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Viktiga händelser 2017
 Under 2017 genomfördes 320 miljoner resor med Västtrafik vilket är en ökning med
5,6 procent jämfört med 2016.

 Vid mätningar ombord svarade 79 procent av kunderna att de var nöjda eller mycket
nöjda med Västtrafik som helhet, vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört
med 2016.

 En av årets verkliga framgångar blev biljettappen Västtrafik To Go. Appen svarade för
25 procent av Västtrafiks biljettintäkter.

 I juni kom VGR och Göteborg Stad överens om storstadsförhandlingen, vilket är en del
av Sverigeförhandlingen. Den för bland annat med sig att en linbana kommer byggas.
Linbanan blir en del av kollektivtrafiken.

 I september beställde Västtrafik en ny eldriven älvskyttel. Den blir Göteborgs första
eldrivna passagerarfärja, med stora miljövinster som följd.

 I december ställde sig Västtrafiks styrelse bakom avsiktsförklaringen angående elbussdrift inom stadstrafikområdet
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VÅR VISION

Våra kunder ska resa
med oss för att de vill,
inte för att de måste
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Det här är Västtrafik
• Huvudkontor i Skövde

• 1 880 bussar

• 23 700 ”gillare” på Facebook

• Lokalkontor i Borås, Göteborg,
Vänersborg och Uddevalla

• 106 tåg (varav 5 inhyrda från
Skånetrafiken)

• 4 500 följare på Instagram

• 8,9 miljarder kronor i intäkter

• 263 spårvagnar

• 391 anställda

• 36 båtar

• 2 100 följer vd Lars Backström på
Twitter

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

• 660 bilar och specialfordon
• 900 linjer

• 1 870 följare på Linkedin

• 777 400 registrerade kunder i
kundregistret

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

• Vi tar reda på invånarnas resbehov

• 8 000 resor i anropsstyrd trafik

• Vi köper in den trafik som behövs

• 5 000 beställningar i Beställningscentralen
• Fordonen kör 47 500 mil (nära 12 varv runt jorden)
• 63 500 besök på hemsidan

• Vi arbetar ständigt för att utveckla vår service
mot våra kunder, genom personlig kontakt och
tekniska lösningar

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

RESANDEUTVECKLING
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VD-ORD

Vi ska göra det enkelt att
välja hållbart resande
Västtrafik ligger i topp i landet när det gäller resandeutvecklingen. Vi har en position som trovärdig och
efterfrågad partner i arbetet med att skapa framtidens hållbara mobilitet, med kollektivtrafiken som kärna.

Under 2017 har antalet resor med
Västtrafik ökat kraftigt och vi är på
god väg att nå målet om 380 miljoner
resor till år 2025.
Fler linjer, högre turtäthet och
bättre digitala lösningar har gjort
det ännu enklare att resa tillsammans. I biljettappen To Go finns fler
typer av biljetter, möjlighet att låna
ut sitt periodkort och betala med
swish. Vi har också sänkt priset på
enkelbiljetter vid köp i appen.
Det är glädjande att se att våra
kunder gillar sin kollektivtrafik. 93
procent är nöjda med sin senaste
resa och nöjdheten med Västtrafik
som helhet ökar. För att ge kunderna
en ännu bättre upplevelse arbetar vi
vidare med att göra trafikinformationen snabb, säker och individanpassad.
Expert på mobilitet
Västtrafik är en viktig leverantör av
hållbara resor. Vår strävan är att
göra kollektivt resande så attraktivt
att vi stadigt ökar vår marknadsandel.
Vi vill också ta rollen som möjliggörare för hållbart resande i stort.
Våra städer och samhällen behöver
utvecklas så att fler kan välja att gå,
cykla och åka kollektivt. Därför är
det viktigt för mig att vi ökar vårt
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engagemang när nya områden byggs
eller förtätas och bidrar med vår
expertis inom mobilitet.
Samspel mellan många olika parter är nyckeln till att utveckla det
hållbara resandet. Vi har exempelvis
ett lovande samarbete med Göteborgs Stads Parkering, som syftar
till att erbjuda våra biljetter i Göteborgs parkerings-app. På så sätt kan
bilen vara en del av resan, men inte
hela resan.
Vår resedata är öppen och tillgänglig för alla. Vi hoppas göra det
möjligt för fler aktörer att utveckla
nya hållbara lösningar och affärsmodeller, där kollektivtrafiken är en del.
Jag är säker på att vi kommer att få
se nya samarbeten inom kombinerad
mobilitet under kommande år.
Färre bilar ett måste
Västtrafik är ett verktyg för att skapa
en större arbetsmarknadsregion i
Västra Götaland och för att stärka
dess kärna, Göteborg.
I Göteborg genomförs nu de
största satsningarna på stadsutveckling och infrastruktur i modern
tid. Göteborgs Stad har bestämt sig
för att prioritera kollektivtrafiken
under den långa byggperioden. Det
är ett bra steg, men frågan är om det
räcker. Jag är nog inte ensam om att

inse att en förutsättning för att
kunna ta sig fram under byggtiden är
färre fordon på vägarna. Det är en
gemensam utmaning och ett gemensamt mål.
Om kollektivtrafiken kommer
fram snabbare har Västtrafik en stor
möjlighet att ta marknadsandelar
och bidra till ett hållbart resande.
Men det kommer inte att vara enkelt.
Många kunder kommer att börja åka
med oss för att de måste, inte för att
de vill. Det gör att vi måste vara
extra bra och planera för så robusta
och stabila lösningar som möjligt, så
att kunderna hinner vänja sig. Men
vi är också beroende av att övriga
aktörer planerar för en bra helhet.
Partnerföretagen glänser
Vårt gemensamma kundlöfte har
fått stort genomslag hos våra partners. Jag tycker det är väldigt roligt
att se deras energi och vilja att åstadkomma förbättringar för kunderna.
Partnerföretagen efterfrågar och
delar med sig av goda exempel till
varandra, och samarbetet fördjupas
även i mer formella sammanhang,
som i det HR-råd vi bildat för att diskutera gemensamma frågor. Vi ska
bli allt bättre på att involvera våra
partners tidigt i alla frågor och förändringar.

