilla.
– För att klara det stöttar vi upp det så att ingen har för
långa arbetspass och ser till att alla har bra schema med plats
för återhämtning.

Gemensamt satta mål
En förutsättning för att kundmötet ska vara bra ligger i samarbetet mellan Västtrafik och partnerföretagen. Varje vecka
träffar Camilla representanter för Västtrafik och följer upp
leveransen, försäljningen och kundmötet. Målsättningarna har
tagits fram tillsammans i en öppen dialog med Västtrafik.
Och det går bra.
– Flera gånger om året undersöker Västtrafik kundnöjdheten i alla butiker. På frågor om vänligt bemötande, kunnig personal, tydlig personal samt fick jag efterfrågad hjälp, svarar
kunderna 4,9 och 5,0 på en femgradig skala.
– Utmaningen för kommande år är att nå hela vägen upp.
Målet är 5,0 i alla butiker på de frågorna. Vad ska man annars
ha för mål? avslutar Camilla.

VÄSTTRAFIK 2016
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SAMHÄLLSUTVECKLAREN
Västra Götalandsregionens vision är att skapa Det goda livet* för regionens invånare. Den viljeinriktningen förvaltar Västtrafik genom att utveckla ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. En av Västtrafiks tre roller
är därmed att vara en samhällsutvecklare.
Kollektivtrafiken ger nya möjligheter för kommunerna i regionen att utvecklas på ett starkare sätt, tillsammans – över kommungränserna. För näringslivet
är kollektivtrafiken ett effektivt sätt att skapa konkurrenskraft genom att medarbetare kan ta sig till och från jobbet på ett enkelt sätt – samtidigt som företagen bereds utrymme för godstransporter.

* Regionfullmäktige antog den 5 april 2005 » Vision Västra Götaland – Det goda livet « som grund för det
fortsatta utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Visionen är en plattform för arbetet att stärka Västra Götaland
som en attraktiv region att bo och verka i.

’’

… en snabb och
säker kollektivtrafik har stor
betydelse …
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Business Region Göteborg har haft uppemot 500 internationella företagare och politiker på besök i Göteborg för att titta på hållbara
investeringar. Elbussen linje 55 som binder samman de innovativa områdena Lindholmen och Johanneberg väcker alltid uppmärksamhet.
I oktober fick projektet andrapris i kategorin ”Omvandling” när europeiska nätverket Civitas delade ut pris till de smartaste lösningarna
inom kollektivtrafik.

Logistiken i regionen är
outstanding!
Patrik Andersson är Vd för Business Region Göteborg och
har i uppdrag att utveckla näringslivet och marknadsföra
regionen. Kollektivtrafiken är avgörande för att Göteborgsregionen ska kunna fortsätta utvecklas lika starkt
som idag.
Få områden i Sverige är så expansiva som Göteborgsregionen.
Norra Älvstranden är ett område med en utveckling av historiska mått. Den snabba tillväxten ställer höga krav på att infrastrukturen hänger med.
– Kollektivtrafiken har en avgörande betydelse för att få
regionen att fungera. Människor måste kunna ta sig till och
från jobbet. Göteborg växer nu så kraftigt att vi inte får plats
på vägarna om alla ska åka bil, säger Patrik.
Kollektivtrafiken är viktig
I tjänsten träffar Patrik företagare från Göteborgsregionen och
väldigt ofta leder de internationellt inriktade exportföretag. De
tycker att kollektivtrafiken är viktig.
– Det är så mycket mer effektivt att flytta 60 människor i en
buss i stället för varsin bil. Det skapar utrymme för dem som
verkligen måste använda bilen eller lastbilen. Kollektivtrafiken
skapar utrymme för gods som behöver fraktas genom staden
till hamnen och ut i världen, säger Patrik.

Vad tycker företagen?
De senaste åren har Business Region Göteborg lyckats få en
lång rad företag att etablera sig här. Och Patrik vet hur de
resonerar.
– De börjar med att studera logistikläget och där är vi outstanding. Vårt logistiksystem omfattar allt från Göteborgs
Hamn och Landvetter som båda två är internationella till ett
vardagligt transportsystem som gör det möjligt för en halv miljon människor att ta sig till och från jobbet.
Nödvändig utbyggnad
De stora investeringar i infrastruktur som görs nu och de närmaste åren är välkomna och nödvändiga, men inte tillräckliga
säger Patrik.
– Vissa delar av Göteborgsregionen behöver utvecklas rejält. Det
Västsvenska paketet är bra men
därefter behövs det ytterligare
investeringar som gör att kollektivtrafiken i regionkärnan kan fortsätta att utvecklas. Och vi måste
inse att en växande region kräver
Patrik Andersson
att fler flyttar från att åka ensam i
Vd Business Region
bilen till att åka tillsammans på
Göteborg
buss, spårvagn eller tåg.
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Alependeln har lockat nya invånare
Som Alebo är du framme i Göteborg på tio-tjugo minuter.
Sedan Alependeln invigdes i december 2012 har utvecklingen av kommunen gått snabbt. Bättre kollektivtrafik har
lockat många nya invånare och fastighetspriserna har
skjutit i höjden.
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Allt pekar uppåt. Ale kommun toppar listan över snabbväxande
kommuner och ingenstans i Västsverige har prisutvecklingen
på egna hem varit lika stark. Björn Järbur är kommunchef i Ale
och säger att dubbelspåret och de nya pendelstationerna har
gett helt nya förutsättningar för hållbar samhällsutbyggnad.
– Det räcker inte att kommunen och invånarna tycker att det
vore bra att bygga nytt. Marknaden måste också se att det är
attraktivt att bygga – och nu ser de som bygger bostäder att
prisbilden ligger helt rätt.

– Invånarna säger att de har fått vettiga möjligheter att ta sig från dörr till
dörr, till jobbet i Göteborg. Och det har
gett oss möjligheter att utveckla attraktiva samhällen i kommunen, säger
Björn.
Expansionen av kollektivtrafik har
lett till många nya invånare. Tillväxten
Björn Järbur,
ger ett ökat skatteunderlag för kommu- Kommunchef Ale
nen, men också nya behov av omsorg.
– Vi har kunnat bygga ut förskolor
och skolor för en växande befolknings stora behov. Samtidigt
har kollektivtrafiken blivit så bra att många elever i Ale till och
med valt att söka sig till gymnasieskolor i Göteborg i stället för
att gå kvar här i Ale, vilket innebar att vi fick stänga gymnasiet.

Bättre från dörr till dörr
En anledning till att Ale har blivit så attraktivt är Alependeln.
Från Surte tar det tio minuter till Göteborgs central med tåg,
och från Älvängen tar det lite drygt tjugo. Det är inte längre relevant att mäta avstånd i kilometer.

Ett underlag för ökat utbud
Med snabb befolkningsökning följer också bättre förutsättningar för ett ökat utbud. Dagens Ale lockar nya grupper till
kommunen. Grupper som uppskattar att det inte är så krångligt
att bo här, men som ändå är urbana.

VÄSTTRAFIK 2016
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Om man flyttar
till Älvängen, är
det viktigt att
kollektivtrafiken
fungerar redan
från start.

– Det har vi sett i de medborgardialoger som vi genomför.
Många av de nyinflyttade vill ha det lite mer stadslikt. De efterfrågar caféer och restauranger, vilket den tidigare småskaligheten inte gav underlag för. Många av dem som flyttar hit är unga
och välutbildade, vilket förändrar demografin på sikt.
Kollektivtrafiken ska fungera från start
För kommunen är tillväxt önskvärt i sig. Ökad befolkning är ett
mål, och ett ökat företagande är ett annat.
– Vi ser gärna att fler företag etablerar sig i kommunen, säger
Björn som hoppas på en snabbare utbyggnad av infrastruktur
och kollektivtrafik till de nybyggda områdena.

– Om man flyttar till Älvängen, är det viktigt att kollektivtrafiken fungerar redan från start. Vi måste bli vassare och inse att
våra gamla system inte är hållbara. Vänjer man sig vid att ta
bilen in till Göteborg, blir det svårt att vänja sig av med den,
säger Björn som understryker hur lätt det är att ta sig till och
från jobbet i Göteborg:
– Man kommer fortare till Göteborgs centrum från Ale än
från Västra Frölunda. Det är det inte så många som tänker på!

VÄSTTRAFIK 2016
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Närmare underhåll

för tåg på
Kinnekullebanan
Västtrafik och Lidköpings kommun
beslutade att bygga en ny tågdepå i
Lidköping. En gemensam underhållsverkstad höjer kvaliteten i tågtrafiken
på Kinnekullebanan och minskar kostnaderna för drift och underhåll.
Den nya tågdepån gör att tågen inte
behöver köras till Nässjö för underhåll.
Planen är att den nya depån ska vara
klar till årsskiftet 2017/2018.

Stenpiren

Resecentrum invigdes
Resecentrum Stenpiren togs i bruk i februari och är en del i stadsutvecklingen av Södra Älvstranden, där en hel stadsdel ska utvecklas
med bostäder, verksamheter och mötesplatser.
Resecentrumets centrala läge vid älven är ett resultat av
Västtrafiks samarbete med Göteborgs Stad och kommunala
Älvstranden Utveckling.
I takt med att trycket på resor över älven ökar blir
Stenpiren allt viktigare som bytespunkt mellan
spårvagn, buss och båt.
Byggnaden är energieffektiv och
solpaneler på taket bidrar till delvis
egenproducerad el.
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Depå för Göteborgs
många bussar
Styrelsen för Västtrafik beslutade
att jobba vidare med ett projekt för
att skapa en strategisk bussdepå
vid Järnbrottsmotet i Göteborg.
– Vi och Göteborgs Stad har letat
längs de stora lederna i sydvästra
Göteborg och tittade närmare på
en handfull ställen. Vi kom överens
om att Järnbrottsmotet vid radiomasten är ett perfekt läge för en ny
depå som vi verkligen behöver,
säger Stefan Ekman, infrastrukturchef på Västtrafik.
Bussdepån planeras att bli
utgångspunkt för 400 förare och
anpassas för mer än 100 bussar.
Där kommer det att finnas service
som verkstad, tankstation och
tvätthall.

I vänthallen
med Harry Potter
Tillsammans med Ale kommun
invigde Västtrafik ett bibliotek i Älvängens resecentrum. Det nya biblioteket flyttade in i lokalerna där
Pressbyrån tidigare låg, och en del
av vänthallen gjordes om till bibliotek.
Verksamheten är tillgänglig för
besökare större delen av dygnets
alla dagar i veckan. Personal finns
på plats tre dagar i veckan och
under de obemannade tiderna
använder besökarna sitt lånekort
och pinkod för att komma in i biblioteket.

