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Det här är Västtrafik
• Huvudkontor i Skövde
• Lokalkontor i Borås,
Göteborg, Vänersborg och
Uddevalla

• 1 880 bussar

• 5 400 följare på Instagram

• 1 42 tåg (varav 5 inhyrda från
Skånetrafiken)

• 9,1 miljarder kronor i intäkter

• 36 båtar

• 2 600 följare på Linkedin
•2
 600 följare på Twitter
• 2 200 följer vd Lars Backström
på Twitter
•4
 98 000 aktiva användare
i To Go

• 392 anställda
• Ca 80 partnerföretag kör
våra linjer, säljer våra biljetter
och utför biljettkontroll

• 262 spårvagnar
•6
 67 fordon för anropsstyrd
trafik inkl. specialfordon
• 900 linjer
• 26 200 ”gillare” på Facebook

Västtrafik under en dag

Det här gör vi på Västtrafik

• 430 000 personer reser med Västtrafik

• Vi organiserar och utvecklar kollektivtrafiken i
Västra Götaland

• 1 miljon resor i den vanliga kollektivtrafiken
• 8 000 resor i anropsstyrd trafik
• 5 000 beställningar i Beställningscentralen
• Fordonen kör 44 600 mil
(drygt 11 varv runt jorden)

• Vi tar reda på invånarnas resbehov
• Vi köper in den trafik som behövs
• Vi arbetar ständigt för att utveckla vår service
mot våra kunder, genom personlig kontakt och
tekniska lösningar

• 63 500 besök på hemsidan
• 1 300 ärenden till Kundservice
• Reseplaneraren används 1 200 000 gånger

Resandeutveckling
Miljoner delresor
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Viktiga händelser 2018
25 januari

21 februari

Spårvagn M33

Angered resecentrum

Fullskalemodell av den nya spårvagnen
M33 visas upp. Spårvagnen har mer flexibla ytor och kan ge plats för fler rullstolar
och barnvagnar än i dag. Två provvagnar
kommer att levereras under 2019.

Bygget av Angered resecentrum startar.
När resecentrumet står klart under våren
2019 kommer det, med 10 miljoner resor till
och från Angered, att bli ett viktigt nav i
Göteborgs kollektivtrafik.

”En modern,
trygg och bekväm
mötesplats för
våra resenärer.”
Stefan Ekman, infrastrukturchef
på Västtrafik

16 mars

30 april

Nöjd kund

Lila tåg

Skövdes stadstrafik får högt betyg när
resenärerna värderar resan. 98 procent
är nöjda eller mycket nöjda med den
senaste resan. En anledning till
högt betyg kan vara projektet
Den Gröna Resan där förarna
utbildas i ett mjukare och
effektivare körsätt.

Under vårens banarbete på Västra
Stambanan kunde Västtrafiks kunder
åka lila tåg mellan Vara och Göteborg
samt Borås och Göteborg. De två tågen
som hyrdes in av Skånetrafiken hade
fler sittplatser än Västtågen, vilket
gjorde det möjligt att garantera en god
kapacitet trots färre avgångar under
underhållsarbetet.

98%
nöjd kund

21 maj

Hyrcyklar i Borås
Västtrafik och Borås stad placerar ut 50
stycken hyrcyklar, varav 10 stycken elcyklar, vid
tågstationen – tillgängliga för den som vill
upptäcka Borås med cykel.
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2 juli

Spårarbeten
Under våren och försommaren genomförde
Trafikverket spårarbeten på Västra Stambanan. Två av etapperna senarelades, vilket
innebar att närmare 80 procent av tågtrafiken
mellan Falköping och Göteborg ställdes in
under sommarmånaderna.

2 juli

Almedalen
Tillsammans med Keolis arrangerade
Västtrafik ett samtal om framkomlighet
under årets Almedalsvecka i Visby.
Under seminariet uppmärksammade vi
de problem som bristande framkomlighet i våra städer skapar och vilka lösningar som finns att tillgå.

5–7 juli

Power Big Meet
När det arrangeras stora evenemang i regionen påverkas kollektivtrafiken.
Under Power Big Meet i Lidköping förstärkte Västtrafik utbudet på vissa linjer,
samtidigt som en del sträckor ställdes in.

18 augusti

5 september

Stolta spårvagnar

Elfärja Elvy

Kulturmanifestationen Stolta spårvagnar avtäcks i Göteborg under
EuroPride. Västtrafik har bjudit in konstnärer för att skapa rullande
konstverk av sex spårvagnar – för att hylla olikhet och synliggöra hbtqpersoner i det offentliga rummet.

Den nya elfärjan, som kommer att levereras
under 2019, får namnet Elvy. Den nya älvskytteln
minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och
partiklar med en tredjedel. Batterierna kommer
att laddas med förnybar el från vindkraft och
vattenkraft.

19 oktober

”Dags att sätta människan
före bilen
Att planera rätt handlar inte om att
bereda mer plats för bilen, tvärtom. Det
finns inget som slår kollektivtrafiken på
fingrarna när det kommer till kapacitet.
En fullsatt stadsbuss trollar bort en bilkö
på 300 meter, en spårvagn ersätter en
700 meter lång bilkö och ett pendeltåg
motsvarar en bilkö på tre kilometer.”
Lars Backström på GP Debatt

12 november

160 väderskydd
Västtrafik satsar 18 miljoner på
160 nya väderskydd i hela Västra
Götaland.

27 november

Beslut om 3 zoner

12 december

Framtidens resande
Västtrafiks nya attitydundersökning Hållplats
2018 visar att majoriteten av dem som kör bil
varje dag faktiskt vill ha färre bilar i städerna.
De allra flesta vill ha en hållbar utveckling, men
tycker att det är svårt att förändra de egna
resvanorna.
Undersökningen genomförs årligen fram till
2035 och det första resultatet presenterades i
Älvrummet på Lindholmspiren, Göteborg.

Regionfullmäktige beslutade att
förändra kollektivtrafikens zonindelning. Dagens drygt 70 zoner
ska slås ihop till 3.
Läs mer på sidan 21.
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Ett gemensamt ansvar
för en hållbar utveckling
För Västtrafik innebär hållbarhet möjligheten att på ett ansvarsfullt sätt erbjuda effektiva
transportlösningar för många, i hela Västra Götaland – samtidigt som vi bidrar till att minska
samhällets klimat- och miljöpåverkan. För att lyckas med det ska Västtrafik vara ett företag
som kunder och medarbetare är stolta över.
Ett sätt att mäta framgång inom
hållbarhetsområdet är att följa
utvecklingen i Västtrafiks fyra mål.
Dessa handlar om resandet, nöjdheten, tillgängligheten och miljöpåverkan. Ur samtliga dessa fyra perspektiv har verksamheten utvecklats
positivt under året.
Under 2018 har antalet delresor
ökat till 339 miljoner. Trenden med
att kunderna fortsätter att bli mer
nöjda fortsätter både vad gäller Västtrafik i allmänhet och den senaste
resan. Genom Västtrafik To Go och
satsningar på anropsstyrd trafik har
vi lyckats öka servicegraden också i
de delar av regionen där underlaget
för traditionell kollektivtrafik är
litet. Elektrifieringen av våra fordon
är en förutsättning för att vi ska
kunna nå vårt mål om en kollektivtrafik med låga utsläpp av koldioxid.
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Miljö
Vi ska bidra till minskad klimatpåverkan och samtidigt minimera
negativa hälsoeffekter i form av buller och utsläpp av exempelvis kväveoxider och partiklar. Västtrafiks
målsättning var tidigare att 95 procent av trafikarbetet 2025 skulle
vara fossilfritt, och det har vi redan
nått. Vårt nya mål är att minska koldioxidutsläppen med 90 procent 2035
– vilket vi når stegvis i takt med att
våra fordon elektrifieras.
Ur hälsosynpunkt är detta en nödvändighet för alla som bor och lever i
större tätorter. Ur ett internationellt
perspektiv orsakar luftföroreningar
fler för tidiga dödsfall än någon
annan orsak. Elektrifieringen av kollektivtrafiken är därför viktig i städer.
Under 2018 har Västtrafik tagit stora
steg inom nuvarande trafikavtal för
att elektrifiera trafik i Göteborg,
Borås, Uddevalla och Lidköping.

Eftersom Västtrafik drivit på
utvecklingen av fossilfria drivmedel
för den egna kollektivtrafiken, får
elektrifieringen en annan mycket
positiv effekt. Tillgången till andra
bra drivmedel än el är begränsad.
När våra fordon övergår till el, frigör
vi därmed fossilfritt drivmedel som i
stället kan användas av andra aktörer inom transportnäringen.
Samhället
Alla ska känna sig välkomna till
Västtrafik, överallt. Västtrafik
bidrar till att skapa ett inkluderande
samhälle. Den nya strategin för en
kollektivtrafik på jämlika villkor
som Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har antagit innebär en fortsatt hög ambitionsnivå för
oss och våra trafikföretag.
Kollektivtrafiken gör det möjligt
för människor att delta i samhället,
att arbeta, studera, nå fritidsaktiviteter och att möta andra människor.

”Vårt nya mål är att
minska koldioxidutsläppen
med 90 procent 2035 –
vilket vi når stegvis i takt
med att våra fordon
elektrifieras.”

Vi har tillsammans med partnerföretagen arbetat målmedvetet under
de senaste åren med det som vi kallar
Det goda kundmötet. Det här har
varit en nyttig och framgångsrik
satsning. Vi är nu närmare vårt mål
om att kunna erbjuda samma höga
servicenivå oavsett den enskildes
förutsättningar, men det finns fortfarande områden som vi måste
arbeta vidare med.
Västtrafiks plats i det hållbara
samhället är självklar. Kollektivtrafiken gör det möjligt för människor
att ta del av samhället, genom hela
livet. Det speglar också vår ambition
att tillsammans med trafikföretagen
arbeta aktivt med ungdomar. Dels
här och nu för att öka förståelsen för
kollektivtrafiken och därmed minska
risken för skadegörelse, dels för att
etablera en bild som är så positiv att
de som vuxna väljer att fortsätta resa
med – och kanske arbeta inom –
kollektivtrafiken.