’’

Vi måste ta extra väl
hand om våra kunder
när staden växer.”

Mognaden i partnerskapet är
resultatet av en kulturell förflyttning i spåren av vår utvecklingssatsning Det goda kundmötet, men det är
också drivet av våra affärsmodeller
med reseincitament och bonus för
kundnöjdhet. Vi delar idag insikten
om att alla är vinnare om det går bra
för alla partnerföretag. Kunden gör
ju ingen skillnad mellan oss – vi är
alla Västtrafik.
Första hållbarhetsrapporten
I år lämnar Västtrafik för första
gången en samlad hållbarhetsrapport, där vi beskriver vad vi gör på de
områden där vi kan göra störst skillnad. Detta har fått oss att diskutera
frågor som är oerhört centrala i vår
verksamhet, men som tidigare kommit lite i skymundan.
Vi ligger långt framme beträffande
ekologisk och ekonomisk hållbarhet,
eftersom vi har höga mål på dessa
områden. Nu känner jag mig nyfiken
på hur vi i vår verksamhet kan
utveckla arbetet med social hållbarhet i frågor som inkludering, jämställdhet och mångfald. För att fullt
ta vara på fördelarna med jämställdhet och mångfald eftersträvar vi en
inkluderande kultur. För mig innebär det lika rättigheter och möjlig
heter för alla, att vi visar respekt,

tillåter och uppskatar olikheter,
delar med oss av kunskap och att
vi är öppna för nya perspektiv.
Även om det initialt kan kännas
utmanande och svårt att tänka och
agera utanför sin bekvämlighetszon
så är jag övertygad om att vi drar
nytta av skilda erfarenheter och
perspektiv och att vi som bolag blir
bättre rustade för att möta fram

tidens krav på ett modernt och hållbart kollektivtrafikbolag.
Jag ser fram emot ett nytt år och
nya steg mot målet att utveckla ett
hållbart resande för alla, tillsammans med våra ägare, partners, medarbetare och kunder.
Lars Backström, vd Västrafik AB
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Morgondagens kollektivtrafik
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.

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

Vision

Styrande mål

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

Affärsidé

Verksamhetsstrategi

Varumärkesstrategi med kundlöfte

Verksamhetsstrategi
Vår verksamhetsstrategi består av åtta olika delar, som alla är direkt kopplade till beståndsdelarna i vår affärsidé.
1. Samarbete 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.
2. Utveckling i framkant
Vi strävar efter att ligga i framkant i vår bransch och vara ledande
inom utveckling av hållbara kollektivtrafiklösningar och tjänste
erbjudanden.

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.

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

7. Vårt erbjudande som en 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.

4. Stabil och pålitlig leverans
Vi strävar efter en stabil och pålitlig leverans där vi levererar en
hög och jämn kvalitet till alla – alltid.
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5. Attraktivitet genom kundfokus
För att kunderna ska välja Västtrafik behöver kollektivtrafiken
upplevas som attraktiv.
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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
fördubblas i förhållande till 2006.

Prioriteringar för att nå delmål 1:
•Å
 tgärder som leder till att vi bättre kan nyttja ledig
kapacitet på fordonen, till exempel genom att ge hög
sta 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 grundläg
gande servicenivå.
• Utveckla prioriterade stråk och stadstrafik i alla region
delar.
• 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 (upp
drag 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.

Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat
kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för
att möjliggöra hela resan.
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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 trafik före 2018/2019.
• Kvalitetssäkring av utrustning för tillgänglighet behö
ver göras systematiskt.
• Västtrafik kallas till kollektivtrafiknämnden varje vår
för redovisning av genomförandet av funktionshin
derstrategin.
Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både
minskar transportsektorns miljöpåverkan och
sin egen miljöpåverkan till 2025.
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Prioriteringar för att nå delmål 4:
• Fortsatt utfasning av fossila bränslen och andra
utsläpp genom kravställning i upphandling av nya tra
fikavtal (följer fastställd miljö- och klimatstrategi).
• Fortsatt utveckling av demoarenan ElectriCity till
sammans med övriga parter.
• FoU-projekt i samverkan med andra parter kring ny
teknik: elektromobilitet och förnybara bränslen.
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UPPNÅDDA MÅL

Allt fler och nöjdare kunder
Uppföljningen av de mål som Västtrafik har satt visar att utvecklingen går åt rätt håll. Kunderna blir hela tiden fler
och de blir allt nöjdare med Västtrafik och den tjänst som Västtrafik erbjuder.

1

Resanderekord med Västtrafik

Det gjordes 320 miljoner resor med kollektivtrafiken i
Västsverige under 2017, vilket är nytt rekord för Västtrafik.
Under 2017 satsade Västtrafik 119 miljoner kronor på förbättrade
resmöjligheter i form av ökad turtäthet, kortare restider och större
utbud på kvällar och helger. Satsningen ledde till en ökning med
sex* procent jämfört med förra året.
Spårvagn och buss ökar mest
Ökningen sker inom alla trafikslag, men allra mest ökar resandet
med spårvagnstrafiken i Göteborg. Under 2017 gjordes 126
miljoner resor med spårvagn, en ökning med sex procent jäm
fört med 2016. Bussresandet ökade också och landade på
166 miljoner resor 2017, en ökning med fem procent jämfört med
föregående år.
85 procent av resorna görs inom Göteborgsregionen, där
resandet ökade med sju procent till 274 miljoner. I Sjuhärad och
Fyrbodal stod resandet stilla, på 15 respektive 12 miljoner resor.
I Skaraborg minskade resandet med 1 procent och landade på
sju miljoner resor.
Digital försäljning växer
Under hösten 2016 satte Västtrafik målet att To Go skulle stå för
25 procent av biljettförsäljningen under 2017. Resultatet blev att
appen stod för 25,3 procent. Genom To Go har Västtrafik sålt
biljetter för nästan 550 miljoner kronor och andelen av försälj
ningen under året har gått från 14 procent till 38 procent.
*Under 2016–2017 har Västtrafik förbättrat resandestatistikens tillförlitlighet
genom att införa ett nytt kundräkningssystem. Under 2017 har detta
installerats ombord på tågen, vilket medför att cirka två procentenheter
av resandeökningen beror på detta.
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Allt nöjdare kunder