Projekt
för framtiden
Utvecklingen av centrala Göteborg pågår och Västtrafik är involverat i flera projekt som kommer att få
stor påverkan på göteborgarnas vardag. Västtrafik
har under året arbetat med planering och utformning
av Västlänkens tre underjordiska stationer Göteborg
central, Haga och Korsvägen.
Tillsammans med Göteborgs Stad arbetar Västtrafik med förberedelser inför en eventuell linbana
mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget. Planen är
att linbanan ska stå klar under jubileumsåret 2021.

Under kulturklaset kunde besökarna
njuta av en virtuell resa med linbanan.

Barock på
Stenpiren
Fredag 11 november bjöd Västtrafik på en musikalisk
resa när pianisten Jon Liinason gästade Stenpiren
resecentrum. Under morgon, lunch och eftermiddag
bjöds kunderna på barockmusik av de stora mästarna som Bach, Scarlatti, Händel och Royer.
– Kollektivtrafiken skapar broar mellan tusentals
människor och platser varje dag. Den förmågan har
även musiken och därför vill vi koppla samman de två
och ge våra kunder en trevlig upplevelse, säger Marie
Fall, projektledare på Västtrafik.

’’

Kollektivtrafiken
skapar broar
mellan tusentals
människor och
platser varje dag.

Västtrafik har
Sveriges bästa CIO
Kari Finnskog är Chief
Information Officer
(CIO) på Västtrafik
och leder företagets
IT-avdelning med 60
medarbetare. I
december utsågs hon
till Årets CIO av tidningen CIO Sweden.
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KOLLEKTIVTRAFIKEXPERTEN
En andra roll som Västtrafik har för att skapa Det goda livet är den som
kollektivtrafikexpert. Genom kunskap och expertis utvecklar Västtrafik
moderna kollektivtrafiklösningar.
Inom många områden ligger Västtrafik långt framme. Nya tankebanor skapar en totallösning för kommunikationer där kollektivtrafiken är basen och där
cykel och delningstjänster är komplement. Västtrafik samarbetar såväl internationellt som i Sverige för att inspirera och inspireras i detta arbete, inte minst
när det gäller mobila och digitala lösningar.

’’

Singapore är
intresserade av
vad som händer i
Göteborg.
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I Singapore inviger man en ny station varannan månad.

Växande städer vill
minska bilismen
Roger Vahnberg är vice Vd för Västtrafik och vice president
i UITP som samlar världens alla aktiva inom kollektivtrafik.
– Kombinerad mobilitet är uppe på varje möte. Erbjudandet ska
vara så bra att man inte behöver äga egen bil, säger Roger.
Vi måste dela på fordonen
Kollektivtrafiken med hög kapacitet är ryggraden. I riktigt stora
städer handlar det om tunnelbana, medan det i mindre städer
räcker med spårvagn, BRT-system och snabbussar. Dessutom
finns lånecyklar, samåkningstjänster, bilpooler och så småningom flottor av självkörande bilar.
– Bara för att fordonen blir autonoma innebär inte att de är
hållbara. Snarare, tvärtom. Nyckeln till hållbarhet är att vi delar
på fordonen och att vi använder dem som komplement. I en
stad som växer som Göteborg, måste man få ner andelen bilar
och bilanvändandet, säger Roger och berättar om en av världens riktigt stora städer.
– Beijing växer med en halv miljon invånare om året. Bara
under 2010 ökade antalet bilar i staden med 800 000. De har
insett att man inte kan bygga vägar för att lösa trängseln.
Stadsplanering utan privata bilar
I Lissabon gjorde de en simulering för att se om det gick att
bygga ett system som helt och hållet byggde på kollektivtrafik
och samåkning.
– Med tunnelbana, minibussar och så kallad delad taxi fick
ingen längre restid än idag. En stad utan privatbilar behöver
inga parkeringsplatser på gatorna. Det skapar utrymme för ett

’’

Nyckeln till
hållbarhet är
att vi delar på
fordonen.

mer attraktivt samhälle, säger Roger. Det är långt till att nå en
sådan vision, men ett land som Singapore tar successivt steg
att nå dit.
– Singapore har kommit långt. Där byggs en kilometer tunnelbana i månaden och man inviger en ny station varannan
månad. Cykeln är ett komplement för den första och sista kilometern, som de säger.
Ändå är man i Singapore intresserad av vad som händer i
Västsverige.
– Representanter för Singapore har varit i Göteborg två
gånger under 2016. Trots att landet kanske är bäst i världen på
kollektivtrafik åker de hit för att se hur Västtrafik upphandlar
och organiserar samarbetet med partnerföretagen, avslutar
Roger.

Roger Vahnberg
Vice Vd, Västtrafik
Chairman of UITP Organising Authorities
Assembly, Vice President of UITP
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Västtrafik To Go har överträffat
alla mål
Efter att Västtrafik To Go släpptes i april 2016 har utvecklingen gått snabbt. Även om målen var högt ställda har lanseringen gått snabbare än förväntat.
– Vi satte väldigt aggressiva mål, eftersom vi hade en produkt
som vi verkligen trodde på. När vi nu följer statistiken över
nedladdning, försäljning och användande ser vi att vi överträffar målen på alla punkter, säger Anders Palm som är affärsansvarig för digitala kanaler.
– Vi tror att appen har slagit eftersom den fyller ett syfte
och att den är så enkel att använda, säger Samuel Nygren som
arbetar som affärsutvecklare för digitala kanaler.
Enkel och ren funktion
En av anledningarna till att appen uppfattas som enkel, var att
den från början fokuserade på ett fåtal funktioner.
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– Vi började med det allra viktigaste. Det var två kundgrupper som vi ville skulle ta steget in i mobilappen. Dels de som
varje månad betalar för ett periodkort, dels de som köper
enkelbiljett, ofta via SMS. Och det är också de två grupper
som har bidragit till den snabba etableringen av appen, säger
Anders.
Anders och Samuel var medvetna om att den första versionen av Västtrafik To Go inte var fullständig. Där fanns enkelbiljett och möjlighet att köpa en trettiodagars periodbiljett. Men
Västtrafik valde att lansera appen ändå, eftersom det inte går
att fortsätta utveckla en app som Västtrafik To Go utan att
göra det tillsammans med användarna.
– Vi har försökt anpassa oss efter vad kunderna frågat
efter. Den första funktion som lades till, var möjligheten att
söka resa. En enkel variant av Reseplaneraren var något som
kunderna frågade efter, säger Samuel.

’’

Vi tror att
appen har slagit
eftersom den
fyller ett syfte och
att den är så enkel
att använda.

Många efterlängtade nyheter
Därefter kompletterades appen under hösten med en nyhet
för många av Västtrafiks kunder:
– I Göteborg har det funnits möjlighet att köpa ett nittiodagars periodkort. I det gamla biljettsystemet kunde vi inte göra
det på grund av tekniska begränsningar. Nu kunde vi lansera
det för resten av regionen också, säger Anders.
Västtrafik uppdaterar appen hela tiden. Hittills har den uppdaterats ungefär var fjärde vecka.
– Det har varit små, men viktiga saker, som att se till att
appen startar snabbare, säger Samuel.
Den största kritiken mot Västtrafik To Go handlar om priset
på enkelresor.
– Jämför man enkelbiljett med att betala för biljetten med
förbetald kontoladdning på Västtrafikkortet, så är det dyrare i
appen. Kontoladdningen innebär en rabatt på drygt 20 pro-

Anders Palm och Samuel Nygren i samtal om nästa
utvecklingssteg av Västtrafik ToGo.

cent. Men under våren 2017 prioriterar vi ett alternativ för kontoladdning i appen. Dessutom kommer fler betalmöjligheter,
hantering av förseningsavgifter och möjlighet att låna ut periodbiljetten. Till sommaren hoppas vi dessutom att turisterna ska
kunna köpa periodbiljett för ett dygn i appen, säger Anders.
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En kombination av färdsätt
är framtiden
Den står still, parkerad 80–90 procent av
tiden. För många hushåll är bilen den
investering som är dyrast – inte minst om
man jämför hur lite den används i förhållande till kostnad. Samtidigt är den uppskattad och tar oss dit vi vill, när vi vill.
Ett svar på den utmaningen heter kombinerad mobilitet. Genom att kombinera olika
transportslag under en resa – eller under en
arbetsvecka – ska man som resenär kunna
skräddarsy en lösning anpassad efter egna
förutsättningar. Det gäller såväl för privatpersoner som för företag.
– Alla ska inte behöva äga egen bil. Bilindustrin har förstått den nya generationen
och tittar på lösningar i form av bilpooler
eller samarbeten med bolag som Uber. Bilföretagen tänker helt nytt, säger Elisabet
Elm som är projektledare för Västrafiks
projekt inom kombinerad mobilitet.
Västtrafik ville under året utveckla en
tjänst som skulle göra det enkelt för kunden
att betala för kollektivtrafik, men också
boka andra färdmedel som taxi, bilpool,
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flygbuss och hyrcykel. Dessutom skulle lösningen innehålla tjänster som skulle göra
resan helt onödig genom att kunden får
produkten hemkörd i stället.
Kollektivtrafiken är ryggraden
I maj samlade Västtrafik ett hundratal
representanter från ett sextiotal innovativa
företag kring en fråga: Hur ser förutsättningarna för en sådan tjänst ut?
– Vi lärde oss alla väldigt mycket på den
här processen. Vår ambition var att upphandla en leverantör som skulle paketera
och erbjuda kunden tjänsten, och dessutom
fylla den med innehåll – på ett sätt som skapar lönsamhet för alla inblandade parter.
Det visade sig vara svårt, säger Elisabet.
– Vi arbetar vidare för att hitta en lösning
som kan bryta upp gamla mönster, och där
kollektivtrafiken utgör ryggraden.
Håkan Skog har haft motsvarande uppdrag som Elisabet, fast för företagssidan.
– För företagen har kollektivtrafiken aldrig varit ett alternativ. Vi har inte funnits på
kartan. Taxi eller egen bil har varit första-

Håkan Skog och Elisabet Elm utvecklar
kombinerad mobilitet.

handsvalet. Vi vill ge företagen verktyg för
att kunna styra verksamheten på ett mer
hållbart sätt – och samtidigt förenkla administrationen kring tjänsteresan, säger Håkan.
Mer attraktivt för företag
I praktiken innebär det att sänka tröskeln
och göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Det
ska vara enkelt för företagen att skapa en
resepolicy där hållbart resande prioriteras.