Medarbetare
Att Västtrafik jobbar med hållbarhet, ökar vår stolthet. Alla på Västtrafik har en viktig roll att fylla. Det
finns en stor tillfredsställelse när
man hittar sin roll i vårt regionala
uppdrag att verka för det goda samhället, men också i det stora perspektivet: att verka för att FN:s globala
hållbarhetsmål uppfylls.
Hållbarhet handlar också om att
se till att medarbetare upplever att
Västtrafik erbjuder en engagerande
och inkluderande arbetsmiljö. Vi har
under året arbetat vidare med att
utveckla de processer som stödjer
goda relationer på arbetsplatsen.
Västtrafik har varit en del av Västra
Götalandsregionens arbete med att
motverka diskriminering och trakasserier; ett arbete som mynnat ut i
utbildningskonceptet Från #metoo
till metod, och som vänder sig till
regionens chefer.

Ekonomi
De nordiska kollektivtrafikbolagen
använder en gemensam uppsättning
funktionskrav för upphandling av
bussar: Bus Nordic. Det ger såväl
bättre ekonomi i upphandlingen som
ett kraftigt tryck på framväxten av
hållbara lösningar. Västtrafik strävar efter att föra in fler funktionskrav kring elektrifiering i Bus Nordic.
Ekonomisk hållbarhet handlar
också om att skapa förutsättningar
för att utveckla digitala, tekniska
lösningar. Den affärsmodell som vi
och trafikföretagen har arbetat med
under de senaste åren har inneburit
att vi tillsammans, inom respektive
affärsområde, tar ansvar för att
utveckla verksamheten. På så sätt
blir kollektivtrafiken en bra affär för
kunden, för oss och för trafikföretaget.

Hanna Björk, hållbarhetschef
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MILJÖ

Minskad lokal och global
klimat- och miljöpåverkan
Kollektivtrafik är i sig ett hållbart sätt att lösa människors transportbehov. Delade resurser
är väl använda resurser.
När kollektivtrafiken är basen i transportsystemet kan det kompletteras med andra transporttjänster för att göra helhetslösningen så effektiv som möjligt.
Genom att arbeta tillsammans med kommunerna kring frågor som gäller byggande, stadsplanering och framkomlighet ökar vi möjligheten att göra kollektivtrafiken till något som kunderna väljer, och inte tvingas att använda. På så sätt bidrar vi till att minska vårt globala klimatavtryck och
vår lokala miljöpåverkan samtidigt som den enskilde kunden kan minska klimatbelastningen från
sina resor.
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Källösundsbron

Exempel på aktiviteter
Utveckling inom avtalen �� Västtrafik har som mål att elektrifiera tätorternas busstrafik.
I de befintliga avtalen ser vi tillsammans med trafikföretagen över den existerande bussflottan för att identifiera bussar som genom elektrifiering kan leva upp till skärpta miljökrav. Tillsammans med andra aktörer säkerställer vi goda förutsättningar för att kunna
elektrifiera i kommande upphandlingar.
Samordning av upphandlingar �� Inom branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
har Västtrafik arbetat för att samordna och utveckla krav på gemensamma upphandlingar. Under 2018 skapades Bus Nordic, en nordisk standard för funktionskrav inom upphandling av busstrafik. Västtrafik driver på för att denna standard, vid sidan av den
branschgemensamma miljökravsbilagorna, också kan gälla hur elbussar ska laddas.
Utveckling av bra drivmedel �� För kollektivtrafikens långväga busstrafik mellan regionens tätorter, är det ännu inte möjligt att använda elbussar. Därför strävar Västtrafik efter
att använda drivmedel med låg klimatpåverkan, som till exempel biogas. I takt med att
Västtrafiks fordon elektrifieras, minskar vi förbrukningen av hållbara bränslen. Det gör att
andra inom transportbranschen får ökad tillgång till bränslen med låg klimatpåverkan.
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MILJÖ

100 000 nya resenärer
Så många bilister har valt att fortsätta åka med kollektivtrafiken
efter att de provåkt under två veckor med Västtrafik. Provåkarkampanjer har genomförts sedan 2011.
Under årets kampanj genomfördes en manifestation på Gustav
Adolfs torg i Göteborg för att visa hur mycket plats bilarna tar om
man jämför hur effektivt det är när bilisterna väljer buss i stället.
Den annonskampanj som gick i tryckta medier fick pris i såväl
Svenska Designpriset som den internationella reklamtävlingen
Epica Awards.

” De nya tågen blir cirka
80 meter långa och får
cirka 270 sittplatser per
tåg – och kommer att
trafikera alla Västtrafiks
tågsträckor.”

Nya Västtåg
Med start 2021, kommer Bombardier att
leverera 45 nya tåg till Västtrafik och
Västra Götalandsregionen. Tågen behövs
för att klara av att öka antalet tågresor till
130 000 om dagen 2035, vilket motsvarar
en tredubbling i jämförelse med trafiken
2006 eller mer än en fördubbling i jämförelse med 2018.

8
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Tågen ska både ersätta gamla tåg och
utöka antalet befintliga tåg för att klara
framtida resebehov. I det första skedet
handlade det om 40 tåg, men redan i november utökades ordern med ytterligare 5 tåg.
Kraven i upphandlingen har varit att fordonen ska vara bekväma och driftsäkra
med plats för många resenärer ombord.
Tågen kommer att klassas som snabbtåg
vilket innebär hastigheter upp till 200 km/h.

De designas för att klara tuffa krav under
alla årstider och under många år.
Tågen byggs med kunders och tågpersonals krav och önskemål i åtanke. Det blir
bland annat stora flexibla ytor för rullstolar,
rullatorer, barnvagnar och cyklar. Tågen
utrustas redan från början med wifi och
informationssystem.

2

elektriska ledbussar

trafikerar linje 16 i Göteborg.
Därmed kan vi ge fler göteborgare
ett attraktivt alternativ till den egna
bilen.

Elektrifiering av bussarna
Under året har Västtrafik tagit stora steg
inom elektrifieringen av fordonsflottan.
Det är positivt för klimat och miljö men
öppnar också för ett nytt sätt att använda
städerna.
Inställningen till elbussar är positiv bland allmänheten och elbussarna uppskattas av
förarna.
– De är behagliga att köra, vilket gör det
attraktivt för förare att köra för oss och trafikföretagen i tider då det rent generellt är svårt
att rekrytera förare. Ur ett förarperspektiv
innebär elbussar att man inte blir fullt lika trött
under ett pass, säger Hanna Björk som är
hållbarhetschef på Västtrafik.
Under 2018 har Västtrafik och trafikföretagen beslutat om att ta ett 60-tal elbussar
i drift i Göteborg, Borås, Uddevalla och

 idköping. En del är redan i drift, andra komL
mer att tas i bruk under 2019 och 2020. De
nya elbussarna kör inom nuvarande avtal,
och när sedan ny trafik upphandlas kommer
antalet elbussar att öka ännu mer.
För att kunna köra bussarna, krävs det
laddstationer, vilket kan vara svårt att installera i anslutning till start- och ändhållplatser.
I samband med att Västtrafik ser över var
elbussarna ska kunna laddas, är ambitionen
att samtidigt utreda möjligheterna att installera pausrum för förarna.

Cyklar i Borås
Under 2018 fick boråsarna testa att hyra någon av
Västtrafiks cyklar från Borås resecentrum. Pilotprojektet var ett samarbete mellan Västtrafik och Borås
stad och omfattade 50 hyrcyklar varav tio som gick
på el.
Efter utvärdering beslutade Borås stad sig för att
fortsätta projektet – fast endast med elcyklarna,
eftersom de var populärast bland kunderna och
användes mest.
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Inom ramen för ElectriCity testades två
elektriska ledbussar under Volvo Ocean
Race och därefter har de gått i trafik på linje 16.
– Genom att köra helelektriska bussar på
en linje med många resenärer kan vi ge fler
göteborgare ett attraktivt alternativ till den
egna bilen. De nya eldrivna bussarna är
betydligt tystare än dieselbussar, helt utan
avgasutsläpp och utformade för att ge en
smidig och bekväm resa, säger Hanna Björk.

30

elbussar

kommer att ta hand
om hela stadstrafiken
i Lidköping.

4

15

elbussar

är planerade på linjerna
20, 27, 31 och 32 som alla
utgår från Eketrägatan i
Göteborg. Start under
2020.

elbussar

elbussar

kommer att trafikera linje
60 som går mellan Masthugget och Redbergsplatsen i Göteborg, med start
hösten 2019.

10

ledbussar

kommer att trafikera linje
2 i Borås.

kommer att gå på linje
5 i Uddevalla.
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SAMHÄLLE

För ökad jämlikhet och
delaktighet i samhället
Kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Den möjliggör för människor att
delta i samhället, att arbeta, studera, nå fritidsaktiviteter och att möta andra människor.
Genom att samverka med kommunerna om att etablera nya linjer, bygga resecentrum, pendelparkering och nya pendeltågsstationer, bidrar Västtrafik till att förvalta och utveckla det omgivande samhället.
Kollektivtrafik ska vara mer tillgänglig för alla medborgare och är därför ett viktigt medel för att
främja jämlikhet och delaktighet i samhället. Social hållbarhet finns med i alla skeden från tidig planering till utförande och uppföljning.