Västtrafiks målsättning är att 85–90 procent av kunderna ska
vara nöjda. Kundnöjdheten följer samma positiva trend som
resandeutvecklingen.
Sedan Västtrafik började mäta, och jobba systematiskt med
att öka kundernas nöjdhet, har siffrorna raskt blivit bättre. Vid
ombordmätningarna, säger nu 79 procent att de är nöjda med
Västtrafik i allmänhet. Det innebär en ökning med 22 procent
enheter sedan 2013. Nöjdheten med resan är på en så hög nivå
att det är svårt att öka den ytterligare. Årets ombordmätningar
visar att hela 94 procent är nöjda med den senaste resan.
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Under 2017 mättes hur kunderna tycker att Västtrafik lever upp
till kundlöftet. Också här ligger siffrorna på en hög nivå, även om
det finns utrymme för ytterligare förbättringar. 75 procent av de
som deltog i varumärkesmätningen säger att de alltid har den
kunskap de behöver för att resa med Västtrafik. 68 procent
tycker att Västtrafik alltid är hjälpsamma och 74 procent
känner sig alltid trygg hos Västtrafik.

3

Ökad tillgänglighet
för alla västsvenskar

Västra Götalandsregionens Strategi för funktionshinderanpass
ningens övergripande mål är: Kollektivtrafiken ska beakta alla
resenärgruppers behov och peka ut ett tillgänglighetsanpassat
nät för att möjliggöra resan. Detta mål har sedan brutits ner i
fem strategier. Under 2017 har Västtrafik arbetat med att nå
dessa strategier genom Kundstrategin och Kundlöftet.
Inom kundlöftetarbetet, som handlar om trygghet, uppmärk
samhet och kunskap, har det handlat om att kunderna ska
kunna förvänta sig ett liknande beteende i alla kanaler, till exem
pel samma enkelhet och logik i reseplaneraren som i den fysiska
tidtabellen. Konkreta initiativ som man jobbat med under året är
att förbättra arbetet med den fysiska miljön, fordon, terminaler
och hållplatser. Även samarbetet med intressenter, genom
VGRs samråd för funktionshinderfrågor har utvecklats genom
dialog med samrådet olika företrädare som fått komma med
inspel till förbättringar.
Andra projekt som pågår är utvecklandet av en app för audio
visuell tidtabellinformation, anpassning av nya kommande spår
vagnar och en översyn av ledsagarkortet.
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Samarbete för minskad
miljöpåverkan

Västtrafik strävar efter att fler människor i Västra Götaland ska
välja hållbara transportlösningar och välja rätt transportslag
vid rätt tillfälle. Tillsammans med leverantörer och partners
arbetar bolaget för att utveckla det gemensamma miljöarbetet.
Verksamheten erbjuder en arena för test av innovationer inom
smart miljöteknik och bolaget medverkar i och driver flera
forsknings- och utvecklingsprojekt.
Läs mer i Västtrafiks hållbarhetsrapport 2017.

1
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RESANDET OCH VARUMÄRKET

Vi gör saker som kunderna gillar
Första byggstenen i ett varumärke är alltid att
skapa en positiv kundupplevelse. Under 2016 och
2017 har Västtrafik och partnerföretagen arbetat
intensivt med att leva upp till sitt kundlöfte – och
det har gett resultat.
Som ett tjänsteutvecklande företag kan Västtrafik inte
utvecklas utan att göra det tillsammans med kunden.
– Till skillnad från ett varuproducerande företag
lämnar inte vi ifrån oss en färdig produkt. I vår process
är kunden delaktig som producent och konsument,
hela vägen, säger Maria Björner Brauer som är Enhets
chef försäljning och marknad på Västtrafik.
Denna delaktighet gör att kunderna har god kun
skap om Västtrafik och kan därför sätta ett högt
betyg på upplevelsen. I de undersökningar som görs
ombord på bussar och spårvagnar är 95 procent
nöjda med den senaste resan. Ändå är inte kollektiv
trafik en tjänst som engagerar – annat än när den inte
fungerar.

– Vi är som vattnet i vattenledningen. Det ska vara
rent, frisk och rätt tempererat. Ingen jublar när det
fungerar, men däremot blir vi irriterade när det inte gör
det, säger Maria Björner Brauer.
I själva verket pekar de flesta mätsiffror åt rätt håll.
Och Maria Björner Brauer pekar på några faktorer
som visar att relationen till kund blir allt starkare.
– Man kan se hur vi jobbar i sociala medier. Vi har
fått mycket spridning på våra inlägg på Facebook, inte
minst under West Pride. Väldigt många har tittat på
och delat de filmer som vi har lagt ut på Youtube.
Maria Björner Brauer nämner också nedladdning
arna av Västtrafik To Go som ett exempel på en posi
tiv kundupplevelse.
– Även om vi ligger efter företag som Spotify och
Netflix, ligger vi i framkant i vår bransch. Vi har mer än
en miljon nedladdningar av Västtrafik To Go, den sva
rar för försäljningen av 75 procent av alla enkelresor
och i Appstore har den 4,5 av 5 i betyg. Det säger något.
Vi gör bevisligen en del saker som kunderna gillar,
avslutar Maria Björner Brauer.