Podden

Nästa hållplats lanseras
För att göra kollektivtrafiken till det
naturliga valet för hållbara resor behöver Västtrafik förstå de krafter som
förändrar samhället. I oktober lanserades podcasten Nästa hållplats som
handlar om morgondagens kollektivtrafik – och om de trender som påverkar vårt sätt att resa: urbanisering,
individualisering, digitalisering och
hållbarhet.

’’

… enkelt att skapa
en resepolicy där
hållbart resande
prioriteras.

– Det finns företag där det inte går att få
ersättning om man har använt egen bil. Den
möjligheten saknas helt enkelt, eftersom
ledningen har prioriterat andra transportslag, säger Håkan.
Under året har ett tjugotal företag och
myndigheter deltagit i Västtrafiks fälttest
för kombinerad mobilitet. Fälttesten visar
att lösningen är attraktiv.
– Du kan som resenär själv ta hand om
hela resan. Köpa biljett i kollektivtrafiken,
boka poolbil, betala parkeringen och registrera den sträcka du kört. Fakturering, administration och reseräkning. Allt skapas
automatiskt. Du slipper hantera kvitton och
annat, säger Håkan.
Kollektivtrafiken måste bli mer personlig
och möjlig att anpassa till individen för att
bli mer attraktiv. Kombinerad mobilitet är
ett verktyg som kommer att spela stor roll.
Under de närmaste åren kommer frågan att
utvecklas inte bara av Västtrafik, utan
också genom kollektivtrafikens samarbetsorganisation Samtrafiken.

Deppig?

I Nästa hållplats pratar Västtrafiks
Vd Lars Backström med intressanta
människor som ger sina svar på vart vi
är på väg – och hur Västtrafik kan
bidra för att ta oss dit.
Sök efter Nästa hållplats på iTunes,
Google Play eller där du hittar dina
favoritpoddar.

Åk tillsammans

Har du möjlighet att resa med Västtrafiks företagskort? Gör det. Det är inte
bara smidigt – du kommer förmodligen
att må bra av det.
En undersökning som gjorts bland
1 734 personer som använder före-

tagskort, visar att 29 procent blir lyckligare av att åka tillsammans och att
39 procent säger att de blir mindre
stressade.

Västtrafik To Go också
för anropsstyrd trafik
Från och med november gäller enkelbiljetten i Västtrafik To Go även för
resor med anropsstyrd linjetrafik. Syftet är att underlätta för kunder som

åker på enkelbiljett och som reser med
både anropsstyrd och vanlig linjetrafik.
Tidigare har det inte varit möjligt eftersom biljettmaskiner saknas i de
anropsstyrda fordonen
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Den tredje rollen för att förverkliga Det goda livet bygger på en strävan
att leverera ett attraktivt, enkelt och tryggt resande. Tillsammans med partnerföretag och kommuner utvecklar vi resan som tjänst och upplevelse.

’’

Många
kunder har
efterfrågat
tystare platser
ombord.
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Lösningen ligger i
att förändra tillsammans
I somras försvann Orange Express och ersattes av Gråbosnabben. Det kunde ha lett till kritik, med de flesta Lerumsbor verkar ha uppskattat förändringen. Det goda samarbetet mellan kommunen, trafikföretaget och Västtrafik är en
orsak till att Gråbosnabben togs emot så väl.
Joakim Andersson är en av sex trafikkoordinatorer på Västtrafik.
Hans uppgift är att ha ett övergripande perspektiv på trafiken
och coacha trafikföretagen så att olika transportslag samordnas. Enligt Västtrafikmodellen har trafikföretagen och Västtrafik ett gemensamt ansvar för linjesträckningar och tidtabeller.
– Tillsammans med trafikföretagen utvecklar och levererar
vi en kollektivtrafik som är så bra som möjligt, inom givna ekonomiska ramar. Trafiken planeras med kundernas bästa för
ögonen genom att trimma systemet så att hela resan hänger
ihop.
Ibland brister koordineringen. I Lerum var det under en
period problem med bussavgångar som inte hade anpassats till
tågtiderna.
Joakims roll är att ställa rätt frågor. Extra viktigt är det när en
upphandling leder till ny operatör.
– I juni 2016 fick vi ett nytt avtal och Nettbuss tog över. Det
gjorde att det krävdes mer av mig och mina kollegor, säger Joakim.
Förändringen togs emot väl
Eva Lindh arbetar som teamledare för Västtrafiks kommunkoordinatorer.
– I idealfallet träffar vi kommunen tidigt. Helst vill vi ha
löpande kontakter och kontinuerlig samverkan. Vi är ömsesidigt beroende av varandra. Vi på Västtrafik kan inte planera
kollektivtrafik utan att ta hänsyn till kommunens utvecklingsplaner, och kommunen behöver ta hänsyn till kollektivtrafiken i
sin planering. Om kommunikationen mellan Västtrafik och
kommunen brister, är risken att vi inte når våra gemensamma
mål, säger Eva.
När det gäller förändringen i Lerum, togs den emot väl av
medborgarna.

’’

...avgörande att
kommunicera i ett
tidigt läge med
kommunen.

– Det har varit få synpunkter från invånarna. Skapandet av
Gråbosnabben har upplevts positivt. Både av medborgarna
och av kommunpolitikerna, säger Martin Elofsson som är kollektivtrafikstrateg och jobbar med samhällsplanering på
Lerums kommun. Martin är kommunens kontakt med Västtrafik.
– Kommunen bidrar med lokalkännedom som varken Västtrafik eller trafikföretaget har. Vi ska kunna kommunicera detta
i processen och vara öppna för att hitta en gemensam lösning.
Det är grundläggande att kommunicera i ett tidigt läge. Hur är
det tänkt att fungera? Vilka argument ligger bakom att göra på
ena eller andra sättet?
Behövde hitta en bättre linje
Det tog lång tid att hitta en lösning på utmaningen i Lerum.
– Processen drog ut på tiden och en fredag kom en kollega
till mig. Vår magkänsla sa oss att vi inte hade hittat en tillräckligt
bra lösning. Det fanns brister som inte var acceptabla, säger
Joakim.
– Vi hade ändrat Orange Express i upphandlingen till linje
532 som hade två ben, men när vi tittade närmare på föreslagen linje såg vi att den inte blev tillräckligt bra för Gråbo- och
Sjöviksborna. Den skulle bli för långsam och linjen gick inte hela
vägen in till Centralen. Vi snabbade upp och förlängde linjen.
Nya områden fick direktbuss
Fler ställen i Lerum fick snabbuss till Göteborg och Lerumsborna fick tillgång till fler knutpunkter i Göteborg, plus att
Gråbo- och Sjöviksborna fick trafik till Göteborg veckans alla
dagar.
– Restiden är ungefär lika som tidigare och nu har också
Stenkullen fått direktbuss till nya områden, vilket man inte hade
tidigare, säger Martin.
Eva avslutar med att förklara vad som skiljer en bra förändring, från en sämre:
– Det är avgörande att kommunicera i ett tidigt läge med
kommunen. Missar vi det, är risken stor att det inte blir bra.
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Ökad
synlighet
Tillsammans med Securitas inledde
Västtrafik en satsning på fler biljettkontroller och ökad synlighet i Göteborgsregionen. Samtidigt gavs förare
och tågvärdar en större möjlighet att
påverka när och var kontroller utförs.
Antalet kontrollanter ökade med ett
tjugotal – vilket gav mer synliga kontroller och därmed en minskad benägenhet att fuska.

’’

… ett attraktivt,
enkelt och tryggt
resande.

Byte av

kontaktledningar
i Skaraborg
Trafikverket genomförde under våren
ett efterlängtat kontaktledningsbyte
på Västra stambanan, och arbetet
inleddes mellan Töreboda och Falköping. Under två helger var sträckorna
helt avstängda och de inställda tågavgångarna ersattes med buss.
Under våren fortsatte Trafikverket
arbetet vilket ledde till många inställda
avgångar. Västtågen kunde bara köra
vart fjärde tåg och Västtrafik tappade
tio procent av tågresandet. En del
valde att ta bilen, men de flesta valde
att åka buss i stället.

Förändrade tidtabeller

Justeringen av tidtabeller innebar en rad
förändringar och förbättringar. I Bohuslän
kom dock kritik mot att ersätta vissa bussturer till Göteborg med tåg. Västtrafik lyssnade på kritiken och återinförde bussar
under högtrafik. I september utökades
turerna ytterligare mellan Uddevalla och
Göteborg.
I Lerum ersattes Orange Express av Gråbosnabben. Läs på sidan 29 om hur samarbetet med kommunen och trafikföretaget
genomfördes där.
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Test med

kroppsburen kamera
För att öka tryggheten och säkerheten i
kollektivtrafiken testade Västtrafik,
Securitas och SJ Götalandståg att låta
tågvärdar och kontrollanter bära
kroppsburen kamera.
– Vi har en nollvision gällande hot
och våld i kollektivtrafiken och vi vill
testa om den här typen av kamera kan
hjälpa oss att skapa en tryggare och
säkrare kollektivtrafik, säger Maria
Björner Brauer, enhetschef försäljning
och marknad.
Erfarenheter från liknande försök
har visat att kameran kan bidra till att
förhindra konflikter och hotfulla situationer. Utvärderingen visar att de som
deltagit i försöket har upplevt det väldigt positivt.

Brand
stoppade
trafik
Efter en brand i februari i ett av
Trafikverkets teknikskåp i Göteborg stoppades tågtrafiken till och
från Älvängen, Trollhättan-Vänersborg och Uddevalla-Strömstad.
Även tågtrafiken till Karlstad och
Oslo påverkades. Ett femtiotal
bussar sattes in som ersättning,
och busskapaciteten var god.
Trafikverket befarade att det
skulle ta upp till åtta veckor innan
trafiken kunde gå som vanligt igen,
men redan efter tre veckor var allt
som normalt igen.

Hysch.

Lite tystare
tåg, tack!
Tystare platser ombord på Västtågen är något som
många kunder har efterfrågat. Med start i mars testade Västtrafik tystare platser ombord på nio tåg
som går mellan Göteborg och Vänersborg respektive
Uddevalla/Strömstad. Det fanns ett 20-tal avskilda
platser ombord på varje tåg för de kunder som vill
resa i en lugnare miljö. På dessa platser gäller låg
samtalston och att ljudet ska vara avslaget på mobiler, datorer och läsplattor.
Projektet visade att kunderna uppskattade dessa
tystare och lugnare miljöer. Västtrafik har beslutat att
behålla de tystare platserna på försökets nio tåg och
tittar nu på hur tystare platser kan skapas på fler tåg.
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Ett mer hållbart Västtrafik
Efter omvärldsanalys och intervjuer med nyckelpersoner har resultatet mynnat ut i en hållbarhetspolicy
som kommer att antas under 2017.