10
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Kungälvs resecentrum

Exempel på aktiviteter
Utvecklande stadsmiljöer �� Resecentrum byggs för att finnas länge och utformas därför med hög kvalitet och funktion. Västtrafiks resecentrum ska vara tillgängliga, attraktiva
och trygga platser som ger möjlighet för möten mellan människor.
Icke-diskriminerande verksamhet �� Den trafik, de tjänster och de resandemiljöer som
Västtrafik erbjuder ska fungera väl för alla. I oktober 2018 antog Kollektivtrafiknämnden i
Västra Götalandsregionen en strategi för att utveckla kollektivtrafiken med utgångspunkt
i de sju diskrimineringsgrunderna.
Trygghet för kunderna �� Tillsammans med trafikföretag och myndigheter arbetar
Västtrafik för att öka trygghet och säkerhet för alla kunder. Detta kan till exempel ske
genom förarnas och annan personals bemötande, medvetenhet i utformning av hållplatser och kameraövervakning.
Tillgänglighet �� Kollektivtrafik ska erbjudas i hela regionen, och fordon och resenärsmiljöer ska utformas så att kollektivtrafiken görs mer tillgänglig för alla. En annan aspekt
handlar om att information ska vara lättförståelig, finnas på flera språk och vara tillgänglig
i flera kanaler.
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SAMHÄLLE

Ombordmätningen 2018
95%
80%

Jag är nöjd med
senaste resan
Jag är nöjd med
Västtrafik
2014

2015

2016

2017

2018

Detta diagram är en sammanfattning av resultaten från de
löpande kundnöjdhetsmätningar som genomförs ombord inom
Västtrafiks reguljära buss-, båt-, tåg- och spårvagnstrafik.

800

m2

Info på Centralen
Västtrafik finns där kunderna finns, oavsett om
det handlar om digitala kanaler eller det personliga mötet. Under året har Trafikverket och
Västtrafik tillsammans startat ett Trafikinfocenter
på Göteborgs centralstation. Satsningen har
gjorts för att kunderna snabbt ska kunna få information när det inträffar störningar i tågtrafiken.
Centret är placerat i den stora hallen för att
det ska vara lätt för resenärerna att hitta dit.
Det bemannas med två personer och är öppet
vardagar klockan 6–22, lördagar 8–22 och
söndagar 8–20.

Den nya tågdepån i Lidköping ger
snabbare reparationer och underhåll av tågen på Kinnekullebanan,
med fler tåg i trafik som följd.

Tillsammans under EuroPride
Västtrafik har varit en partner till West Pride under
många år och valde att också stödja årets kulturfestival som gick under namnet EuroPride.
Ett av veckans mest framträdande inslag var
Västtrafiks kulturmanifestation Stolta spårvagnar.
Sju konstnärer fick sätta sin prägel på sex spårvagnar i Pridefärgerna rött, gult, orange, grönt, blått och
lila: Ebba Chambert, Linnéa Teljas Puranen, Oscar

12

HÅLLBARHETSRAPPORT 2018 VÄSTTRAFIK

Andersson, Nathalie Ruejas Jonson, Gustav Gigi
Sandin samt Linden Carter och Mira Cederwall
Victorin.
– För mig förkroppsligar kollektivtrafiken mångfald och jämlikhet, här är alla välkomna, oavsett vem
du är, var du kommer ifrån, vad du tror på eller vem
du blir kär i, sa Västtrafiks vd Lars Backström när
Stolta spårvagnar presenterades.

KUNGÄLV

ÅKAREPLATSEN
Göteborg

GAMLESTADEN
Göteborg

Trygga och välkomnande
Under året har Västtrafik invigt tre nya resecentrum som alla är trygga och moderna mötesplatser
för Västtrafiks kunder och andra invånare.
KUNGÄLV RESECENTRUM
Med 6 000 beräknade resenärer om
dagen, bidrar resecentrumet till att
binda samman de östra och västra
delarna av Kungälv. Resecentrumet
ligger i det nya bostadsområdet Kongahälla med köpcentrum och mer än kommande 1 000 bostäder.
Resecentrumet har tio hållplatslägen
för bussar och vänthall i två plan med
servicebutik och café. I byggnaden finns
även gratis wifi och bankomat.

ÅKAREPLATSEN RESECENTRUM
När delar av Nils Ericsonterminalen
kommer att tas ned för att göra plats för
flera byggprojekt som kommer att
prägla Centralenområdet i många år
framöver, behövdes ett nytt resecentrum. Åkareplatsen resecentrum blir ny
start- och ändhållplats för flera stora
pendlarlinjer under flera år framöver.
Närheten till Drottningtorget, Nils
Ericsonterminalen och tågen på Centralstationen gör att kunderna enkelt
kan byta mellan buss, tåg och spårvagn.

GAMLESTADEN RESECENTRUM
I somras fick en av kollektivtrafikens
största knutpunkter i Göteborg en ny
mötesplats för resenärer och invånare.
Gamlestaden är en stor knutpunkt för
våra resenärer och området genomgår
just nu en kraftig förändring med nya
bostäder, handel och kontor.
I vänthallen finns bland annat kafé,
kiosk och restaurang samt pausutrymme för förare. Västtrafik testar och
utvecklar nya arbetssätt för att möta
kundernas behov i Västtrafikbutiken.

Digitala lösningar för en
modern kollektivtrafik

Jobbsprånget
Jobbsprånget är ett program som
Västtrafik deltar i och som ger praktik
och erfarenhet åt utrikesfödda akademiker och andra som behöver stöd i att
etablera sig på arbetsmarknaden. På
så sätt får de arbetslivserfarenhet och
därmed bättre möjlighet att få jobb.
Under året har detta fallit väl ut och i
några fall har det skapat anställningar
för den som deltagit i programmet. Programmet består av handledarutbildning, mentorskapsträffar och coaching.
Jobbsprånget genomförs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen gör att människors förväntningar på
kollektivtrafiken förändras. Västtrafik utvecklar
därför lösningar som svarar mot dessa behov.
Kombinerad mobilitet syftar till att erbjuda
effektiva lösningar för hela resan. Kollektivtrafiken är stommen i ett sådant system – men
kompletteras av lösningar för resans första
och sista bit.
– Under 2018 har vi utvärderat de tekniska
och affärsmässiga lösningarna, säger Marita
Albrektson som arbetar med att utveckla
erbjudandet inom kombinerad mobilitet.
Tillsammans med Göteborgs Stads Parkering har Västtrafik testat en teknisk lösning för
att göra det möjligt att köpa biljett till kollektivtrafiken i samma app som bilisterna använder för att betala sin parkering.
– Testen fick stor uppmärksamhet i branschen. Det var första gången som biljetter till
kollektivtrafiken såldes genom en annan organisations app. Redan innan pilotprojektet var
avslutat kunde vi konstatera att tekniken
fungerar, säger Marita Albrektson.

Under hösten startade Västtrafik två pilotprojekt för att testa själva affärsmodellen.
EC2B är en tjänst som gör att hyresgäster och
boende kan köpa biljett och resa med olika
resesätt – i samma app. Utöver kollektivtrafik
kan man boka och betala för lånecykel, bilpool, hyrbil, taxi och samåkning, men också
hemleverans. Först ut var de boende i en
bostadsrättsförening som Riksbyggen har
byggt i Göteborg.
– Tillsammans med Smart Resenär prövar
vi också kombinerad mobilitet i en stadsdel i
Göteborg. Medarbetarna får tillgång till ett
samlat erbjudande som innehåller alla
resealternativ för tjänsteresan.
Den anställde kan välja bilpool
eller andra transportslag,
eller köpa en digital biljett
”Digitala lösningar
till kollektivtrafiken, avslutar
gör det möjligt att
Marita Albrektson.
möta kundernas nya

förväntningar på
kollektivtrafiken.”

Ökad tillgänglighet
Under 2018 har vi genomfört många satsningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.
Några exempel är:
• Färdtjänstberättigade kan ansöka om Reshjälpskortet, som ger möjlighet att ta med en
person som reshjälp under resan kostnadsfritt.
• Destinationsutrop finns nu i hela Västtrafiks område på samtliga busslinjer (ej flexlinjer
och anropsstyrda turer som körs med anropstyrdtrafik).
• Reseplaneraren visar tillgängligheten bättre på tåg.
• Ledsagarservice finns sedan juni 2018 även på Åkareplatsen, inom och till/från
Nils Ericsonterminalen och Centralstationen och finns därmed på totalt 60 platser i regionen.
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En arbetsplats som är
trygg och inkluderande
Västtrafik strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en arbetsmiljö där
medarbetarna har en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi erbjuder en trygg och inkluderande arbetsplats. Respekt och tillit ska genomsyra de relationer
som Västtrafik har med kunder, partners och övriga intressenter. En inkluderande kultur innebär
att visa respekt, att tillåta och uppskatta olikheter, att dela med sig av kunskap och att vara öppen
för nya perspektiv. I en sådan kultur premierar vi delaktighet och samarbete.

14
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Exempel på aktiviteter
Likabehandling och mångfald >> Vi arbetar med mångfalds- och jämställdhetsfrågor för
att ge alla likvärdiga rättigheter och möjligheter. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religiös åskådning, funktionsvariation, könsöverskridande identitet och uttryck
ska våra medarbetare känna sig delaktiga. Mångfald omfattar olika kompetenser, arbetslivserfarenheter och olika sätt att tänka och lösa problem, men också skilda egenskaper,
utseenden och livssituationer.
Ledarskapsutveckling >> Ett bra ledarskap skapar förutsättningar för en hållbar och
stimulerande arbetsplats. Hos Västtrafik ska ledarskapet präglas av personligt ansvar för
och omtanke om hållbar utveckling, kunder, medarbetare och kollegor samt om verksamhet och resultat. Närvarande och coachande ledare som är tydliga i sin kommunikation ger
medarbetarna förutsättningar för att trivas, stanna kvar och växa med företaget.
Det goda medarbetarskapet >> Medarbetare som mår bra är avgörande för verksamheten. Västtrafik har därför under de senaste åren ägnat mycket tid åt att tillsammans med
medarbetare reflektera över vad som skapar engagemang. Västtrafik främjar fysisk och
psykisk hälsa genom en mängd olika preventiva åtgärder och möjligheter, men också
genom att erbjuda möjlighet till flexibel arbetstid.