Maria Björner
Enhetschef försäljning
och marknad
Västtrafik
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TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

Västtrafik gör regionen tillgänglig
Ett av Västtrafiks allra viktigaste mål är att göra
det lättare för alla att ta sig fram. Genom att
beakta alla resenärsgrupper, ökar tillgängligheten
för invånarna i hela Västra Götaland.
Johan Wahn är chef för Anropsstyrd trafik och
bekräftar hur påtagliga tillgänghetsfrågor är i deras
arbete.
–Tillgänglighetsfrågor är själva grunden för vår
verksamhet. I den särskilda kollektivtrafiken jobbar vi
för att alla medborgare i Västra Götaland ska kunna
komma ut i samhället, säger Johan Wahn.
Den anropsstyrda trafiken hanterar till största
del sjukresor, men också färdtjänsten förutom den
i Göteborg.
– Beroende på behov, ser vi till att erbjuda ett for
don som passar kundens behov av att resa. Därför har
den anropsstyrda trafiken tillgång till specialanpas
sade fordon och certifierade förare, säger Johan Wahn.
Också den allmänna kollektivtrafiken ska göras
tillgänglig. Det ska gå att ta sig ombord på buss och
spårvagn med rullstol.
– Många hållplatser i Göteborg och utefter de
prioriterade pendelstråken har blivit mycket bättre.
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Vi anpassar fordon med låggolv, ramper och liftar.
De gamla spårvagnarna är svåra, men spårvagnarna
M31 och M32 har låggolv och när de nya vagnarna
M33 med ramp och liftar, som är upphandlade, k ommer
fasas de äldre vagnarna ut, vilket kommer att öka till
gängligheten, säger Johan Wahn.
Vid sidan av den hårda tillgängligheten, som hand
lar om att göra fysiska anpassningar av fordon och
hållplatser, ägnar Västtrafik stor möda åt att också
öka den mjuka tillgängligheten.
– Det gör vi till exempel genom att se till att alla
kunder har tillgång till rätt och anpassad information
om resan, men också genom att olika kategorier av
kunder får rätt förutsättningar att göra själva resan.
Barn är exempelvis en grupp som vi tar extra hänsyn
till, säger Johan Wahn.
– Ett annat sätt att öka tillgängligheten är genom
att erbjuda ledsagning i samband med byten. Det är
en del i ”Hela resan” och ett erbjudande som gör det
enklare för dem som har särskilda hjälpbehov att
utnyttja kollektivtrafiken. När det gäller den hårda
tillgängligheten har Västtrafik kommit långt och nu
arbetar vi för att göra lika stora förflyttningar för den
mjuka tillgängligheten, avslutar Johan Wahn.

Johan Wahn
Chef Anropstyrd trafik
Västtrafik, ordförande i
Affärsforum

Västtrafik ska leva
kundlöftet
Under de senaste åren har Västtrafik tillsammans med partnerföretagen bedrivit ett gediget
arbete för att förstärka kundens upplevelse av resan. Arbetet konkretiserades under ett
möte i november 2015.

– Den femte november 2015 träffades representanter för Västtrafik
och partnerföretagen på Stenungsbaden i Stenungsund. Där och då
satte vi kundlöftet samt målbilden
för kundupplevelsen och ledar
skapet, säger Pernilla Bergwall som
är HR-chef för Västtrafik.
Tre spår för att utveckla
kundupplevelsen
Mötet i Stenungsund var startskottet och sedan dess har arbetet med
att förstärka kundupplevelsen bedrivits i tre spår: Det goda kundmötet är
målet, och Det goda ledarskapet ska
skapa förutsättningar för Det goda
medarbetarskapet.
– För att kunden ska ha samma
upplevelse av Västtrafik, måste alla
medarbetare hos partnerföretagen
ha samma grundläggande syn på
kundmötet. Därför började vi med
att utbilda ledarna hos oss och partnerföretagen för att de skulle skapa
rätt förutsättningar för sina medarbetare. Vi tog fram ett utbildningspaket och alla ledare inom Västtrafik
9 000 har deltagit vid tre utbildningstillfällen, säger Pernilla Bergwall.
Medarbetarnas år
2017 har varit medarbetarens år hos
Västtrafik 300*. När Västtrafik har
reviderat affärsplanen för 2018, har
stor vikt lagts vid medarbetarskapet.
Västtrafiks alla ledare och medarbe-

tare ska göra det möjligt för våra
kunder att känna trygghet, känna att
de får hjälp och att de har den kunskap som behövs.
– Under 2017 har vi jobbat fram en
målbild för medarbetarskapet och vi
bjöd in alla medarbetare till träffar i
Alingsås. Där jobbade vi med fokus
på kundlöftet som är grunden för
träningarna, och vi gjorde det utifrån kärnkompetenserna ”jag vill,
jag kan och jag får, och vi gör det tillsammans”, säger Pernilla Bergwall.

titta på hur Västtrafik jobbar med
kundlöftet i vardagen. Lärteamen
träffades vid två-tre tillfällen inför
personaldagarna i september.
Arbetet med att utveckla vårt
medarbetarskap är avgörande för att
lyckas och följs därför upp löpande.
– Kärnvärdena och kundlöftet
finns med vid vår medarbetaruppföljning och ska även avspeglas vid
lönesättningen. Vi ska leva kundlöftet! avslutar Pernilla Bergwall.

Leva kundlöftet i vardagen
Därefter fick alla möjlighet att vara
med i ett lärteam, med en av cheferna som coach, och uppdraget att

*Västtrafik 300 syftar på de anställda på Västtrafik AB, medan Västtrafik 9 000 också
omfattar alla som är anställda på trafikföretagen.