FN antog 2015 17 globala hållbarhetsmål. Västtrafiks verksamhet kan bidra
till att uppfylla 14 av dessa. Att skapa
ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbart samhälle är en stor uppgift
och där spelar Västtrafik en viktig
roll.
I förslaget till Trafikförsörjningsprogram 2017–2020 för Västra Götalandsregionen finns bland annat miljömål, tillgänglighetsmål och mål
kring icke-diskriminering som ska
stödja och driva en positiv samhällsutveckling. Västtrafik genomför det
genom följande fyra perspektiv.
Miljö
Fler ska välja hållbara transportlösningar där kollektivtrafiken utgör en
stor del av resan i kombination med
andra transportmedel. Tillsammans
med leverantörer och partners

utvecklar Västtrafik hållbara transportlösningar, systemlösningar, fastigheter och kringtjänster. Genom att
medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar Västtrafik till en
reell utveckling mot det hållbara samhället.
Exempel på arbete som pågår inom
området
• ElectriCity
• Långtgående miljökrav i
upphandlingar
• Miljöcertifiering av byggnader
• Solpaneler på resecentra

till att människor kan leva ett jämställt och jämlikt liv. Social hållbarhet
finns med i alla skeden från tidig planering till utförande och uppföljning.
Exempel på arbete som pågår inom
området
• Tillgänglighetsanpassning och
utformning av fordon, hållplatser
och resecentra
• Ledsagarservice
• Samverkan med olika aktörer i
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
• Kameraövervakning

Samhälle
En hållbar kollektivtrafik är tillgänglig, trygg och säker. Den gör det möjligt
för människor att delta i samhället,
att arbeta och studera och att möta
andra människor. Västtrafik arbetar
för mångfald och jämlikhet och bidrar

Medarbetare
Västtrafik är en attraktiv arbetsgivare
som erbjuder goda möjligheter att
kombinera arbete och privatliv. Medarbetarna erbjuds en trygg och säker
arbetsmiljö. Bolaget vill ha en jämn
könsfördelning och ser mångfald

Västtrafiks hållbarhetsarbete bedrivs inom fyra områden: miljö, samhälle, medarbetare och ekonomi.
Deltagandet i West Pride är en manifestation av Västtrafiks ambition att bidra till ett gott samhälle.
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ANDEL PERSONKILOMETER MED FÖRNYBAR ENERGI
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som en styrka, där medarbetarnas
olikheter berikar och utvecklar verk
samheten. Vid diskriminering eller
kränkande handling agerar vi pro
fessionellt och snabbt.
Exempel på arbete som pågår inom
området
• Medarbetare och chef har avstämningar månadsvis
• Utbildningsprogram som t ex ledarutveckling och inspirationsföreläsningar
• Ergonomiskt utformade arbetsplatser, företagshälsovård och riktade
motionsaktiviteter för att främja god
hälsa och arbetsmiljö
Ekonomi
Västtrafik förvaltar skattemedel
ansvarsfullt och verksamheten kännetecknas av långsiktig tillväxt, samhällsnytta och hög etik. Hög intern
effektivitet och återvinning av resurser karakteriserar affärsprocessen,
samtidigt som bolaget aktivt söker
nya intäktsmöjligheter. Upphandlingsprocessen är medveten och gör
att varor och tjänster upphandlas från
leverantörer med kontroll över sin
produktionskedja.
Exempel på arbete som pågår inom
området
• Upphandlingsprocessen
• Nationellt och internationellt samarbete UITP
• Strategiska affärssamarbeten t ex
Gothia Cup med rabatterade priser
• Idéburna offentliga partnerskap som
Sommarlycka och West Pride

2006

2010 2012 2014 2016

2025

KOLDIOXIDUTSLÄPP PER PERSONKILOMETER
%
100

75

50

25

0

2006

2010 2012 2014 2016

80% av minskat utsläpp
av klimatpåverkande
gaser per personkilo
meter 2006–2020

2020

MILJÖMÅL TILL 2025

Hur går det?

Prognos 2016

Minst 95 % av kollektivtrafiken ska utföras med
förnybar energi, räknat per personkilometer

93 %

80 % minskat utsläpp av klimatpåverkande
gaser per personkilometer 2020

– 64 %

25 % mindre energi ska användas per
personkilometer jämfört med 2010

–5%

Utsläpp av kväveoxider per personkilometer
ska ha minskat med minst 60 % jämfört med 2009

– 35 %

Utsläpp av partiklar per personkilometer
ska ha minskat med minst 60 % jämfört med 2009

– 16 %

Buller från kollektivtrafiken ska minska
*

Fördelningen av män och kvinnor i Västtrafiks politiskt tillsatta
styrelse samt tjänstemän i företagsledningen.

STYRELSELEDAMÖTER, %

FÖRETAGSLEDNING, %

33

33
67

67

Kvinnor
Män
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ÅRET SOM GICK

En del av det som
hände 2016
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Januari  Natten till den 19 januari drab
bades Västsverige av ett kraftigt snöoväder.
Snön låg decimetertjock och det innebar
stora förseningar och en del inställda
turer. På morgonen var endast 15 spår
vagnar i trafik, men redan efter lunch var
70–80 procent av vagnarna i trafik igen.

April  Västtrafik To Go. Tjänsten som lyfter in
butik och biljett i mobilen lanseras i april och
redan under den första månaden laddades
appen ner till 100 000 smarta telefoner. I slutet
av året hade Appen laddats ner 600 000 gånger
och stod för cirka tio procent av Västtrafiks
totala biljettförsäljning. Läs mer på sidan 24–25.

Maj  I april började Trafikverket bygga
om trafikproppen Husebykorset mellan
Skövde och Tibro/Hjo. I samband med
ombyggnaden fick 4 000 bilister i Karls
borg, Hjo och Tibro ett erbjudande om att
provåka med kollektivtrafiken.
Västtrafiks erfarenhet är att många
bilister som provåker med kollektivtrafi
ken, också väljer fortsätta åka. Linjerna
400, 401 och 402 är utmärkta alternativ
för dem som vill ta sig mellan Skövde och
Karlsborg, Tibro respektive Hjo.

Februari  För att fler ska kunna pendla
tillsammans, satsar Västtrafik på att öka
antalet platser på pendelparkeringarna.
Under året har det blivit fler parkeringar i
Åsa, Stenkullen, Älvängen, Olofstorp och
Storås.
Totalt cirka 4 000 p-platser för bil- och
cykelpendlare.

Mars  Västtrafik installerade LED-belys
ning i de egna väderskydd som har
reklamplats. Energiförbrukningen mins
kade med 70 procent och har dessutom
gett möjlighet att anpassa ljuset på håll
platserna.

Juni  Under sommaren satsade Västtrafik, i samarbete med Göteborgs Stad,
på båtturer direkt från centrala Göteborg
till södra skärgården. Det innebar bättre
möjligheter för både boende på öarna och
besökare som vill uppleva Göteborgs
skärgårdsmiljö. Två turer om dagen för
längdes och gjorde att man kunde åka
från Stenpiren resecentrum till Vrångö
under hela sommaren.
Resandet till skärgården har ökat med
17 procent under sommarmånaderna de
senaste fem åren.
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September  För första gången i Sverige
prövas miljövänligt HVO-bränsle för att
minska färjetrafikens miljöpåverkan. Det
är Västtrafik och Öckerö kommun som i
september inledde ett försök att under ett
år köra färjan Burö på ett fossilfritt diesel
bränsle. Att köra på 100 procent HVObränsle, som framställs av tallolja och ani
maliskt avfall, innebär att utsläppen av
koldioxid minskar med 280 ton per år.
– Färjetrafiken har ett koldioxidutsläpp
som är sex gånger högre än övrig kollek
tivtrafik. Därför testar vi ett betydligt mil
jövänligare bränsle och undersöker hur
det påverkar fartygets drift, säger Hanna
Björk, miljöstrateg på Västtrafik.

Augusti  Separata bussfiler har lett till
önskat resultat. Första halvåret 2016
ökade resandet med t ex Grön Express
med 20 procent.
För att ytterligare öka kollektivtrafiken
mellan Kungälv och Göteborg satte Väst
trafik och Nobina in fler snabbussar. De
tre nya linjerna går mellan Ullstorp i Kung
älv och Nordstan i Göteborg.

December  Den 11 december kom nya
tidtabeller. Restider förkortas och utbudet
på kvällar och helger utökas enligt kunder
nas önskemål. Under 2016/17 genomförs
förbättringar till en kostnad av totalt 119
miljoner kronor.

Oktober  Ioktober fick 200 000 hushåll
i Västsverige ett erbjudande om att prov
åka gratis med kollektivtrafiken under två
veckor. Kampanjen vänder sig till bilister
med målet att få fler att välja ett mer håll
bart resande.
– Den som alltid tar bilen har kanske
sällan reflekterat över sitt eget resande
eller över bilens negativa inverkan på mil
jön. Genom provåkarkampanjen ger vi
bilister möjlighet att både tänka till och
prova på. Vi vet att det är ett framgångs
rikt sätt att locka nya kunder, och med
den här kampanjen räknar vi med att få
10 000 nya resenärer som också stannar
kvar och fortsätter åka med oss, säger
Lars Backström, Vd för Västtrafik.
En nyhet var möjligheten att få sin provåkarbiljett digitalt i appen Västtrafik To Go.
Detta gäller för den som ansöker via Väst
trafiks hemsida eller digitala annonser.