VÄSTTRAFIK HÅLLBARHETSRAPPORT 2018
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200 förebyggande aktiviteter
för en bra arbetsmiljö
Vårt mål är att alla medarbetare ska känna att
de går till jobbet och har en bra dag. Arbetet med
att utveckla arbetsmiljön sker i dialogform.
Ägarskapet för dessa dialoger ligger hos
ledarna, som också håller i samtalen med sina
respektive team under så kallade OSA*-ronder.

”Vi fortsätter
arbetet tillsammans
med våra partners
för att bli ett mer
kunddrivet företag.”

Under dessa ronder diskuteras fem områden:
• Möteskultur
• En bra dag på jobbet
• Balans
• Nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier, k ränkningar och repressalier
• Likabehandling
I arbetet för att skapa bra arbetsförhållanden
har såväl likabehandling som allas lika rättigheter och möjligheter vävts in i processen.
Dessa förhållningssätt svarar mot de krav
som diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning ställer på ett proaktivt arbete för en god
organisatorisk och social arbetsmiljö.

OSA-rondens samtal har genomförts på
alla avdelningar under fem moduler på vardera två timmar. Målet med Västtrafiks
arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt,
psykiskt och socialt sund och utvecklande
arbetsplats för alla medarbetare. Västtrafik
arbetar aktivt med det hälsofrämjande arbetet i form av en rad riktade aktiviteter.
I december rapporterade samtliga chefer
in de preventiva aktiviteter som har genomförts. Totalt har 200 förebyggande aktiviteter
rapporterats.

*OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö

Från #metoo
till metod
Under hösten 2017 berättade många
kvinnor om sexuella trakasserier
under hashtagen #metoo och många
berättelser var kopplade till arbetsplatsen. Tillsammans med Västra
Götalandsregionen har Västtrafik
under året tagit fram utbildningen
Från #metoo till metod.
Utbildningskonceptet vänder sig
till chefer och är ett stöd i arbetet
mot sexuella trakasserier. Målet har
varit att ge våra ledare verktyg i arbetet
mot sexuella trakasserier och få ökad
kunskap om riskfaktorer, samt verktyg och stödmaterial. Utbildningen är
resultatet av ett samarbete mellan
HR-avdelningarna på Västtrafik och
Västra Götalandsregionen samt Kunskapscenter för jämlik vård, Västra
Götalandsregionens avdelning för
mänskliga rättigheter och Hälsan &
arbetslivet, Västra Götalandsregionens interna företagshälsa.

Framtidens medarbetare
Västtrafik medverkade vid Chalmers arbetsmarknadsdagar CHARM. Det är ett bra sätt att
få kontakt med studenter vid Chalmers och på så sätt stärka vårt arbetsgivarvarumärke. För
att kunna erbjuda en attraktiv och modern tjänst söker Västtrafik specialistkompetenser
inom IT och teknik.
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Nya kontor
I slutet av 2018 flyttade vi in i våra nya
lokaler i Skövde och Borås, och under
sommaren 2019 flyttar vi in i Regionens
hus i Göteborg. Vi arbetar i allt högre
grad aktivitetsbaserat.

Mötesfria
fredagar
Vi är verksamma i hela regionen och
tänker därför på hur vi planerar möten.
Vi har flextid som ger större frihet för
individen att få en bra balans mellan
privat- och arbetsliv. Därför försöker
vi lägga möten mellan 9 och 16 under
måndag–torsdag, och hålla fredagarna
mötesfria.

Blodgivare
Västtrafik uppmuntrar medarbetare att ge blod. Sedan några år tillbaka
kan medarbetare göra det under arbetstid.

”Boka walk-and-talkmöten! Möten man har
ute, under promenad.”

Hälsa och balans
Friskvård är ett sätt för Västtrafik att möjliggöra en bättre arbetsmiljö. Det går till exempel att boka så
kallade walk-and-talk-möten, vilket innebär att man har sitt möte utomhus – under en promenad.
Andra aktiviteter vi erbjuder är löparkvällar, office-yoga och massage samt dialog kring stress och
balans på alla avdelningar. Under 2018 deltog fem lag när vi under hösten arrangerade fotbolls-VM,
där VM står för Västtrafikmästerskapen.

VÄSTTRAFIK HÅLLBARHETSRAPPORT 2018
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En långsiktigt hållbar
ekonomisk förvaltning
Ekonomisk hållbarhet handlar om att säkerställa en långsiktigt hållbar affär med ansvarsfull och effektiv förvaltning av skattemedel.
Tre saker kännetecknar Västtrafiks affärsprocesser: hög affärsmoral, ansvarsfullt nyttjande av
skattemedel samt nolltolerans mot mutor och korruption. Upphandlingsprocessen är central
genom att Västtrafik via krav i upphandlingar kan uppfylla målen om en hållbar kollektivtrafik och
att upphandlingar av varor och tjänster sker med miljöhänsyn.
Tillsammans med partners och leverantörer utvecklar vi digitala systemsom gör kollektivtrafiken
mer attraktiv och enklare för kunderna.

18
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Lidköping station

Exempel på aktiviteter
Investeringar �� Västtrafiks verksamhet finansieras till hälften av skattemedel, vilket
ställer höga krav på att vi använder resurserna på ett effektivt sätt. Dessa höga effektivitetskrav gäller också när vi investerar i olika typer av projekt för att löpande utveckla verksamheten.
Upphandlingar �� Västtrafik utvecklar kravställningen i upphandlingsprocessen så att
den i allt högre grad omfattar sociala, etiska och miljörelaterade krav. Självklara utgångspunkter är Västra Götalandsregionens policy för mänskliga rättigheter samt regionens
uppförandekod. Det övergripande inköpsmålet för Västtrafik är att varje inköp ska leda till
en mer effektiv och hållbar användning av resurser.
Digitalisering �� Baserat på vår kunskap och expertis utvecklar vi moderna kollektivtrafiklösningar. Vi vill finnas där kunderna finns, och lägger därför stor kraft på att utveckla
individualiserade och digitala lösningar för kunderna.
Nolltolerans mot mutor �� Det etiska förhållningssättet bottnar i svensk lagstiftning,
men även de etiska regler som tagits fram av Institutet Mot Mutor. Västtrafik arbetar för
att förebygga brott, bedrägerier samt interna regelbrott. Västtrafik och dess medarbetare
ska agera rättvist, anständigt och ärligt samt med en hög grad av integritet. Under året har
vi uppdaterat vår policy om etik i linje med uppdaterad lagstiftning.

VÄSTTRAFIK HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

19

EKONOMI

Innovationer utvecklar
Det goda kundmötet
En viktig del i hållbarhetsarbetet är att
utveckla nya attraktiva lösningar som får
fler att välja att resa tillsammans. Arbetet
på Västtrafiks Innovationsarena börjar
alltid med kundernas behov.
Först när vi vet vad kunderna verkligen behöver kan vi börja titta på hur en lösning skulle
kunna se ut, och om den ska utformas som
ett personligt, fysiskt eller digitalt kundmöte.
– För att ta reda på våra kunders verkliga
behov behöver vi träffa dem för att prata,
analysera, utveckla och testa lösningar tillsammans. Genom att inkludera kunden i
utvecklingsprocessen lär vi oss tidigt i processen både vad som är problematiskt och
vilka kundernas grundläggande behov är,
säger Marketta Jurmu som är ansvarig för
Innovationsarenan.

Genom att involvera kunderna också när
vi designar lösningen kan vi säkerställa att
tjänsten, produkten eller processen möter
ett verkligt behov.
– Vi träffar våra kunder på flera olika platser. Ibland på kontoret för längre och djupare
intervjuer, ibland ses vi ute i trafiken på en
pendelparkering, på en perrong eller ombord
på ett fordon. Allt för att komma så nära
kundupplevelsen som möjligt, säger Marketta
Jurmu.
Under innovationsarenans två år har
Västtrafik träffat över 1 500 kunder och
engagerat över 100 Västtrafikare.
– Ett riktigt bra steg i rätt riktning för att
leva Det goda kundmötet, avslutar Marketta
Jurmu.

Varannan biljett i
Västtrafik To Go
Försäljningen av biljetter genom Västtrafik To Go har vuxit rejält
under året. Vid årets början köptes 38 procent av alla Västtrafiks
biljetter digitalt via appen och i augusti hade försäljningen ökat
med 12 procentenheter. Idag sker drygt 50 procent av vår försäljning till privatkunder genom Västtrafik To Go.
– Allt fler väljer att ha sin biljett i mobilen. Jag tror att en anledning är enkelheten. Man har alltid butiken i fickan och kan köpa
biljett när och var man vill, säger Maria Björner Brauer,
marknads- och försäljningschef på Västtrafik.
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70 zoner blir 3
Antalet zoner i biljettsystemet minskar från drygt 70 till 3. När den nya
zonindelningen är införd i slutet av 2020, blir resan och biljettköpet enklare – samtidigt som det blir möjligt att resa längre sträckor än idag för
samma pris vilket kommer att gynna arbetspendlingen i Västra Götaland.