Pernilla Bergwall
HR-chef, Västtrafik
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Flytten för If
Under 2016 fick Keolis information om att försäkringsbolaget If, med 800 anställda, skulle flytta från centrala
Göteborg till Lackarebäcks industriområde. Utmaningen var att kollektivtrafiken till området inte räckte
till. Bristen på parkeringsplatser gjorde det än viktigare
att hitta en lösning som kunde vara på plats vid inflyttning sommaren 2017.
– Vi träffade bland andra If, hyresvärden
Hemfosa och Västtrafik vid ett flertal till
fällen och kunde tillsammans konstatera
att If hade ett riktigt bra underlag om de
anställdas behov. De hade en resvane
undersökning som 73 procent av de
anställda hade svarat på, säger Johanna
Sjöberg som är marknadsutvecklare
på Keolis.

Johanna Sjöberg
Marknadsutvecklare
Keolis

Förstärkt trafik
Undersökningen gjorde att Keolis trafikutvecklare kunde se
när och i vilken omfattning linje 758, som hade en hållplats
precis utanför Ifs nya lokal, behövde förstärkas.
– Vi gick igenom förutsättningarna för trafiken och
utökade trafiken i samband med tidtabellsskiftet i juni 2017,
när If flyttade in, säger Johanna Sjöberg.
Kampanjen handlade väldigt mycket om dialog med If
och de anställda. Keolis tog fram informationsmaterial som
beskrev den utökade trafiken och vilka andra resmöjlig
heter som fanns.
– Vid två tillfällen före flytten var jag och våra kundvärdar
på plats hos If i de gamla lokalerna, för att informera om
trafiken i det nya området. Vi arrangerade en Västtrafika*,
vilket var ett nytt koncept för oss, säger Johanna Sjöberg.
Värdefull återkoppling
Några dagar efter flytten, var Keolis återigen hos If för att
höra hur det hade gått. Många sa att det fungerade mycket
bättre än väntat, men Keolis fick in flera värdefulla synpunkter.
– Vi hade lagt avgångstiderna lite för nära deras skiftslut
på kvällarna, vilket innebar att de antingen fick springa till
bussen eller missade den och fick vänta till nästa, säger
Johanna Sjöberg.
Keolis trafikutvecklare tog fram ett nytt förslag som för
ankrades hos personalansvarig innan Västtrafik gick vidare
med det. När de nya tidtabellerna trädde i kraft den 10
december, var förändringarna genomförda.

*Västtrafika är ett tillfälle när representanter för Västtrafik träffar kunder och pratar
om kollektivtrafik över en kopp kaffe.
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Tillsammans för ökad rörlighet
hos framtidens resenärer
Ungdomar har alltid varit viktiga för kollektivtrafiken. Inte bara för att de ofta åker kollektivt till och
från skola och fritidsaktiviteter, utan också för att
de rutiner som sätter sig i unga år påverkar våra
resvanor som vuxna.

ge roliga och avspända möten. Själva dragaren i mon
tern var en fotovägg där ungdomarna kan fota sig själv
och kompisgänget med somrig rekvisita och tävla på
instagram om resor med Västtrafik, säger Rebecca
Regstorp.

Startskottet på Nobinas och Västtrafiks gemen
samma arbete kring ungdomars framtida kollektivtrafikresande gick 2013.
– Vi började med en workshop tillsammans med
ungdomar för att få veta hur de såg på kollektivtrafi
ken. Ungdomarna är jag-fokuserade och vill därför
känna att resan ska passa ”mig”. En annan insikt var
att vi måste möta dem på deras egna arenor som
skola, fritidsgård och i sociala medier, säger Rebecca
Regstorp som är marknadsförare på Nobina i Skövde.

Den som kör, marknadsför
Enligt den samarbetsmodell som Västtrafik och
Nobina, och flera andra partnerföretag, arbetar efter
är det partnerföretaget som har ansvar för den lokala
marknadsföringen. Under 2017 har Nobina fortsatt att
sprida kunskap om Västtrafiks erbjudande till unga.
– Fritid 100 är ett fritidskort som vänder sig till unga
under 20 år och det gäller dygnet runt under sommar
lovet. Med det kan ungdomar åka hur mycket de vill på
eftermiddagar, lov och helger i 100 dagar, säger
Rebecca Regstorp.
– Vi har gjort riktade utskick till föräldrar och unga
vuxna, och annonserat i sociala medier inför sommar
lovet om lokala restips dit man kan ta sig med kollek
tivtrafiken. Uppföljningen visar att det ger resultat.
Kampanjen har lett till högre resande med fritids
kortet! avslutar Rebecca Regstorp.

Starkare relationer
Insikterna från workshopen har legat till grund för de
ungdomskampanjer som genomförts i Skaraborg
sedan dess. Nobina har velat bygga bättre och
starkare relationer mellan Västtrafik och de framtida
kunderna genom att nå dem på deras hemmaplan.
– Våra kundvärdar har tidigare år besökt flera gym
nasieskolor med en monter som var designad för att

Rebecca Regstorp
Marknadsförare
Nobina, Skövde
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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 lättare kan transportera varor på gator med färre
bilar, eftersom bilister väljer kollektivtrafik i stället.
* 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.
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Stor förståelse för
gemensamma mål
Kollektivtrafik är ett medel för samhällsutveckling.
Därför krävs det en ömsesidig samverkan med
kommunerna för att staden och kollektivtrafiken
ska kunna utvecklas i samklang.
Inte minst gäller detta för att hitta lösningar
som tillfredsställer kundernas framtida behov.
Camilla Holtet
Enhetschef Utveckling,
Västtrafilk

– Med ny teknik i form av digitalisering ser vi att det
kommer att bli lättare att kombinera olika sätt att resa
hållbart och på så sätt ge kunderna smartare sätt att
resa, säger Camilla Holtet som är enhetschef utveck
ling på Västtrafik.
– Vi är en del av hela samhällsutvecklingen, och
samverkan med kommunerna är ett fundament för att
kunna utveckla kollektivtrafiken framåt.
Ju tidigare, desto bättre
Västtrafik och kommunerna strävar efter en gemen
sam, tidigare process. Det ger båda parter en bättre
förståelse för varandras perspektiv. Det gör också att
möjligheterna att påverka blir mycket större.
– Det handlar ofta om att man ska bygga infrastruk
tur och det tar ju lång tid. Det är svårt att få till den där
bra lösningen, om man kommer in i processen för
sent, säger Camilla Holtet.