November  Skövdes invånarantal växer
och i takt med detta behöver staden
utvecklas. Ombyggnad av torg, gaturum
och parker samt ett nytt Regionens hus är
några av de kommande projekten i
Skövde centrum. Första spadtaget för
terminalen för stadsbussar vid Resecen
trum startade den 28 november.
När terminalen står klar hösten 2017
kommer den erbjuda fler hållplatslägen,
fler cykelparkeringar och ett nytt cykelga
rage för trygg och väderskyddad parke
ring. Hela terminalområdet får ett lyft med
mer grönska, utsmyckning och belysning.
– Kollektivtrafiken spelar en viktig roll
för en hållbar stadsutveckling. Med en ny
stadsbussterminal kan vi erbjuda våra
kunder en tryggare och trevligare miljö
och fler resmöjligheter, säger Stefan
Ekman, chef Infrastruktur Västtrafik.
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Styrelse
från vänster

Lars Holmin (M)
Ordförande, Ulricehamn
Soili Brunberg (MP)
Hisings Kärra
Lars Backström
Vd
Nanna Siewertz Tulinius (L)
Lerum

från vänster

Tore Hult (S)
Alingsås
Marie Lindén (V)
Göteborg
Annika Håkanson (M)
Lidköping
Leif Blomqvist (S)
Västra Frölunda

från vänster

Ulla Persson
Styrelsesekreterare
Thomas Larsson (MP)
Göteborg
Ulf Olsson (S)
Borås
Lars Hansson (SD)
Göteborg

från vänster

Alex Bergström (S)
Vice ordförande, Falköping
Anders Fasth (KD)
Västra Frölunda
Åsa Karlsson (S)
Munkedal

Elving Andersson (C), Uddevalla och Axel Josefson (M), Göteborg saknas på bild.
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Ledning
från vänster

Kari Finnskog
Enhetschef IT
Mikael Olsson
Enhetschef Leverans
Lena Jovén
Chef Stabskommunikation

från vänster

Lars Backström
Vd
Maria Björner Brauer
Enhetschef Försäljning och
marknad
Pernilla Bergwall
HR-chef

från vänster

Sara Frank
Ekonomidirektör
Camilla Holtet
Enhetschef Utveckling
Roger Vahnberg
Vice Vd
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Västtrafik AB org. nr 556558-5873
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2016–31 december 2016.
Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljett
intäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregionen,
ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag.

Alla uppgifter avser år 2016 om inte annat anges. Siffror
inom parentes avser motsvarande värde föregående år.
Ägarförhållande
Bolaget bildades 1998-08-21. Från och med 1 januari 2012
ägs Västtrafik AB till 100% av Västra Götalandsregionen.

Organisation och Affärsidé
Västtrafiks fokus är på utförarrollen, det vill säga leveransen av kollektivtrafik. Organisatoriskt är bolaget inriktat
mot ett process- och kundorienterat arbetssätt.
Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med före
tagets partners utveckla, marknadsföra och leverera attraktiva och hållbara kollektivtrafikresor och tjänster till
de många människorna i Västra Götaland. Verksamhetsstrategin fokuserar sedan på åtta olika delar i affärsidén;
• Samarbete genom partnerskap
• Utveckling i framkant
• Relationsskapande marknadsföring
• Stabil och pålitlig leverans
• Attraktivitet genom kundfokus
• Hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt
• Vårt erbjudande som en helhetslösning
• Människorna är drivkraften.

Uppdrag
Västtrafik driver kollektivtrafik inom Västra Götalands
regionen. Västtrafik är en utförarorganisation och kollektivtrafiknämnden är beställarorganisation. Västtrafiks
strategiska styrning grundar sig i ägarens, (Västra Götalandsregionen) uppdrag. De övergripande målen samt det
långsiktiga uppdraget finns beskrivet i trafikförsörjningsprogrammet, som revideras vart fjärde år. Kollektivtrafik
nämnden ger, med programmet som bas, Västtrafik ett mer
preciserat årligt uppdrag.
Västtrafiks mission är att förenkla vardagen för de många
människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete,
studier och fritid. Därigenom är Västtrafik en av de ledande
aktörerna i att utveckla det goda livet i Västra Götaland.
Västtrafik utgår från kundens behov och bidrar med
hållbara transportlösningar med tillhörande kringtjänster
för att ge människor goda förutsättningar att verka och bo
i Västra Götaland. Genom kollektivtrafiken skapas möjligheten för människor att delta i samhället, att arbeta, studera,
nå fritidsaktiviteter och möta andra människor. Detta
bidrar till att människorna i regionen får tillgång till ett
jämställt och jämlikt liv.
Västtrafik har avtal med Hallandstrafiken AB att operativt sköta kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun. Västtrafik har även enskilda avtal med 42 kommuner om att
tillgodose deras invånare med färdtjänst.

Arbetet har fortsatt med att utveckla verksamheten i
enlighet med Västtrafikmodellen, som syftar till att på
smartast sätt möta kundernas behov. Detta ska ske i nära
samverkan med Västtrafiks partners under hela avtalens
livscykler. Allt arbete ska sedan leda till att uppfylla kundlöftet som Västtrafik och partners enats om.
Vårt kundlöfte:
• 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.

Flerårsöversikt
2016

Antal miljoner resor*
Intäkter (mnkr)

2015

2014

2013

303

282

278

278

261

8 600

8 068

7 597

7 104

6 788

4 165

3 916

3 615

3 323

3 015

Självfinansieringsgrad**, %

51

51

52

52

54

Soliditet***, %

59

10

6

5

9

Antal anställda

310

306

271

259

254

Ägarersättning (mnkr)

* Ändrad beräkningsmetod har minskat antal delresor 2013 med 5 miljoner delresor.
** 2012 exkluderar beräkningen effekten av garantiersättning från DSB Väst AB. Inkluderas denna motsvarar självfinansieringsgraden 55%.
*** 2016 aktieägartillskott
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Viktiga händelser under året 2016
I januari beslutade Västtrafiks ledningsgrupp om en övergripande utvecklingsplan för kollektivtrafiken 2017–2018.
Utvecklingsplanen skapas utifrån Trafikförsörjningsprogrammet samt andra strategier och målbilder. Därmed var
förutsättningarna klara för vilka förändringar som kan
ingå i Trafikplan 2017 vilken infördes vid tidtabellskiftet
december 2016.
I februari invigdes Stenpiren resecentrum vid Skeppsbron i Göteborg som utgör en knutpunkt för buss, båt och
spårvagn. Byggnaden är energieffektiv och solpaneler på
taket bidrar till delvis egenproducerad el.
I mars lanserades Västtrafik To Go. En app för köp av
biljetter i mobilen som gör det enklare för Västtrafiks
kunder att köpa biljett och resa.
I april skedde förändringar i Västtrafiks resegaranti,
eller förseningsersättning som det från och med då heter.
Grunden till förändringen är ny lagstiftning som ska
stärka resenärernas rättigheter har införts. Västtrafiks
resegaranti har inte behövt förändras i större omfattning
men några förstärkningar har införts såsom höjt ersättningstak när kunder tar taxi eller egen bil vid förseningar.
I september var Västtrafik först ut med att trafikera en
båt som går på 100% HVO (hydrerad vegetabilisk olja), ett
fossilfritt bränsle. Den HVO som används i båten är tillverkad av främst tallolja och animaliskt avfall.

I oktober fick Projektet ElectriCity, andrapris i kategorin
”Omvandling” när europeiska nätverket Civitas delade ut
pris till de smartaste lösningarna inom kollektivtrafik.
Projekt ElectriCity är ett projekt med bland annat linje 55 i
Göteborg som körs med helelektriska och laddhybridbussar.
I oktober blev det klart att Bombardier kommer leverera
nya spårvagnar till Göteborg. Avtalet är undertecknat och
leverans av 40 nya vagnar startar vintern/våren 2018/2019.
Avtalet innehåller även en option på ytterligare 60 vagnar.
Under oktober beslutades att Västtrafik ska ändra
inriktning på projektet Pris- och sortiment steg 1. Arbetet
med att förändra kortläsaren inom projektet Res utan
check-ut avbröts till viss del och fokus flyttas istället till
att accelerera det digitala spåret.
Under oktober beslutade ägaren, (Västra Götalands
regionen), ett nytt ägardirektiv för Västtrafik.
Västtrafiks första honung från bikupor på taken till
resecentrumen vid Frölunda Torg och i Ale blev klar i
december. Bikuporna kom till som en symbol inom det
större miljöarbetet som görs för att till exempel uppfylla de
hårda kraven för certifieringar som Green Building och
Miljöbyggnad guld.
Västtrafik har under 2016 arbetat fram en mer fullständig
affärsplan som ska ligga till grund för Verksamhetens
planering framöver. I december presenterades den nya
fullständiga planen som börjar gälla från 1 januari 2017.
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Resandet
Under 2016 gjordes 303 miljoner resor med Västtrafik vilket
är en ökning med 7 % jämfört med 2015. Av den relativa
ökningen beror ca 3 % -enheter på att nytt system med
automatisk kundräkning successivt införts under 2016
och 2017. Den reella ökningen är således 4 %. Ökningen
f ördelas på samtliga trafikslag förutom tågtrafiken där
resorna är oförändrade jämfört med 2015.
Västtrafik bedömer att fördubblingsmålet till 2025 är i
linje med de målsättningar som finns. Resandemålet
enligt Trafikförsörjningsprogrammet för 2016 är uppfyllt
sånär som 3 miljoner resor.
Resandeutveckling. Rullande årsvärde justerat för

Biljettintäkter
Tkr, rullande årsvärden
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Budget

stämplingsbenägenhet exkl. sjuk- och färdtjänstresor.

280

En jämförelse mellan stads-, lokal- och regiontrafik visar
en relativt jämn utveckling för samtliga produktområde
med en ökning på 5–7 %. Tar man hänsyn till prisökningen
är stadstrafiken oförändrad samtidigt som såväl lokalsom regiontrafiken ökar något.

260

Biljettintäkter per produktområde
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Biljettintäkter/Försäljning
Västtrafik redovisade en positiv försäljnings- och intäktsutveckling för 2016 jämfört med 2015. Försäljnings- och
intäktsutvecklingen kommer till största delen från genomförd prisjustering. Resandeutvecklingen har, som beskrivs
ovan, varit mycket positiv. Även med beaktande av ny
metod för bedömning av resandet har resandet ökat mer än
försäljnings- och intäktsutvecklingen exklusive prisökning.
Det beror på ett ändrat resmönster som innebär att ökningen
av resandet är störst på de biljettslag där intäkten per resa
är lägre.
Konverteringen av färdbevis till Västtrafiks nya digitala
kanal, To Go, går relativt snabbt bland enkelbiljetter
(>50 % i december) medan periodkorten inte konverterar i
samma takt (ca 8 % i december).
Biljettintäkterna ökade under 2016 totalt sett med 6 %,
varav prisjusteringen står för ca 5 %, vilket är strax över
budgeterad nivå.
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Utvecklingen per korttyp visar en större ökning för värdekort och skolkort jämfört med föregående år, samtidigt
som periodkort ökar i en lägre takt. Totalt ökade biljett
intäkterna med 178 mnkr. Exkluderas effekten av pris
ökningar visade värdekort och skolkort fortsatt en ökning
samtidigt som biljettintäkterna för periodkort minskar.