Uppsagt avtal på grund
av kvalitetsbrister
Kronan Grupp och Kronan Transport hade avtal med Västtrafik om att köra färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd
trafik på flera platser i regionen. På grund av kvalitetsbrister
som orsakade stora besvär för kunderna, valde Västtrafik i
september 2018 att säga upp elva av dessa avtal. Kronan
Grupp och Kronan Transport valde då att inte längre utföra
resor i de avtal som fanns kvar. I oktober stod det klart att
Majvillan Transport, Taxi Väst, Sandarna Transporter,
Cabonline Region Väst och Taxi Göteborg tog över uppdragen
efter en direktupphandling.

” Vi behöver göra det
enklare för våra kunder
att betala för de tjänster
vi erbjuder.”
Lars Backström, vd Västtrafik

Enklare och tryggare anropsstyrd
trafik med digital tjänst
Efter att ha testats sedan sommaren 2018 har nu den
digitala tjänsten Boka resa lanserats. Tjänsten vänder sig
till dem som reser med färdtjänstresor, vårdresor och
skolskjuts.
Färdtjänstresenärer kan boka sin resa själv i Boka resa.
Det är också möjligt för den som har ombud att låta dessa
boka färdtjänstresor. När det gäller vårdresor och skolskjuts kan resenärer se och avboka sina resor digitalt,
men själva bokningen sker över telefon.
Boka resa är en del av den digitalisering som vi satsar
på inom anropsstyrd trafik. Digitaliseringen gör det enklare och tryggare för våra resenärer med särskilda behov
att resa med färdtjänstresor, vårdresor eller skolskjuts,
säger Åsa Björk, kommunikationsansvarig för anropsstyrd trafik på Västtrafik.
Den som vill fortsätta att beställa resor via telefon kan
också göra det som idag genom Västtrafiks beställningscentral. Tjänsten är tillgänglig i hela regionen förutom
Göteborg.

”Färdtjänstresenärer
kan nu boka sin resa
själv i appen Boka resa.”

VÄSTTRAFIK HÅLLBARHETSRAPPORT 2018
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En förutsättning för
hållbara städer
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att ge människor ett gott liv med goda förutsättningar för
att verka och bo i Västra Götalandsregionen. Västtrafik arbetar för att fler ska välja hållbara resor
där kollektivtrafiken är en del av resandet i kombination med andra transportmedel.
Västtrafiks ambition är att vara
ledande inom hållbar kollektivtrafik.
Det handlar om att ta socialt, ekono
miskt och miljömässigt ansvar för
verksamheten inom bolagets
ansvarsområden. Det innebär att
visa respekt för och skydda miljön,
mänskliga rättigheter, arbetstagares
rättigheter och god affärsetik idag
och i framtiden.
När det gäller ekonomisk hållbar
het handlar det framförallt om att

säkerställa en långsiktigt hållbar
affär med ansvarsfull och effektiv
förvaltning av skattemedel. Väst
trafik tar socialt ansvar både i rollen
som samhällsaktör och arbetsgivare.
Som samhällsaktör ligger fokus på
att kollektivtrafiken ska vara till
gänglig, säker, trygg och bidra till att
människor får tillgång till arbete,
utbildning, fritidsaktiviteter etc och
därmed blir regionen mer jämställd
och jämlik. Medarbetarperspektivet

handlar om att skapa en inklude
rande arbetsmiljö med samma möj
ligheter för alla. Miljömässig håll
barhet omfattar hållbar och
miljöanpassad kollektivtrafik, sys
temlösningar, fastigheter och kring
tjänster. Västtrafiks kollektivtrafik
ska ha låg klimatpåverkan och utfö
ras energieffektivt.

Väsentlighetsanalys
Under 2017 genomfördes en väsent
lighetsanalys för att identifiera vilka
hållbarhetsfrågor som är viktigast
för Västtrafik att arbeta med. Analy
sen baserades till viss del på Global
Reporting Initiatives, GRIs, ram
verk, och genomfördes med repre

sentanter från olika funktioner inom
organisationen. De frågor som iden
tifierades rangordnades utifrån hur
stor påverkan de har utifrån ett eko
nomiskt, socialt och miljömässigt
perspektiv, samt också hur viktiga de
är för intressenterna. När urvalet av

de mest väsentliga frågorna gjorts
grupperades dessa utifrån Västtrafiks
fyra fokusområden för hållbarhetsar
betet – miljö, samhälle, medarbetare
och ekonomi.

Väsentliga frågor
Resultatet av väsentlighetsanalysen visade att följande frågor ska vara i fokus för Västtrafiks hållbarhetsarbete:

Miljö
•E
 nergi
•U
 tsläpp
•A
 vtalsuppföljning

Samhälle
•L
 okalsamhällen
• Avtalsuppföljning
•K
 undernas hälsa och
säkerhet
•K
 undernas integritet

Medarbetare
• Anställning
• Relationer mellan
anställda och ledning
• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och jämställdhet
• Icke-diskriminering

Ekonomi
• Indirekt ekonomisk
påverkan
• Inköpsrutiner (upphandling)
• Test och innovation
• Avtalsuppföljning
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Dialog med intressenter
Västtrafik för en kontinuerlig dialog
med intressenterna för att ha en god
överblick över de förväntningar som
finns. Exempel på forum för samver
kan och frågor som diskuteras med
några av intressentgrupperna är:
Kunder
Västtrafik för dialog och interagerar
på flera sätt och med olika grupper av
kunder, framförallt för att skapa
insikt kring kundernas behov för att
löpande utveckla erbjudandet.
Genom Innovationsarenan genom
förs undersökningar kontinuerligt
inom olika områden som exempelvis
trängsel ombord samt informations
behov ombord och på hållplats vid
byten.
Partnerföretag
Västtrafik har ett nära samarbete
med bolagets partnerföretag. På led
ningsnivå sker detta exempelvis i

gemensamma affärsledningar och
genom gemensamma utbildningar.
Västtrafik deltar också aktivt i arbe
tet med partnerföretagens medarbe
tare, bland annat i frågor som rör
rekrytering och utbildning av förare,
förarnas arbetsmiljö samt kring bil
jettkontrollens arbete.
Politiken och samhälle
Västtrafik för en kontinuerlig dialog
med politiska beslutsfattare på olika
nivåer, och bidrar bland annat med
analyser, utredningar och beslutsunderlag åt Kollektivtrafiknämnden
och enskilda kommuner
Västtrafik deltar också i ett regio
nalt bussbranschråd tillsammans
med Arbetsförmedlingen, Västra
Sveriges bussbranschförening,
utbildningsföretag för bussförare,
busspartnerföretag och andra buss
arbetsgivare i syfte att förbättra och
utveckla befintlig uppdragsutbild

Modellen visar de intressenter som identifierades under den väsentlighetsanalys
som Västtrafik genomförde som ett led
i utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Media och
sociala medier

Partnerföretag

Näringsliv
(arbetspendling )

Ägare

Medarbetare

Västtrafik
Allmänhet
(lokalsamhället)

Akademin
(forskare och studenter)

Politiker
(på kommunal, regional
och nationell nivå)

NGO och andra
intresseorganistioner

Kommunala
förvaltningar

Branschorganisationer
Övriga
leverantörer
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Andra trafikhuvudmän
Samverkan sker med andra trafikhu
vudmän i landet samt i övriga Nor
den kring en rad olika frågor, exem
pelvis kring miljöfrågor,
länsöverskridande trafik, biljett
samarbeten och prissättning.
Kunskapsutbyte och dialog sker
också kring bland annat kundinsik
ter och a nalys.

Kunder

Turistnäringen

Andra
trafikhuvudmän

ning för buss samt genomföra rekry
teringsinsatser, kampanjer och akti
viteter.
Under Svensk Kollektivtrafiks
regi driver Västtrafik också samver
kansfrågor via olika nätverk, exem
pelvis inom miljö. Ett annat exempel
på samverkan är Västtrafiks delta
gande i olika forum med intresse
grupper och politiker kring tillgäng
lighetsfrågor.
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Trafikverket
(och andra offentliga
myndigheter)

FN:s globala mål
globala målen, där några har identi
fierats där Västtrafik kan ha störst
påverkan.
Det viktigaste målet för Västtrafik
är att bidra till hållbara städer och
samhällen, SDG 11. Detta uppnås
framförallt genom aktiviteter kopp
lade till SDG 9, 12 och 17. Genom att
arbeta för att utveckla hållbara
städer och samhällen kan Västtrafik
också bidra till SDG 7, 10 och 13.

FN antog under 2016 Agenda 2030
som innehåller 17 globala hållbar
hetsmål, SDG (Sustainable Develop
ment Goals). Målen ska säkerställa
en hållbar utveckling för alla männ
iskor och för planeten. Syftet är att
avskaffa extrem fattigdom, att
minska ojämlikheter och orättvisor i
världen och att lösa klimatkrisen.
De 17 globala målen består av 169
delmål. Västtrafik kan direkt eller
indirekt bidra till de flesta av de 17

SDG 11, Hållbara städer och
samhällen, är det mål där
Västtrafik kan bidra mest till
att uppfylla, genom grunden i
verksamheten, att utveckla
kollektivtrafiken för de många
människorna på ett långsiktigt
hållbart sätt.
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Upphandling är en grundläggande del i Västtrafiks verksamhet, och genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar bidrar
bolaget till SDG 12, Hållbar
konsumtion och produktion.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Västtrafik har en aktiv roll i
planeringen och utvecklingen,
bland annat genom bolagets
test- och innovationsarena, av
kollektivtrafiken i Västra
Götalandsregionen, och
bidrar därmed till SDG 9,
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Genom kontinuerligt arbete
med energieffektivisering och
utbyte av fossila bränslen
bidrar Västtrafik till SDG 7,
Hållbar energi för alla.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Västtrafiks verksamhet bygger
på samarbete och partnerskap, med Västra Götalandsregionen, med kommunerna och
med partnerbolagen. Dessutom är bolaget verksamt i
UITP, den internationella samarbetsorganisationen för aktörer inom kollektivtrafik. Bolaget
bidrar därmed till SDG 17,
Genomförande och globalt
partnerskap.