– Vi kan skapa ett trafiksystem som gynnar fram
komlighet om vi bygger en kollektivtrafik som går
hand i hand med hur kommunerna vill utveckla t ex en
stadsdel.
Det behövs förändring
Under året har Västtrafik bland annat jobbat tillsam
mans med Skövde kommun och Västra Götalandsre
gionen för att ta fram en gemensam plan för utveck
lingen av kollektivtrafiken i kommunen.
– En sak som vi har kommit fram till är att restiden
mellan ett antal större arbetsplatser och boende
områden är orimligt långa om man åker buss i stället
för bil. Den måste bli kortare för att öka attraktiviteten.
Första steget har varit att se att det behövs föränd
ring. Nu tar vi tillsammans fram en handlingsplan för
vad som ska behöver göras, avslutar Camilla Holtet.

VÄSTTRAFIK 2017 ÅRSRAPPORT
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Knutpunkterna ger nytt liv åt staden
Det lyser upp och visar vägen till hållplatsen,
samtidigt som det ger skydd i väntan på bussen.
Västtrafiks resecentrum byggs för att skapa
attraktivitet, trygghet och ett bättre stadsliv.
Västtrafiks resecentrum är naturliga knutpunkter i
samhället och har en stor påverkan på utvecklingen
av det område som det byggs i. Utvecklingen av
Gamlestaden sedan invigningen av tågstationen
2012 är ett bra exempel.
– I Gamlestaden har det sedan länge funnits en
knutpunkt för spårvagnar och bussar. För att utveckla
vårt kunderbjudande lade vi för några år sedan till en
tågstation när Alependeln byggdes, säger Stefan
Ekman som är Chef Infra på Västtrafik.
Ett ökat värde
Ett område som får tillgång till ny kollektivtrafik
utvecklas och blir mer uppskattat och i Gamlestaden
kan detta mätas i stigande markpriser. När Västtrafik
etablerar en knutpunkt ger det nytt liv åt stadsdelen.
Givetvis i form av den service som kollektivtrafiken
innebär, men också genom att byggnaden som sådan
skapar stadsliv.
– Se på hur området kring Stenpiren har utvecklats.
Vi har lagt ner mycket omsorg på att skapa en
knutpunkt som bidrar till stadens utveckling, och det
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är tydligt att det har gett resultat, säger Martin Giöbel
som är avdelningschef för Strategisk planering
på Västtrafik.
Nytt pris för Stenpiren
Stenpirens Resecentrum har nominerats ett flertal
gånger och vann redan 2015 priset Future Transport
Awards. Under 2017 tilldelades Stenpiren Sienapriset,
som är ett pris för landskapsarkitektur, eftersom
resecentrumet bedömdes vara en vacker plats som
gör staden större.
I Målbild Koll 2035, som är det nu gällande Kollektiv
trafikprogrammet för Göteborg, Mölndal och Partille,
framgår det att det blir fler lokala bytespunkter. Väst
länkens kommande stationer är en viktig del av detta.
– Västtrafik kommer att ansvara för kunderna och
allt som är ovan jord, medan Trafikverket ansvarar
för ytor under jord. De tre stationerna har lite olika
förutsättningar. Centralstationen blir en relativt ytlig
station, medan på- och avstigning vid stationerna
Korsvägen och Haga sker flera våningar ned. Det är
viktigt att mellanplanen erbjuder service och att de
upplevs som trygga, säger Martin Giöbel.
– För mer än hundra år sedan byggdes Central
stationen. Nu är det dags att bygga för de kommande
hundra åren, a vslutar Stefan Ekman.

Martin Giöbel
Chef strategisk
planering, Västtrafik

Stefan Ekman
Chef Infra, Västtrafik

Ny stadsbussterminal i Skövde
Antalet invånare och resenärer i Skövde ökar, och i takt med
det har behovet av ökad kapacitet och flexibilitet för lokal- och
regionbussar ökat. Efter ett års ombyggnad går busstrafiken
återigen från den nu ombyggda stadsbussterminalen.
– Nu har vi en modern stadsbussterminal på plats i Skövde.
Det ger oss bättre möjligheter att ge våra kunder en riktigt bra
service och potential att öka resandet i och omkring Skövde,
säger Lars Holmin (M), styrelseordförande för Västtrafik.
Tack vare bra kommunikation och samarbete mellan de inblan
dade aktörerna har det flutit på bra och kunderna har varit nöjda.
Enligt Västtrafiks kundundersökning för första halvåret 2017 uppger
98 procent av kunderna i Skövde stadstrafik att de är nöjda.
Det är i samarbete med Skövde kommun, NCC och Nobina som Västtrafik
har utvecklat den nya terminalen.

Stenpiren har vunnit Sienapriset
Fyra projekt var nominerade till Sienapriset
2017, Sveriges Arkitekters pris för bästa
landskapsarkitekturprojekt. I slutet av
november stod det klart att första priset
gick till Stenpiren Resecentrum i Göteborg.
Stenpiren Resecentrum prisas för ett
väl utfört hantverk och för att det bidragit
till en utveckling av en tidigare otillgänglig
del av staden.