Biljettintäkter per korttyp

66 mnkr (142) på komponenter till tågfordon och övriga
maskiner och inventarier.
Förändring av pågående arbete uppgick till 14 mnkr (156).
Den långfristiga upplåningen från Västra Götalands
regionen har amorterats i sin helhet och ersatts av ett
ovillkorat aktieägartillskott på 2 300 mnkr.
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Kostnader
De direkta trafikkostnaderna, det vill säga ersättningen
till entreprenörerna, ökade under året med 7 %. Ökningen
beror på indexuppräkning av entreprenörsavtal, satsningar på ny trafik och nya avtal efter upphandling. Entreprenörsavtalen löper över långa tidsperioder. I avtalen
ingår de index som ska korrigeras under löptiden. Även
relativt små förändringar av index ger stora kostnads
förändringar för Västtrafik eftersom de påverkar en stor
del av kostnadsmassan. För 2016 påverkar dessutom ökade
kostnader för tågtrafiken, vilka ökar med totalt 11 %.
Indexutveckling
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Investeringar och finansiering
Det totala investeringsbeloppet uppgick till 75 mnkr (324).
Statsbidragen för de färdigställda investeringarna uppgick
till 38 mnkr (23) .
Investeringsbeloppet fördelas med 9 mnkr (1) på immateriella tillgångar, 24 mnkr (38) på trafiknära infrastruktur,

Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Ett av målen för kollektivtrafiken är att beakta alla resenärsgruppers behov. I en resa ingår bland annat planering
inför resan, på väg till hållplatsen, på hållplatsen, stiga på
eller av fordon, betala, service under resan, anslutningsresa och eventuella byten.
Idag är i stort sett alla Västtrafiks fordon tillgänglighets
anpassade, det vill säga utrustade med ramp/lift, rullstolsplats och audiovisuellt utrop. Det återstår att anpassa 30 %
av spårvagnarna. År 2022 beräknas även de äldre spårvagnarna vara utbytta. Samtliga Västtrafiks resecentra har
inventerats och registrerats i VGR:s tillgänglighetsdatabas
TD. Detta har skett via ett ungdomsprojekt i samarbete
mellan VGR och Västtrafik.
Ledsagarservice erbjuds nu på minst en station/terminal
i varje kommun och vänder sig till resenärer som har en
funktionsnedsättning eller har särskilda behov av att få
hjälp med ledsagning. Under 2016 utfördes 1 135 ledsagningar på Västtrafiks stationer/terminaler.
I samråd med brukarorganisationer har det under året
skett en översyn av resevillkor och resenärsinformation.
Det sker löpande utbildning av all trafikpersonal, via
partnerföretagen, för att erbjuda ett bra resenärsbemötande.
Bemötandet är något som alla brukarorganisationer påtalar
är av största vikt när de genomför en resa.
Under 2016 har ca 40 hållplatser anpassats enligt Focus
2010 standard. Övriga åtgärder som gjorts under året är
att avhjälpa brister som Västtrafik själva råder över, såsom
avsaknad av resningshandtag, belysning och rätt höjd på
informationstavlor.
När det gäller både resecentrum och hållplatser har
samtliga, i enlighet med Fokus 2010, inventerats och kartlagts för att de brister som finns ska kunna avhjälpas. En
åtgärdsplan för 2017–2021 tas fram för att åtgärda de
brister som framkommit vid inventeringen.
Miljö
Miljö och hållbarhet blir en allt viktigare fråga i samhället
och här har Västtrafik en stor och viktig roll. Vi ska vara
ledande inom hållbar kollektivtrafik. Det innebär att vi tar
hänsyn till verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.
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Västtrafik har länge bedrivit miljöarbete med goda
resultat. Det pågår ett arbete att utvidga miljöfrågorna till
att innefatta tre dimensioner av hållbarhet: miljömässig,
social och ekonomisk hållbarhet. Detta för att öka kraften
och genom samarbete med andra aktörer skapa mesta
möjliga mervärde av satsade resurser för att erbjuda våra
kunder en effektiv, smart och hållbar resa. Genom att utgå
från kundens behov och erbjuda lösningar som skapar en
hållbar region, bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra
Götalandsregionen.
Den viktigaste åtgärden för att nå miljömålen är att
ställa omfattande miljökrav i trafikavtalen och att tillsammans med våra partners driva miljö- och hållbarhets
frågorna framåt. För att kunna följa utvecklingen är det en
förutsättning att följa upp ställda miljökrav samtidigt som
leveransen säkerställs enligt Västtrafikmodellen. Inom
Västtrafikmodellen följs miljökraven i trafikupphandlingarna upp genom rapportering i månadsrapporter. Rapporteringen baseras på uppgifter från databasen FRIDA. Det
pågår ett arbete tillsammans med Skånetrafiken och
Trafikförvaltningen Stockholm stad att utveckla sociala
krav i trafikupphandlingar.
Förändring av jordens klimat beror på utsläpp av växthus
gaser, bland annat koldioxid. Drivmedel, även förnybara,
orsakar olika höga utsläpp av koldioxid. För att minska
utsläppen av koldioxid ställs krav som innebär att driv
medel som har en hög reduktion av koldioxid premieras.
Utsläppen av koldioxid per personkilometer i Västtrafik
2016 var ca 17,4 g (exklusive fartygstrafiken). Detta kan
jämföras med att utsläpp från en ny personbil med en
genomsnittsbeläggning på 1,3 personer är ca 100 g per
personkilometer. Under 2016 utfördes 92 % av personkilometrarna och 88 % av fordonskilometrarna 2016 med förnybar energi.
Energianvändningen var 2016 0,26 kWh per personkilometer. Målet är att minska energianvändningen med 25 %
år 2025 jämfört med 2010. Energianvändningen har legat
på samma nivå sedan år 2010. Västtrafik ser svårigheter
att nå detta mål.
För att minska buller från stadstrafiken, enligt mål, har
Västtrafik tagit fram verktyg för att på kartor visualisera
de klagomål som kommer in till Västtrafik gällande buller.
Syftet är att detta ska kunna användas som ett underlag
vid planering och upphandling av trafik.
Västtrafik ser en positiv utveckling när det gäller minskning av koldioxidutsläpp och ökad andel förnybar energi.
För att uppnå miljömålen är det avgörande att få till
stånd en elektrifiering av både buss och fartygstrafik.
ElectriCity, ett projekt med bland annat linje 55 som körs
med helelektriska och laddhybridbussar pågår och kommer
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att utökas med två elektrifierade ledbussar. Västtrafik har
ett uppdrag att utreda införande av elbussar i befintliga
avtal och fyra linjer har identifierats som lämpliga i ett
f örsta skede. Det är två linjer i Göteborg, en i Borås och en
i Uddevalla.
Fortsatt är det en utmaning att miljöanpassa fartygs
trafiken, som idag har en betydligt högre andel fossilt drivmedel jämfört med övrig trafik och där utsläppen av både
partiklar och kväveoxider är hög. Inom fartygstrafiken
pågår olika initiativ för att minska miljöpåverkan. Tillsammans med Öckerö pågår en test av förnybar diesel
(HVO) i ett fartyg. Elektrifiering av fartygstrafiken utreds
på de två älvskyttlarna i Göteborg. Dessa är förberedda för
en övergång till elektrifierad framdrift. Planering av inköp
av ett nytt elektrifierat fartyg pågår. Förutom att arbeta för
en renare fordonspark arbetar Västtrafik med att öka
marknadsandelen för kollektivresandet i regionen genom
kundkampanjer. Varje ny kund som byter bilåkande mot
kollektivtrafik minskar sitt koldioxidutsläpp med cirka
500 kg per år.
Framtida utveckling
Västtrafik fortsätter att befinna sig i en expansiv fas med
stora utmaningar på både kort och lång sikt. Västtrafik
verkar utifrån det fyraåriga Trafikförsörjningsprogram
som kollektivtrafiknämnden nu tagit fram för andra
gången. Den innehåller bland annat Västtrafiks mål som
motsvarar utvecklingen för kollektivtrafiken i Västra
Götaland. För Västtrafik som helhet gäller ett fördubblat
kollektivtrafikresande från 2006 till 2025. Programmet
anger utvecklingstakten mer i närtid, som kollektivtrafiknämnden sedan konkretiserar ytterligare i form av ett
årligt uppdrag.
Västtrafiks utmaningar fortsätter att handla om att
matcha resandeökningen och en ökad efterfrågan, med
punktlighet, pålitlighet och kapacitet. Samtidigt intensifieras arbetet med Västsvenska paketet i och omkring Göteborg. Utmaningar med stora ombyggnationer i Göteborgsområdet kommer påverka Västtrafiks verksamhet under
kommande år.
Tågtrafiken fortsätter att utvecklas utifrån Målbild tåg
och mer i närtid utifrån genomförandeplanen för tågtrafiken.
Avgörande för uppfyllelsen av Målbilden är investeringar
av nya tågfordon. Detta arbete pågår.
Under 2014 beslutades om steg 1 av en ny pris- och sortimentstrategi för regionen. En ny digital försäljningskanal
lanserades i början av 2016 och togs emot väl av kunderna.
Utifrån det har under 2016 beslutats om en förändrad
inriktning för projekt framåt. Västtrafik ska accelerera
den digitala inriktningen.

I syfte att visa den bedömda ekonomiska utvecklingen
upprättar Västtrafik en långtidsprognos. Den senaste
omfattar perioden 2018–2020. Den ekonomiska utvecklingen bygger på de föresatser och förutsättningar som
ställts i befintliga resandemål och satsningar i enlighet med
Trafikförsörjningsprogrammet och de lokala målbilderna.
Särskilda riskfaktorer
I jämförelse med annan offentligt ägd verksamhet är Västtrafik utsatt för normala marknadsrisker. Efterfrågan på
Västtrafiks tjänster påverkas av förändringar i konjunktur
och på arbetsmarknad. Det går heller inte med säkerhet att
förutse kundernas reaktion på förändringar av Västtrafiks
priser och tjänster. Intäkterna styrs av hur resenärerna
reser och väljer färdbevis.
I kommersiell verksamhet leder ökad efterfrågan oftast
till bättre ekonomiska resultat. För Västtrafik leder däremot ökade volymer till behov av större driftsbidrag.
Västtrafiks trafikkostnader påverkas direkt av den
a llmänna kostnadsutvecklingen (det vill säga olika index).
Trafikkostnaderna står för en betydande del av kostnadsmassan, drygt 80 %, vilket innebär att mindre förändringar i index kan ge stor påverkan på Västtrafiks resultat.
Inköp av tåg görs i huvudsak i utländsk valuta. Enligt
Västtrafiks finanspolicy ska öppna valutapositioner av
materiell omfattning säkras. Detta sköts av Västra Götalandsregionens koncernbank. Vid utgången av 2016 har
samtliga tåg levererats och Västtrafik har kvarvarande
öppna positioner på ca 25,3 mn€. De kvarvarande öppna
positionerna har inte säkrats.
Kostnadsutvecklingen för spårvagnstrafiken påverkas
för närvarande av diskussioner inom olika områden. Bland
annat har Göteborg Stad inlett en pågående juridisk process gentemot leverantören av spårvagnarna benämnda
M32. Processen är förknippad med risker såväl som möjligheter. Ett utfall i denna process väntas under våren 2017.