Ökad användning av förnybara bränslen och ökad elektrifiering är exempel på hur
Västtrafik bidrar till SDG 13,
Bekämpa klimatförändringen. Även arbetet med att
öka antalet resenärer bidrar
till detta mål.
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för social hållbarhet,
jämlikhet och jämställdhet.
Den gör det möjligt för fler
människor att vara delaktiga i
samhället utan bil. Därmed
bidrar Västtrafik också till
SDG 10, Minskad ojämlikhet.
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Affärsmodell baserad på
samarbete
Västtrafiks affärsmodell bygger på partnerskap, som baseras på långsiktiga relationer och
tillit mellan parterna. Den strategiska styrningen grundar sig på uppdraget från ägaren,
Västra Götalandsregionen.
Västtrafiks uppdrag och övergri
pande mål för den allmänna kollek
tivtrafiken finns beskrivna i
trafikförsörjningsprogrammet, som
revideras vart fjärde år.
Uppdrag och övergripande mål
omsätts till strategier som ska styra
mot rätt prioriteringar och som ligger
till grund för verksamhetens alla
delar. Verksamhetsstrategin, som
finns beskriven i affärsplanen, utgör
basen för hur Västtrafik driver

utvecklingen av kollektivtrafik i
Västra Götaland. Strategin bygger
på effektivt och konstruktivt samar
bete genom partnerskap. Det över
gripande målet är att öka det håll
bara resandet och kollektivtrafikens
marknadsandel genom ökad till
gänglighet i hela Västra Götaland,
och genom att erbjuda en attraktiv
kollektivtrafik med minskad miljö
påverkan, där alla resenärsgrupper
beaktas.

Kundlöftet

Västra Götalandsregionen, sätter upp styrande mål
och prioriterade utvecklingsområden.

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

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

Västra Götalandsregionen
Styrande
mål

Prioriterade
utvecklingsområden

Västtrafik
Mission
Vision
Affärsidè

Affärsplan och
Verksamhetsstrategi

Partnerbolagen
Prioriterade
områden

Väsentliga frågor
Miljö

Samhälle

Medarbetare

Läs mer om Väsentliga frågor på sidan 23.
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Västtrafik och partnerföretagen
har en gemensam värdegrund som
präglar arbetet med att på bästa sätt
ta vara på de gemensamma resur
serna. Målet är att hålla hög och
jämn kvalitet genom att leverera sta
bila och pålitliga resor som fungerar
i alla delar. Rätt tjänst vid rätt till
fälle ger rätt värde för kunden samti
digt som det bidrar till en hållbar
samhällsutveckling.
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Ekonomi

Uppföljning

Västra Götalandsregionen

Styrande mål
Övergripande mål
Andelen hållbart resande ökar i hela Västra Götaland,
och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv
och konkurrenskraftig region.
Delmål 1
Ökad tillgänglighet i hela Västra Götaland – nåbarhet för
alla invånare, servicenivå och restid.

Delmål 2
Attraktiv kollektivtrafik – fokus på resenärernas upplevelse, såväl befintliga som potentiella.
 elmål 3
D
Alla resenärsgrupper beaktas – de sju diskrimineringsgrunderna beaktas, fokus på trygghet och tillgänglighetsanpassning.

Delmål 4
Minskad miljöpåverkan – fokus på fossilfri kollektivtrafik,
minskade utsläpp och minskat buller.

Exempel på aktiviteter inom de
prioriterade utvecklingsområdena,
fram till 2020

• få bättre samordning mellan linjelagd kollektivtrafik och skolresor, utifrån lokala förutsättningar.
• ta fram principer och strategier for kollektivtrafiken i regionens
pendlingsnav.
• samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process.

• utveckla pris- och betalsystem, samt information, och göra
det enklare att resa.

• utveckla kollektivtrafiken utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion ellar annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

• främja hållbart resande, och samverkan for att utveckla
smartare kombinationer av färdsätt.

Västtrafik

Mission

Vision

Affärsidé

Vi förenklar vardagen för de många
människorna, genom att erbjuda
kollektiva resor till arbete, studier
och fritid. Därigenom är vi en
ledande aktör i att utveckla det
goda livet i Västra Götaland.

Det naturliga valet när man reser.
Våra kunder väljer oss för att de
vill, inte för att de måste.

Västtrafik ska, i nära samarbete
med företagets partners, utveckla,
marknadsföra och leverera attraktiva och hållbara kollektivtrafikresor och tjänster till de många
människorna i Västra Götaland
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Verksamhetsstrategin
Västtrafik ska verka för en omställ
ning till ett hållbart transportsys
tem genom en ökad marknadsandel
för kollektivtrafikresor. Den strate
giska inriktningen är att kollektiv
trafiken blir ett förstahandsval för
resandet inom Västra Götaland.
Omställningen ska ske genom en
helhetssyn på hållbart resande, uti
från resenärens behov och utvecklad
samordning med övrig samhällspla
nering.
Västtrafiks verksamhetsstrategi
består av åtta olika delar, som alla är
direkt kopplade till beståndsdelarna
i affärsidén. Strategin ligger till
grund för hur verksamheten ska dri
vas och utvecklas för att nå uppsatta
mål. En av delarna i verksamhets
strategin handlar om ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet.

För att nå uppsatta mål krävs det
att resurser används på ett smart
och hållbart sätt, vilket innebär hän
syn till såväl ekologiska som sociala
(samhälle och medarbetare) och
ekonomiska aspekter.
• Ekologiska aspekter kännetecknas
av hållbara och miljöanpassade
transportlösningar, systemlös
ningar, fastigheter och kringtjäns
ter. Västtrafiks resor ska ha låg kli
matpåverkan och ska utföras
energieffektivt.
•S
 ociala aspekter kännetecknas av
en kollektivtrafik som är tillgäng
lig, säker och trygg och som bidrar
till att människor får tillgång till
studier, jobb, frititidsaktiviteter
som ger en en mer jämlik och jäm
ställd region.

• Ekonomiska aspekter känneteck
nas av en långsiktigt hållbar affär
med ansvarsfull och effektiv för
valtning av skattemedel.
Västtrafik visar respekt för och
skyddar miljön, mänskliga rättighe
ter, arbetstagares rättigheter och
visar god affärsetik idag och i framti
den. Lagar och relevanta krav efter
följs och Västtrafik är med och sätter
framtida standarder och krav. Håll
barhet ingår naturligt i bolagets
kommunikation.

Västtrafik

Verksamhetsstrategi
1. S
 amarbete genom partnerskap
Vi strävar efter att ha en nära och professionell
relation med våra partners, där vi utgår från en värdegrund för vårt partnerskap som vi gemensamt tagit
fram.

6. Hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt
För att nå våra mål krävs det att vi använder våra
resurser på ett smart och hållbart sätt, vilket innebär
att vi tar hänsyn till såväl ekologiska som sociala (samhälle och medarbetare) och ekonomiska aspekter.

2. Utveckling i framkant
Vi strävar efter att ligga i framkant i vår bransch och
vara ledande inom utveckling av hållbara kollektivtrafiklösningar och tjänsteerbjudanden.

7. Vårt erbjudande som helhetslösning
De kollektivtrafikresor och tjänster vi erbjuder ska
utgöra en helhet, där vi ska leverera i alla delar för att
kundens upplevelse ska bli den önskade.

3. Relationsskapande marknadsföring
Genom vår marknadsföring strävar vi efter att skapa
långsiktiga och starka relationer med våra kunder och
locka nya kunder till kollektivtrafiken.

8. Människorna är drivkraften
Västtrafik finns till för de många människorna i Västra
Götaland. Västtrafiks anställda är, tillsammans med all
personal hos partnerföretagen, företagets största tillgång.

4. Stabil och pålitlig leverans
Vi strävar efter en stabil och pålitlig leverans där vi
levererar en hög och jämn kvalitet till alla – alltid.
5. Attraktivitet genom kundfokus
För att kunderna ska välja Västtrafik behöver kollektivtrafiken upplevas som attraktiv.
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Ansvar och styrning
För att hantera de risker som är kopplade till de väsentliga frågor som har identifierats bedriver
Västtrafik sedan flera år ett systematiskt analysarbete som fortsätter under 2019.
Trafikförsörjningsprogrammet är
utgångspunkten för kollektivtrafi
kens utveckling inom Västra Göta
land. Västtrafik har regionfullmäk
tiges uppdrag att ingå avtal om
allmän kollektivtrafik, och ska
bedriva sin verksamhet i enlighet
med uppdrag från kollektivtrafik
nämnden.
Västra Götalandsregionens verk
samhet styrs av nämnder och styrel
ser. Ansvaret fördelas enligt de reg
lementen och ägardirektiv som
regionfullmäktige fastställt. Region
styrelsen har uppsiktsplikt över
nämnder och styrelser och vakar
över att Västra Götalandsregionen
fullgör sina åligganden inom olika
verksamheter utifrån fullmäktiges
beslut samt enligt lag och andra för
fattningar.
Regionstyrelsen utövar ägarskap
för Västra Götalandsregionens för
valtningar och bolag. Det innebär att
regionstyrelsen har ett övergripande
samordningsansvar utifrån ett hel
hetsperspektiv och för att verksam
heten bedrivs ändamålsenligt och
effektivt.
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Policyer styr verksamheten
Ett antal policyer ligger till grund för
Västtrafiks verksamhet:
• Ägardirektiv och bolagspolicy
• Miljöpolicy
• Finanspolicy
• Policy för inköp och upphandling
• Etikpolicy
• Policy för säkerhet
Miljöpolicy
Västtrafiks miljöpolicy ska vara
relevant i förhållande till verksam
heten och ska bidra till att verksam
heten bedrivs i enlighet med Västra
Götalandsregionens målsättning.
Den ska följa kraven i ISO 14001.
Policyn grundar sig på målsätt
ningen om att Västtrafik ska vara
ledande inom hållbar kollektivtrafik
och innehåller ett åtagande om stän
dig förbättring och förebyggande
arbete, samt åtagande om att följa
gällande lagstiftning och andra krav.
Västtrafiks miljöpolicy utgör grun
den för att fastställa och följa upp
antagna handlingsplaner. Vid fram
tagandet tas Västra Götalandsregio
nens styrande dokument inom miljö
området i beaktande såsom Västra
Götalandsregionens miljöpolicy,
dokumentet Klimat 2030 Miljöplan
2017–2020, Trafikförsörjningspro
gram samt Miljö- och klimatstrategi.
Miljöpolicyn revideras årligen.