– Stenpiren Resecentrum är ett viktigt
nav för våra kunder som byter mellan
spårvagn, buss och båt och en mötesplats
för göteborgarna, säger Stefan Ekman,
infrastrukturchef på Västtrafik.
Stenpiren Resecentrum ligger utanför
Skeppsbroplatsen i Göteborg och är en
del i den nya stadsutvecklingen vid Södra
Älvstranden, där en hel stadsdel ska

utvecklas med bostäder, verksamheter
och mötesplatser. Bakom Stenpiren
Resecentrum står Sweco Architects och
Göteborg Stad. Västtrafik var beställare
av byggnaden.

’’

I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för
alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär.
Ur juryns motivering för Sienapriset till Stenpiren.
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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.
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100 procent nöjda kunder
Varje år kommer ungefär 6 000 internationella besökare
till Göteborg för att lära sig mer om projektet ElectriCity.
Västtrafik är en av 15 aktörer bakom projektet och målet är
att utveckla, testa och demonstrera nya kollektivtrafiklös
ningar. Ett exempel är linje 55 mellan Johanneberg och
Lindholmen Science Park som trafikeras av en elbuss från
Volvo. Roger Vahnberg berättar vad som intresserar besökarna:
Unikt att testa en hel linje
– Medan många andra har testat enskilda bussar, var vi
väldigt tidiga med ett fullskaletest. Det har gett oss en helt
annan kunskap genom att kunna träffa förare och kunder
och ta reda på vad de tycker.
Extremt nöja kunder
– När vi 2016 träffade EU:s transportkommissionär Violeta
Bulc kunde vi berätta att vi hade 100 procent nöjda kunder
på linje 55. Det tog hon med sig …
Stort intresse för inomhushållplatserna
– Elektrifieringen gör att vi kan låta bussen komma riktigt
nära dit kunderna vill åka. Inga avgaser, inget buller – det
gör att vi till och med kan låta bussarna köra inomhus. Det
är det många som förvånas av, avslutar Roger Vahnberg.

På rätt väg i partnerskap
med trafikföretagen
Tillsammans med partnerföretagen utvecklar
Västtrafik kollektivtrafiken. Allt fler väljer att åka
tillsammans, allt fler är nöjda. Nu undrar kollektivtrafikföretag i hela världen: Hur går det till?

Roger Vahnberg
Vice vd, Västtrafik
Chair of Organising
Authorities Division,
Vice President of UITP

vändigt. Det går inte att skapa kvalitet, om man inte
har förtroende för varandra, säger Roger Vahnberg
och fortsätter:
– Dessutom bygger samarbetet på transparens
och en vilja att nå resultat. Både vi och våra partners
vill ha fler och nöjdare kunder – och den affärsmodell
som vi har tagit fram belönar de trafikföretag som lyckas.

Roger Vahnberg är vice vd för Västtrafik och vice ord
förande för UITP som samlar världens alla kollektiv
trafikföretag. UITP skapar bättre villkor för kollektiv
trafiken och ägnade under 2017 ett särskilt intresse
för samarbetet mellan Västtrafik och trafikföretagen.
Det är unikt med ett så långtgående partnerskap mel
lan aktörerna när kollektivtrafiken upphandlas.
– Ja, UITP har varit här och intervjuat företrädare
för Västtrafik och partnerföretagen. Resultatet kom
mer att presenteras i en akademisk publikation, men
också som ett knowledge brief från UITP som andra
kollektivtrafikföretag kan inspireras av, om de vill,
säger Roger Vahnberg.

Allt nöjdare kunder
Sedan 2012 har kunderna blivit nästan 25 procenten
heter nöjdare. Kundnöjdhet är ett effektivt styrmedel.
Trafikföretagen kan få upp till fyra procent högre
ersättning i bonus när de lever upp till de krav som de
sätter upp tillsammans med Västtrafik.
– Redan 2016 slog detta igenom och vi kunde
betala ut 30 miljoner kronor extra eftersom kunderna
har blivit så mycket nöjdare. Detta är ett väldigt effek
tivt sätt för oss att nå målet om nöjda kunder.

Så bygger Västtrafik förtroende
Reaktionerna var väldigt positiva när Roger Vahnberg
presenterade arbetet med partnerskap i styrelsen för
UITP. En ledamot undrade hur Västtrafik och partner
företagen gjort för att bygga upp ett gemensamt för
troende.
– Jag sa att det har varit en resa. Framgångarna är
resultatet av en lång process som började för tio år
sedan. Tillsammans med partnerföretagen har vi ska
pat en gemensam grund att stå på. Och det är nöd

Västtrafik inspirerar
UITP har inte tagit ställning för partnerskap, men lyf
ter fram detta kundfokuserade arbete som inspira
tion. Masaki Ogaka, som sitter i styrelsen tillsammans
med Roger Vahnberg, är tidigare ordförande för UITP
och har närmare 50 års erfarenhet från den japanska
tågsektorn.
– Efter presentationen sa han att de kunde lära av
Västtrafik och våra framgångar. Det är en bekräftelse
på att vi är på rätt väg, avslutar Roger Vahnberg.
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Linbanan blir ett riktigt lyft
Snart är det 400 år sedan Göteborg grundades. En av göteborgarnas jubileumsidéer kommer att knyta samman Göteborg rent fysiskt. Linbanan blir ett smart sätt att snabbt och
enkelt ta sig genom staden.
Idéen att bygga en linbana dök upp som ett av 1 680 förslag när
göteborgarna fick föreslå hur de ville fira 400 års-jubileet. Göte
borgs Stad och Västra Götalandsregionen, genom Västtrafik, har
under 2017 förberett byggandet av linbanan. Planen är att den ska
stå klar 2021 och då kommer den att binda samman Järntorget
och Wieselgrensplatsen, via Lindholmen och Västra Ramberget.
– Linbanan kommer att förstärka övrig kollektivtrafik. Varje
timme kommer 4 000 personer att kunna åka i varje riktning. Den
tre kilometer långa linbaneresan är 25 procent snabbare än om
man hade åkt spårvagn och linbanans kapacitet motsvarar en
spårvagn var femte minut, säger Johanna Möllersten som är
Västtrafiks projektledare för linbanan.
Staden och Västtrafik samarbetar
Även om det är Göteborgs Stad som ansvarar för planering och
som kommer att bygga och äga linbanan, har Västtrafik en viktig
roll. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad kommer att
dela på en del av investeringen och Västtrafik kommer att
ansvara för trafikeringen.
– Vi planerar detta tillsammans med Göteborgs Stad och vi
bidrar med vår kunskap om kunden, säger Johanna Möllersten.
– Förra året djupintervjuade vi ett femtiotal personer för att ta
reda på vad kunderna tycker. Bilden av linbanan är att man ser
den som en trygg och effektiv kollektivtrafik, där det är enkelt att
resa. Särskilt positivt är det att den blir fullt integrerad i Västtra
fiks utbud med samma biljettsystem.