Ytterligare nyckeltal
Självfinansieringsgrad, beräknad som intäkter exklusive
driftsbidrag och statliga bidrag samt exklusive den särskilda
anropsstyrda trafiken och trafiktillköp i förhållande till
totala kostnader, uppgår till 45 % (45).
Självfinansieringsgrad enligt Trafikanalys, beräknad
som statliga bidrag samt intäkter exklusive driftsbidrag i
förhållande till totala kostnader, uppgår till 52 % (52).
Subventioneringsgrad enligt SKL, beräknad på hur stor
del av kostnaden som bekostas av Västra Götalandsregionen
och regionens kommuners kostnad i form av driftsbidrag
och tillköp, uppgår till 61 % (61).
Subventioneringsgrad, beräknad på hur stor del av kostnaden som bekostas av enbart Västra Götalandsregionens
driftsbidrag, uppgår till 52 % (52).
Förslag till disposition av vinst
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):
Balanserat resultat

2 301 658 818

Årets resultat
Summa

0
2 301 658 818

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
I ny räkning överförs

2 301 658 818

Summa

2 301 658 818

För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets
slut hänvisas till efterföljande finansiella rapporter.

Resultatutveckling
De totala rörelseintäkterna exklusive driftsbidrag var
4 435 mnkr (4 152) och de totala rörelsekostnaderna
inklusive finansnettot uppgick till 8 324 mnkr (7 832).
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 276 mnkr
(236) i jämförelse med budget. Efter bokslutsdispositioner
på –276 mnkr (–228) och skatt på –0 mnkr (–8) återstår
0 mnkr (0).
Soliditeten uppgår till 59 % (10) vid utgången av året.
Självfinansieringsgrad, beräknad som intäkter exklusive
driftsbidrag och statliga bidrag i förhållande till totala
kostnader, uppgår till 51 % (51).
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Resultaträkning
2016

2015

Biljettintäkter

3 254 247

3 076 032

Driftsbidrag

4 164 996

3 915 996

Belopp i Tkr

Not

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter

2

1 180 624

1 076 197

8 599 867

8 068 225

–6 769 765

–6 301 558

3, 4

–993 107

–990 125

5

–234 322

–211 208

–313 894

–312 748

–8 311 088

–7 815 639

288 779

252 586

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta trafikkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella kostnader
Resultat från övriga värdepapper som är anläggnings tillgångar

6

Ränteintäkter och liknande resultatposter

165

—

777

838

Räntekostnader och liknande resultatposter

–13 733

–17 610

Summa resultat från finansiella poster

–12 791

–16 772

275 988

235 814

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring överavskrivningar

–275 935

–227 557

Summa bokslutsdispositioner

–275 935

–227 557

–53

–8 257

0

0

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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7

Balansräkning
Not

2016–12–31

Balanserade utgifter för dataprogram

8

35 678

15 332

Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar

9

12 043

21 482

47 721

36 814

Belopp i Tkr

2015–12–31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

10

556 099

557 048

11

2 661 615

2 789 517

Inventarier, verktyg och installationer

12

28 593

24 662

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

13

51 096

175 875

3 297 403

3 547 102

Maskiner, tåg och andra tekniska anläggningar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

14

393

414

Långfristiga fordringar

15

104

426 361

497

426 775

3 345 621

4 010 691

176 038

183 414

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

16

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

1 052 969

—

119 486

93 276

282 877

275 188

1 631 370

551 875

1 380

2 544

Summa omsättningstillgångar

1 632 750

554 422

SUMMA TILLGÅNGAR

4 978 371

4 565 113

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

18
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2016–12–31

2015–12–31

200 000

200 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 000 aktier)
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

31 181

—

231 181

200 000

2 270 478

1 659

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

—

—

Summa fritt eget kapital

2 270 478

1 659

Summa eget kapital

2 501 659

201 659

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

19

585 042

309 107

585 042

309 107

Skulder till koncernföretag

—

1 808 979

Övriga långfristiga skulder

247 168

291 651

Summa långfristiga skulder

247 168

2 100 630

803 554

733 436

Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder

20

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

16

—

399 472

368 881

375 063

Aktuella skatteskulder

6 327

8 658

Övriga kortfristiga skulder

8 059

7 248

457 681

429 840

Summa kortfristiga skulder

1 644 502

1 953 717

Summa eget kapital och skulder

4 978 371

4 565 113

inga

inga

Skulder till resenärer

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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22

Eget kapital
Bundet eget kapital
Not

Aktiekapital

Ingående eget kapital 2015-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2015-12-31
Årets resultat

Fritt eget kapital

Fond för
utvecklingsutgifter

200 000

Summa
eget kapital

1 659

201 659

1 659

201 659

2 300 000

2 300 000

—

0

200 000
—

0

Erhållet aktieägartillskott
Aktivering av utvecklingsutgifter
Eget kapital 2016-12-31

Övrigt fritt
eget kapital

200 000

31 181

–31 181

0

31 181

2 270 478

2 501 659

Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr om inget annat anges

Not

2016–12–31

2015–12–31

288 779

252 586

23

302 098

314 306

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

777

838

–1 829

–19 033

–53

–8 257

589 772

540 440

–1 079 492

–183 877

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (–)/minskning (+) av fordringar
Ökning (+)/minskning (–) av skulder

–309 215

39 148

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–798 935

396 148

Investeringsverksamheten
Investeringar av immateriella anläggningstillgångar

–21 942

–22 219

Investeringar av materiella anläggningstillgångar

–53 268

–302 298

Sålda materiella anläggningstillgångar

—

—

Avyttring av övriga finansiella tillgångar

186

—

–75 024

–324 517

2 300 000

—

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ovillkorat aktieägartillskott
Minskning långfristig fordran

426 257

—

–1 808 979

–47 756

Amortering av skuld övriga

–44 483

–29 422

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

872 795

–77 177

–1 164

–5 546

2 544

8 090

Amortering av skuld VGR

Årets kassaflöde
Likvida medel
Vid årets början
Vid årets slut
Årets kassaflöde

18

1 380

2 544

–1 164

–5 546
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredo
visningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Å rsredovisning och koncernredovisning (K3).
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta
värderas till balansdagens kurs. Kursdifferenser som
avser fordringar och skulder i rörelsen redovisas i rörelse
resultatet.
Intäkter
Intäkter har i resultaträkningen redovisats som biljett
intäkter, driftsbidrag samt övriga rörelseintäkter.
Biljettintäkter består dels av den del av kontoladdningar
och periodkort som konsumeras under räkenskapsåret
och dels av vid resan direkt betalda färdbevis i form av
enkelbiljetter, sms-biljetter och liknande.
Driftsbidrag avser ersättning från ägaren som ska täcka
verksamhetens underskott.
Kostnader
Bolagets kostnader har i resultaträkningen redovisats
som direkta trafikkostnader, övriga externa kostnader,
personalkostnader, avskrivningar samt räntekostnader.
Direkta trafikkostnader består av ersättningar till
trafikf öretag för utförande av åtaganden som beskrivs
i trafikavtalen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff
ningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffnings
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet
av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kom
ponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om
de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar,
till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas
som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgång
arnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före
kommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella
tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar.
Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade
immateriella tillgångar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjande
tiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade imma
teriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.
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Stommar
Installationer

50 år
20–25 år

Hissar, rulltrappor

25 år

Övrigt

20 år

Specialbyggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar

20 år
5–20 år

Tågfordon
Stomme
Inredning
Förslitningsdelar och återkommande revisioner
Vid anskaffningstillfället begagnade fordon
Inventarier, verktyg och installationer

25–30 år
12,5 år
5–8 år
8–12,5 år
20 år

Redovisning av statliga bidrag
Erhållna statliga bidrag för finansiering av anläggnings
tillgångar redovisas i balansräkningen som en reduktion
av anskaffningsvärdet i enlighet med K3, kapitel 24.
Bidragen är inte förknippade med några villkor.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redo
visas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla
risker och fördelar med äganderätten klassificeras som
operativa.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget förutom kassa
medel, disponibla tillgodohavande hos banker. Medel på
koncernkonto klassificeras som fordringar hos koncern.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Skuld till resenär
Den del av försäljningsintäkten som kunden ännu inte
använt genom att resa, bokas upp som en skuld. För områ
desladdningar, vars giltighet avser en viss tidsperiod,
beräknas skulden som den kvarvarande tidens andel av
laddningens pris i förhållande till hela periodens längd.
Dessutom kvarstår ett åtagande från Västtrafiks sida att
lösa in färdbevis som ställts ut i de gamla biljettsystemen.
Se eventualförpliktelser, not 22. Se not Eventualförplik
telser.
Ersättningar till anställda
Bolagets bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner
belastar resultaträkningen under det år de är hänförliga
till. Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda
avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har
ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets
resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna
intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för
när premier erläggs.
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Not 2 Övriga rörelseintäkter
Tillköps- och avtalstrafik
Hyresintäkt tåg
Statsbidrag
Bidrag från VGR

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016

2015

883 069

851 190

Medelantalet anställda

39 300

57 356

Varav kvinnor (%)

7 194

13 537

—

3 604

Fastighetsintäkter fordonsdepåer

52 453

11 913

Fastighetsintäkter

84 737

35 119

Viten

44 130

19 036

Reklamintäkter

22 000

24 039

Kontrollavgifter

11 571

9 682

36 170

50 722

Övrigt
Summa

1 180 624

1 076 197

Tillköps- och avtalstrafik är sådan trafik som täcks till
100 % av beställaren, till exempel sjuk- och färdtjänst
resor som regleras via ett separat avtal mellan Västtrafik
och anslutna ägare samt övriga tillköp av trafik. Avtalet
med Hallandstrafiken avseende Kungsbackapendeln är
ett annat exempel på så kallad avtalstrafik.