Etikpolicy
Syftet med Västtrafiks policy för
etik är att beskriva grunden för ett
gemensamt förhållningssätt i etiska
frågor. Västtrafik ska vara ett före
döme samt bedriva verksamheten på
ett etiskt och moraliskt sätt som
bidrar till att skapa förtroende för
verksamheten hos kunder, ägare,
partners och omvärld.
Policyn ska underlätta agerandet i
de situationer då tillämpliga regler
saknas eller då regelverket inte inne
håller tillräcklig information om hur
man bör handla. Policyn omfattar
alla anställda samt personer med
uppdrag inom Västtrafik som kon
sulter och styrelseledamöter.
Denna policy grundar sig framfö
rallt på Västtrafiks förhållningssätt
och värderingar när det gäller:
• mänskliga rättigheter
• likabehandling
• socialt ansvar
• agerande och omdöme
Mänskliga rättigheter
Västtrafik följer Västra Götalands
regionens handlingsplan för det sys
tematiska arbetet med mänskliga
rättigheter, ”Det goda livet – för varje
människa”. De mänskliga rättighe
terna har sin utgångspunkt i FN:s
deklaration om de mänskliga rättig
heterna och är universella och gäller
för alla. De slår fast att alla männ
iskor är födda fria och med lika
värde, värdighet och rättigheter,
utan åtskillnad.

I bolagets strategiska hållbarhets
arbete, både i det externa och interna
perspektivet, finns de mänskliga rät
tigheterna med som en självklar
utgångspunkt. Utifrån ett internt
hållbarhetsperspektiv är det speci
fika arbetet med jämlika och ickediskriminerande arbetsplatser som
är extra relevant och där har under
2018 ett antal åtgärder genomförts.
Västtrafik ingår även i strategiska
samarbeten med offentlig sektor och
näringsliv, vilket är ett viktigt sätt
att bidra till det goda livet i regionen
och i utvecklingen av en hållbar
region och en hållbar kollektivtrafik.
Ett sådant samarbete är Nätverket
för lika rättigheter och möjligheter
som drivs inom Västra Götalandsre
gionen, där Västtrafik ingår som
sakkunniga och tillsammans belyser
viktiga frågor inom de här ämnes
områdena. Västtrafik har även varit
med och startat upp nätverket Diver
sity Charter på västkusten.
Under 2019 kommer arbetet med
att definiera mätetal och strukturer
för uppföljning att fortsätta. Vidare
kommer alla ledare genomgå obliga
torisk chefsutbildning för att förhin
dra sexuella trakasserier. Västtrafik
har i samarbete med Västra Göta
landsregionens avdelning för
Mänskliga Rättigheter, Koncernstab
HR samt Kunskapscenter för Jämlik

vård tagit fram en chefsutbildning,
”Från #Metoo till metod”, och Väst
trafik avser att säkerställa att alla
ledare genomgått utbildningen
under 2019.
Antikorruption
Inom området upphandlingar har
Västtrafik sedan 2017 tagit med Sve
riges kommuner och landstings upp
förandekod för leverantörer. Under
året har beslut fattats om att förnya
regelverket för inköp och upphand
ling, som syftar till att säkerställa
att alla inköp och upphandlingar
genomförs enligt gällande lagstift
ning samt att inköp görs genom ett
effektivt och hållbart nyttjande av
resurser i linje med av styrelsen
beslutad policy för inköp och upp
handling. Utbildning kring detta har
genomförts för ledare och som gene
rell kortare information på frukost
möte för all personal. Detta är också
en del i introduktionen för nyan
ställda sedan hösten 2018.
Ett led i Västtrafiks arbete mot
mutor och jäv är den särskilda blan
kett som togs fram under året. I den
ska styrgruppsmedlemmar och
andra projektdeltagare redovisa
eventuella särskilda intressen i sam
band med att en upphandling startar.
Detta är under implementering och
kommer att göras för alla kommande
upphandlingar.

Enligt upphandlingslagstift
ningen ska Västtrafik begära in och
kontrollera bevis för att leverantören
inte ska uteslutas ur upphandlingen
beroende på:
• Skäl som rör fällande dom i
brottmål
• Skäl som rör åsidosättande av
skyldigheter att betala skatter och
sociala avgifter
• Skäl som rör insolvens, intresse
konflikter eller allvarliga fel i
yrkesutövningen
Detta görs genom att ta in en så
kallad ESPD-blankett där leverantö
ren intygar detta. Detta är än så
länge frivilligt.
Ansvar och uppföljning
VD har som uppdrag att leda
Västtrafiks verksamhet i enlighet
med aktiebolagslagen, samt andra
lagar och föreskrifter. För att bolaget
ska ha ett gemensamt förhållnings
sätt, och tydliga riktlinjer finns olika
typer av styrande dokument. För att
skilja de olika dokumenten åt inom
Västtrafik, har VD beslutat att poli
cyer och spelregler är att betrakta
som styrande dokument (policyer
beslutas av styrelsen och spelregeler
av VD i samråd med ledningsgruppen).
Policy och spelregler tas upp och
gås igenom i ledningsgruppen i slutet
av varje år.
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Effektiv riskhantering
För att hantera de risker som är kopplade till de väsentliga frågor som identifierats har
Västtrafik inlett ett analysarbete som kommer att fortsätta under 2019.
Västtrafiks övergripande riskområden är identifierade enligt nedan.
Riskerna är indelade utifrån Västtrafiks målstruktur och till detta har
sedan finansiella risker, leverans av
trafik samt IT lagts till som separata
riskområden.
Omvärldsrisker har samlats i en
egen gruppering för att lättare
kunna diskutera påverkbara risker
inom övriga områden. Tillgänglighet, trygghet och säkerhet samt risk
för oegentligheter ses som särskilda
frågeställningar som ska beaktas
inom samtliga övriga risker.

Risker per område
Nedan presenteras några av de risker
som identifierats kopplat till Västtrafiks verksamhet och den väsentlighetsanalys som genomförts. Arbetet
med ytterligare analys av risker kommer att fortsätta under 2019.
Västtrafiks hållbarhetsrisker
inom mänskliga rättigheter, antikorruption och personal är exempelvis
ojämlikhet och diskriminering på
arbetsplatsen, oriktiga upphandlingsförfaranden och att inte kunna
erbjuda en god organisatorisk och
social arbetsmiljö. Västtrafik har

Västtrafiks övergripande riskområden
Risker att inte nå
ökad tillgänglighet
för invånarna

Risker att inte nå
en attraktiv
kollektivtrafik

Risker att inte nå
en minskad
miljöpåverkan

Risker inom det
finansiella området

Risker inom
området leverans
av trafik

Risker inom
IT-området

Omvärldsrisker
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flera pågående initiativ inom dessa
områden och kommer under 2019 ta
fram indikatorer, mål och åtgärder
för att följa upp arbetet.

Riskbeskrivning

Åtgärd

Risk för att införande av GDPR medför att vissa
tjänster mot kund inte kan upprätthållas och skapar
en negativ effekt.

Genomgångar för identifiering av problemområden pågår. Alternativa
lösningar kommer, i den mån det är möjligt, tas fram. Risk för negativ upplevelse för kund finns.

Risk för ofördelaktig publicitet kring medarbetare
påverkar kundnöjdheten, ex användande av mobiltelefon under färd.

Kontinuerligt arbetet i kommunikationen mellan Västtrafik och partnerföretag kring säkerhetsbestämmelser och förväntat agerande i kundmöten. Arbete med ”Det goda kundmötet”. Uppföljning av varje incident.

Risk för att nya lagstiftningen inte uppfylls ur ett tillgänglighetsperspektiv vilket kan påverka människors
möjligheter att resa med Västtrafik.

Åtgärder odefinierade i arbetet med riskanalys.

Risk för att negativ dialog med kommuner och delar
av regionen påverkar kundnöjdheten.

Finns ett strukturerat samarbete med avdelningen för samhällsutveckling spetsen. Bättre fungerande dialog. Ytterligare steg ska tas för att nå
vidare och öka graden av samarbete.

Risk för att Västtrafik inte i tillräcklig utsträckning förbättrar mötet med kund i samarbete med Västtrafiks
partners (inkluderar mötet med kunder som har speciella behov).

Handlingsplan för ”Det goda kundmötet” är i genomförandefas, vilket
syftar till att via ledarskapet, internt och hos Västtrafiks partners, skapa
en kultur av goda kundmöten. Västtrafik har under 2016 färdigställt en
utbildning av alla ledare och arbetet har under 2017 och 2018 gått vidare
till medarbetarna.

Risk att det blir svårt att nå de övergripande målen
om samhällets infrastruktur, såsom v ägnät, bussfiler,
depåer, pendelparkeringar, laddinfrastruktur mm inte
utvecklas i den takt som Västtrafik är i behov av.

Några initiativ för att minska risken är Sverigeförhandlingen och Koll
2035. Samarbeten sker också med Trafikverket och kommuner.

Risk att Västtrafik inte når målet –80 % klimatpåverkan till 2020.

– Öka antalet personkilometer genom kundkampanjer och effektivare
trafikplanering.
– Omförhandla i befintliga busstrafikavtal för att säkerställa förnybara
drivmedel med hög koldioxidminskning
– Öka andelen förnybart drivmedel med hög koldioxidminskning i viss
fartygstrafik och dieseltågstrafik
– Säkerställa interna resurser för att omförhandla och följa upp kraven i
avtalen
– Utreda tillkommande kostnader för åtgärderna som krävs inom befintliga avtal

Risk för brister i avtalsföljsamheten, befogenheter
samt bedömning av nytta för Västtrafik. (Västtrafik
har ett stort antal leverantörer.)

Åtgärder har börjat att identifieras, men rutiner är ännu inte fastställda.
Risken omfattar inte trafikavtal (ca 80% av kostnadsmassan) där tydliga
systemstöd och processer finns.

Risk för att den digitala utvecklingen går fort vilket
medför att analys av effekter och nytta inte blir gjorda
samt att analys av helhet och teknik inte blir tillräcklig.

– Efterfråga och följa upp effekten av önskad/införd tjänst.
– Prioritera att gå mot en modern IT-arkitektur.
– Säkerställa informationsflöde och kontrollpunkter.

Risk för förändringar av nivån på bränslepriser (till
exempel HVO).

Ett högre bränslepris ökar trafikkostnaderna, men kan leda till ett ökat kollektivt resande. Löpande bevakning av indexens utveckling. På längre sikt
följs utveckling genom budgetarbetet och långtidsprognosen. Avrapporteras till styrelsen.

Risk att trafikentreprenörer ibland har svårt att finna
förare med rätt utbildning och service.

Detta påverkar förutsättningar att bedriva verksamheten med de resmöjligheter och den resekvalité som Västtrafik behöver för att nå målen
för alla trafikslag. Kontinuerlig dialog med trafikföretagen. En modell tas
fram tillsammans med partners inkl viss ersättning. Delaktighet i utbildningar. Gemensamt HR-råd som tillsammans adresserar frågan.
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Årets hållbarhet i siffror
Resandet med kollektivtrafiken har
under 2018 slagit nya rekord. 339
miljoner resor utfördes vilket innebär en ökning med fyra procent jämfört med 2017 och arbetet att erbjuda
en klimatsmart och hållbar resa
fortsätter. Därför har en ny miljöoch klimatstrategi, såväl som en ny
strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, fastställts under året.
Klimatmålet är överordnat övriga
miljömål. För att nå klimatmålen
behöver Västtrafik kraftigt öka
andelen elektrifierad trafik. I takt
med att elektrifieringen ökar uppnås
miljömålen i form av minskat buller,
minskade utsläpp av kväveoxider
och partiklar och en minskad energianvändning. Fram mot 2035 behöver hälften av busstrafiken utföras
elektrifierat. Elektrifiering kommer
inte vara möjligt överallt i Västtrafiks

trafikområde, så biogas och flytande
biodrivmedel kommer fortsatt vara
viktigt. Speciellt för flytande biodrivmedel finns idag en utmaning.
Det råder osäkerhet kring tillgång
och pris på flytande biodrivmedel
med hög klimatprestanda och det
finns därmed risk att minskningen
av koldioxid inte fortsätter i samma
takt som tidigare år. Tillsammans
med en risk i att elektrifieringen inte
sker i den takt och omfattning som
krävs för att klimat och miljömålen
skall nås, gör detta att vi på kort sikt
ser utmaningar att nå målen.
Västtrafiks koldioxidutsläpp per
personkilometer har minskat med
närmare 70 procent sedan 2006. En
person som färdas en kilometer i
Västtrafiks kollektivtrafik ger upphov till ett koldioxidutsläpp på cirka
16 gram.

Miljö och Klimatstrategin

2018 i jämförelse
med 2006

Klimat
Minskning av fossila koloxidutsläpp per personkilometer
jämfört med 2006

2020: 80 % (fastställt i trafikförsörjningsprogrammet)
2025: 85 %
2030: 87 %
2035: 90 %

–72 %

Energi
Minskning energianvändning jämfört med 2006

2025: 15 %
2035: 30 %

–2 %

Luftkvalitet
Minskade utsläpp av kväveoxider per personkilometer
jämfört med 2006

2025: 70 %
2035: 80 %
Buller
Minskning av bullernivåer för bussar i stadstrafik jämfört med 2006

2025: 3 dB
2035: 5 dB
Även andra bullerstörningar från kollektivtrafiken ska minskas
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–51 %

Under 2018 var 97 procent av våra
fordon tillgänglighetsanpassade.
Dock har Trafikverkets standard för
plattformshöjd ändrats, vilket har
gjort att ramperna på våra äldre tåg i
och med det numera definieras som
för branta. Det gör att dessa fordon
inte längre anses uppfylla alla tillgänglighetskrav. Under året har alla
våra busslinjer anpassats med både
yttre och inre destinationsutrop. Av
de 800 hållplatserna som utpekats
som prioriterade är 49 procent
anpassade efter alla de elva kriterierna som ingår (väderskydd, bänk,
resningshandtag, belysning, realtid,
ledstråk, kantstenshöjd, kontrastmarkering och ramp) och elva av de
utpekade hållplatserna saknar helt
någon form av anpassning.

Hur går det på
kort sikt?

Hur går det
mot 2035?

Miljö
KOLDIOXIDUTSLÄPP PER PERSONKILOMETER
(inkl. fartygstrafiken), jämfört med 2006

Minskade utsläpp av koldioxid
Västtrafiks koldioxidutsläpp per personkilometer har
minskat med nästan 70 procent sedan 2006. Mellan 2017
och 2018 har ingen ytterligare minskning av koldioxidutsläppen skett och minskningen riskerar att ske i långsammare takt på grund av försämrad klimatprestanda och ett
höjt pris på HVO (flytande biodrivmedel).
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ENERGIANVÄNDNING PER PERSONKILOMETER
(inkl. fartygstrafiken), jämfört med 2006

Energianvändning per personkilometer
Energianvändningen per personkilometer ligger på en stabil nivå men minskar inte. Kurvan påverkas av flera faktorer som Västtrafik i vissa fall har en begränsad möjlighet
att påverka, så som trafikplanering, framkomlighet och
körbeteende. För att minska energianvändningen behövs
insatser inom energibesparing och energieffektivisering.
Västtrafik arbetar med att förbättra dessa genom att
ställa krav i upphandlingar, föra dialoger och medverka i
utvecklingsprojekt.
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ANDEL PERSONKILOMETER MED FÖRNYBAR ENERGI
(inkl. fartygstrafiken), jämfört med 2006

Andel personkilometer med förnybar energi
Den nya miljö- och klimatstrategin har som ambition att
inga fossila drivmedel ska användas efter 2030. Prognosen för 2018 visar att förnybar energi står för 97 procent
av personkilometrarna och 95 procent av fordonskilometrarna hos Västtrafik, exklusive fartygstrafiken, som till
största delen fortfarande utförs med fossila drivmedel.
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Medarbetare
FÖRÄLDRALEDIGHET

LÖNER
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0

Kvinnor

2016

Män

PERSONALOMSÄTTNING

CHEFER

15,0
16,7
12,4

Totalt
Män
Kvinnor

50 %

SJUKFRÅNVARO, TOTALT
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4

Total korttidsfrånvaro, dag 1–14
Sjukfrånvaro, dag 15–59
Sjukfrånvaro 60–

3
2
1
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Män
Kvinnor

50 %

FÖRDELNING SJUKFRÅNVARO

%
5

36

2018

2018

%

0

2017

Kvinnor

2018

2017

Kvinnor
2018

2017

Män
2018

65
90
82

57,5
64
82

35
10
18

42,5
36
18

Samhälle
VARUMÄRKESMÄTNINGEN 2018

OMBORDMÄTNINGEN 2018

%
100

%
100

80

80

60

60

40

40

20

20
0

0

2016

2017

2018

Jag har alltid den kunskap jag behöver för att resa med Västtrafik
Jag känner mig alltid trygg hos Västtrafik
Västtrafik är alltid hjälpsamma

TILLGÄNGLIGHET BUSSAR

2015

2016

2017

2018

TILLGÄNGLIGHET SPÅRVAGNSSET

Bussar

100 %

2014

Jag är nöjd med senaste resan
Jag är nöjd med Västtrafik

Samtliga bussar i den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglighetsanpassade.

70 %

Spårvagnsset

Av de 205 spårvagnsset som går i den
allmänna kollektivtrafiken är 70%
tillgänglighetsanpassade.

Ekonomi
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

50 %

50 %

Biljettintäkter
Skattemedel
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Om rapporten
Detta är Västtrafiks andra hållbarhetsrapport, och
omfattar verksamheten inom Västtrafik AB. Eftersom
bolaget arbetar nära partnerföretagen nämns i vissa fall
även aktiviteter som involverar dessa. Västtrafiks hållbarhetsarbete omfattar frågor kring miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt
anti-korruption. Västtrafik arbetar med dessa frågor utifrån de fyra fokusområdena miljö, samhälle, medarbetare och ekonomi. Under 2017 genomfördes en väsent-

lighetsanalys för att definiera de frågor som bedöms ha
störst påverkan. Under 2018 har väsentlighetsanalysen
verifierats, bland annat med fördjupande intressentdialoger, för att säkerställa att rätt frågor är i fokus.
Förutom detta fortsätter det löpande arbetet med att
ta fram relevanta resultatindikatorer för de väsentliga
frågorna, samt med uppföljning av de policies som implementerats i organisationen.

Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Västtrafik AB, org.nr 556558-5873
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min (vår) granskning

av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig
grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 26 Februari 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg

Auktoriserad revisor
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