Not 3 Leasingavgifter
2016

2015

2015

310

306

52

52

2 630

2 631

Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga
anställda
Summa
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören

148 137

135 470

150 767

138 101

52 501

47 618

324

329

Pensionskostnader för övriga
anställda

18 434

15 682

Summa

71 259

63 629

222 026

201 730

Kvinnor

33

33

Män

67

67

Totalt
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Könsfördelning styrelseledamöter
på balansdagen (%)

Könsfördelning företagsledning
på balansdagen (%)

Operationell leasing

Kvinnor

67

56

Framtida minimileaseavgifter
som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

Män

33

44

Förfaller till betalning inom 1 år

416

319

Förfaller till betalning senare
än 1 år men inom 5 år

258

—

Förfaller till betalning senare än 5 år
Summa operationell leasing

—

—

674

319

Not 4 Ersättning till revisorerna
2016

Revisionsuppdraget
PricewaterhousCoopers
Revisionsuppdraget Deloitte
Skatterådgivning Deloitte
Summa

2015

525

—

191

366

20

95

736

461

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det som
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller andra biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförande av sådana övriga
arbetsuppgifter.
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Tjänstepensionsförmån
Ordinarie pensionsålder för Vd är 65 år. För pensions
förmåner och försäkringar gäller vad som allmänt
tillämpas inom bolaget.
Pensionsförpliktelser
För övrig personal tryggas ålderspension och familjepension
genom en försäkring i Alecta. Enligt K3, kapitel 28, är
detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbets
givare. För räkenskapsåret har Västtrafik emellertid inte
haft tillgång till sådan information som gör det möjligt
att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan.
Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring
i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.
Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade
i Alecta uppgår till 10 798 tkr (9 007tkr).

Avgångsvederlag för Vd och vice Vd
Vid uppsägning från bolagets sida är Vd och vice Vd utöver
lön under uppsägningstiden (6 månader) berättigade till
en engångsersättning enligt följande:

Not 9 Pågående nyanläggningar avseende immateriella
anläggningstillgångar
2016

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader

Antal månadslöner
Ålder vid avgång

Vd

vVd

< 50 år

12

12

50–54 år

18

18

55–59 år

24

24

60 år –

24

30

Dock kan engångsersättningen inte utgå med fler månader
än som är kvar till pensionsåldern.
Lön under uppsägningstiden (6 månader) ska reduceras
med vad som uppbärs från annan arbetsgivare eller egen
verksamhet.

Omföring till Immateriella
anläggningstillgångar
Utgående nedlagda kostnader

2016

2015

Realisationsresultat likvidering X2
Kollektivtrafiken

165

—

Summa

165

0

21 482

—

11 951

21 482

–21 390

—

12 043

21 482

2016

2015

757 015

739 389

Not 10 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Inköp
Statliga stöd
Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar och utrangeringar

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2015

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

23 855

38 047

–30 020

–23 442

30 325

3 227

–147

–206

781 028

757 015

–199 967

–176 472

Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 7 Skatt på årets resultat
2016

2015

Aktuell skatt

—

5 068

Föregående års skatt

53

3 189

Skatt på årets resultat

53

8 257

40

76

–25 002

–23 571

–224 928

–199 967

556 099

557 048

Not 11 M
 askiner, tåg och andra tekniska anläggningar
2016

2015

4 842 072

4 597 500

Inköp

56 545

142 369

Statliga stöd

–8 269

—

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Not 8 Balanserade utgifter för dataprogram
Ingående anskaffningsvärden

2016

2015

59 106

58 431

Försäljningar och utrangeringar

Årets förändringar
Inköp

9 991

737

21 390

1 248

–149

–1 309

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

90 338

59 107

Ingående avskrivningar

–43 774

–35 594

Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar och utrangeringar

Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Omföring från pågående
nyanläggningar

149

1 309

–11 035

–9 490

–54 660

–43 775

35 678

15 332

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

91 451

113 224

–28 213

–11 022

4 953 586

4 842 071

–2 052 555

–1 792 425

Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

28 213

10 870

–267 629

–271 001

—

2

–2 291 971

–2 052 554

2 661 615

2 789 517
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Not 12 I nventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden

Not 15 Långfristiga fordringar

2016

2015

85 075

74 023

Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

8 863

10 802

5 297

250

–25 357

—

73 878

85 075

–60 413

–51 728

Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

25 357

—

–10 229

–8 685

–45 285

–60 413

28 593

24 662

2016

2015

175 875

159 302

2 294

134 522

Omföring till övriga
anläggningstillgångar

–127 073

–117 949

Utgående nedlagda kostnader

51 096

175 875

2015-12-31

Samtrafiken i Sverige AB

30

30

Kust till kust

30

30

200

200

120

120

Vänertåg AB

13

13

X2 Kollektivtrafiken

—

21

393

414

SLTF Resekortföreningen
Öresundståg AB

Utgående ackumulerade värden
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596

—

425 765

104

426 361

2016-12-31

2015-12-31

Cashpool

727 737

–690 074

Kundfordringar koncernföretag

84 789

81 451

Övriga fordringar koncernföretag

309 506

326 333

Kortfristig del av långfristig skuld

—

–47 755

–69 063

–69 427

1 052 969

–399 472

Not 17 F
 örutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016-12-31

2015-12-31

Förutbetalda trafikkostnader

121 073

183 028

Upplupna biljettintäkter

64 963

48 486

Upplupna intäkter andra
trafikhuvudmän

16 225

3 980

Summa

2016-12-31

104

Not 16 Fodringar/skulder koncernföretag

Övriga förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav

2015-12-31

Fordringar färdbevis avser fordringar på trafikföretag
avseende laddningar av förarkort och löper utan ränta
under den tid som trafik utförs åt Västtrafik AB.

Summa

Årets förändringar
Inköp

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

Förutbetalda intäkter
koncernföretag

Not 13 P
 ågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Ingående nedlagda kostnader

Fordringar färdbevis
Statsbidrag

Årets förändringar
Inköp

2016-12-31

80 617

39 694

282 878

275 188

2016

2015

—

1

Not 18 L
 ikvida medel
Kassamedel
Banktillgodohavanden

1 380

2 543

Likvida medel i kassaflödesanalysen

1 380

2 544

Not 19 O
 beskattade reserver

Not 22 Eventualförpliktelser
2016-12-31

2015-12-31

Ackumulerad skillnad mellan
bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

585 042

309 107

Summa

585 042

309 107

2016-12-31

2015-12-31

—

1 808 974

Not 20 L
 ångfristiga skulder
Långfristiga skulder
Skuld VGR
Övriga skulder

247 168

291 651

Summa långfristiga skulder

247 168

2 100 625

Not 21 U
 pplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016-12-31

2015-12-31

Upplupna löner och semesterlöner

9 597

8 089

Upplupna sociala avgifter

3 015

2 541

Upplupna entreprenörsersättningar

228 621

228 102

Ersättning för anropsstyrd trafik

40 043

36 517

Förutbetalda intäkter

83 985

87 782

Reglering anropstyrd trafik

11 150

6 641

Förutbetalda intäkter andra
trafikhuvudmän

15 391

—

Förutbetalda statsbidrag
och bidrag från trafikverket

14 250

—

Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Summa

51 630

60 168

457 682

429 840

Färdbevis som ställts ut i de gamla biljettsystemen har en
giltighetstid på tio år. Under denna tid kvarstår således
Västtrafiks åtagande att återlösa färdbevisen på anmodan.
I trafikavtal med specifika fordon där bedömningen är
att det inte finns någon andrahandsmarknad finns en
återköpsklausul. Tecknandet av sådana avtal sker i
undantagsfall och Västtrafik har idag två stycken sådana
avtal. Vid ny upphandling inkluderas dessa fordon i nytt
avtal varmed åtagandet bedöms begränsat.
Kostnadsutvecklingen för spårvagnstrafiken kan
komma att påverkas av att Göteborg Stad har en pågående
juridisk process gentemot leverantören av spårvagnarna
benämnda M32. Processen är förknippad med risker såväl
som möjligheter. Ett utfall i denna process väntas under
våren 2017.

Not 23 P
 oster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar som belastar
resultatet
Utrangeringar
Förändring av fordringar, färdbevis
och ej utbetalda bidrag
Valutadifferenser
Summa

2016-12-31

2015-12-31

313 894

312 748

107

279

—

–144

–11 903

1 423

302 098

314 306

Not 24 V
 ästentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter räken
skapsårets utgång.
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Not 25 Förslag till vinstdisposition
2016

Till Årsstämman förfogande står följande
vinstmedel
Balanserat resultat

2 301 658 818

Årets resultat

—

Kronor

2 301 658 818

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs

2 301 658 818

Kronor

2 301 658 818

		

Skövde den 24 februari 2017

Lars Holmin

Alex Bergström

Ordförande

Vice ordförande

Leif Blomqvist

Ulf Olsson

Åsa Karlsson

Tore Hult

Annika Håkanson

Axel Josefson

Lars Hansson

Soili Brunberg

Thomas Larsson

Marie Lindén

Nanna Siewertz Tulinius

Elving Andersson

Anders Fasth

		

Lars Backström

		

Verkställande direktör

		 Min revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 2017

		

Peter Sjöberg

		
		

Pricewaterhousecoopers AB
Auktoriserad revisor

		 Vår granskningsrapport har avgivits den 24 februari 2017
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Ulf Sjösten

Krister Stensson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

Granskningsrapport för år 2016
Till årsstämman i Västtrafik AB (Org.nr 556558-5873)
Till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
Vi, av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verk
samhet under år 2016.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs
enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksam
het och intern kontroll samt pröva om verksamheten
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kom
munallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fast
ställda ägardirektiv. I den av ägaren beslutade bolagspoli

		

cyn framgår att lekmannarevisorerna årligen ska uttala
sig om bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån
det syfte som anges i bolagsordningen och i ägardirektiv
samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verk
samheten.
Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår
bedömning och prövning.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt
väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från eko
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi åberopar bifogad redogörelse inklusive bilaga.

Göteborg den 15 februari 2017

		
Västra Götalandsregionen
Revisionen
		

Ulf Sjösten

Krister Stensson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Västtrafik AB
Organisationsnummer 556558-5873
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västtrafik
AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna
38-54 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Västtrafik ABs
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västtrafik
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015
har utförts av en annan revisor som lämnat en revisions
berättelse daterad 4 mars 2016 med omodifierade uttalan
den i Rapport om årsredovisningen.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-37. Utöver
annan information i detta dokument så rapporterar bola
get årligen en kortversion av årsredovisningen till VGR
som publiceras på VGRs hemsida. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyr
kande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
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revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informa
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga
att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avse
endet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel
sen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direk
tören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamhe
ten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra
något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru
vida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller till
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovis
ningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webb
plats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/
documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskriv
ning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Västtrafik AB för år 2016 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvars
frihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västtrafik AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stäl
ler på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbe
hov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska
situation, och att tillse att bolagets organisation är utfor
mad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk
tören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/docu
ments/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning
är en del av revisionsberättelsen.

Skövde den 24 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor
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