Beräknad kostnad är 1,1 miljard
SEK exklusive anläggningskost
nader. Sverigeförhandlingen
bidrar med 270 MSEK och har
rekommenderat Göteborgs Stad
att ansöka om 280 MSEK från
Stadsmiljöavtalet. Dessutom
har ansökan lämnats till EU.
Göteborgs Stad och Västra Göta
landsregionen delar på resterande
kostnad.
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Lyssnar på kunder och boende
Det har varit viktigt att redan från början
lyssna på vad kunder och boende tycker.
– Dialogprojektet inleddes ovanligt tidigt.
Det gjorde att vi kunde ge information och
fakta till dem som är oroliga, samtidigt som
vi fick in bra synpunkter som vi har använt.
Johanna Möllersten
Projektledare, Västtrafik
De som arbetar med dialogprocessen är
med vid utställningar och pratar med folk.
Det är en balansgång. De som får en station eller ett torn till
granne ska känna att vi lyssnar, men måste också förstå att vi
inte alltid kan göra som de vill. Vi visar så mycket öppenhet som
möjligt och berättar om vad som är på gång.
Enklare att ta sig fram
Under 2017 har Västtrafiks arkitekter arbetat med att ta fram var
tornen ska stå och hur stationerna ska vara placerade för att
fungera i den övriga kollektivtrafiken. Västtrafik har också tagit
fram programhandlingar för stationerna, förslag på interiör av
gondolerna för att de ska fungera bra för funktionshindrade och
börjat utreda hur driften ska gå till.
– Själva linbanan kommer att kosta 1,1 miljard och till det kom
mer bland annat anläggningskostnader. När linbanan är på plats
kommer den att vara ett effektivt tillskott i kollektivtrafiken som
gör det enklare att ta sig fram i Göteborg, avslutar Johanna Möl
lersten.
Såväl Västtrafik som Göteborgs Stad fortsätter under 2018 att
förbereda för linbanan. Slutgiltigt besked om byggande kommer
först 2019 i samband med finansieringsbeslut.

De vann arkitekttävlingen
New Beacons vann Göteborgs stads
trafikkontors arkitekttävling. Så här
motiverade juryn valet:
”Förslaget redovisar en bra analys
med ett genomarbetat designkoncept
för både torn och stationer där gestalt
ningen av tornen övertygar mest. Ska
lan på tornen stämmer med stadens
förutsättningar och visar på en möjlig
variation på samma tema”.
UN Studio och Kjellgren Kaminsky
Architecture ligger bakom förslaget
som innehåller fyra stationsbyggnader
och sex torn på upp till 100 meter.

Var tredje resa
köps digitalt
Appen Västtrafik To Go har sedan lanseringen 2016 laddats ner
nästan en miljon gånger. Idag köps var tredje resa med kollektivtra
fiken i Västra Götaland digitalt via appen.
Inom några år tror Västtrafik att tre av fyra kunder kommer att
köpa sin biljett via Västtrafik To Go. Vid sidan av den digitala utveck
lingen finns Västtrafikkortet och kortläsarna kvar.

Betala biljetten med Swish
Utvecklingen av Västtrafik To Go fortsätter. Nu går det att betala Västtra
fikbiljetten med Swish i appen och det är betydligt smidigare att betala för sin
resa. Därmed blir det möjligt att använda Västtrafik To Go även för dem som
inte vill eller kan registrera ett kontokort i appen. Funktionen har varit efterfrågad.
– Vi har lyssnat på våra kunder och många, framförallt yngre och de som åker mer
sällan, har velat swisha pengar för sin biljett istället för att betala med kort. Därför
känns det extra kul att vi nu har tjänsten på plats, säger Maria Björner Brauer, enhets
chef försäljning och marknad på Västtrafik.

Åk tillsammans
när du kan
Under året har trafiksituationen i Göteborg
varit aktuell, och Västtrafiks vd Lars Back
ström har varit oroad över bristande fram
komlighet. I oktober skrev Lars Backström
på GP Debatt under rubriken Färre fordon
ett måste i ett växande Göteborg:
”Så för att komma till rätta med vårt
gemensamma problem med det ökade bilkö
randet och trängseln på vägarna är mitt bud
skap tydligt; kör bil när du måste men gå,

’’

Kör bil när du måste men gå, cykla eller
åk kollektivt när du kan.

cykla eller åk kollektivt när du kan. Det skulle
bidra till en förbättrad framkomlighet i
centrum. Vi på Västtrafik skulle också ha
möjlighet att öka kapaciteten i kollektivtrafi
ken och kunna ta hand om fler resenärer. Det
sista vi behöver är ju fler människor i egen bil,
eller hur?”
Kollektivtrafiken är en lösning på den
utmanande trafiksituationen i Göteborgsregionen.

Under två veckor i oktober fick
195 000 bilister ett erbjudande hem i
brevlådan med chans att resa gratis
med Västtrafik under två veckor.
Sedan 2011 har Västtrafik genomfört
sju provåkarkampanjer vilket resulte
rat i att 45 000 pendlare har börjat
resa med kollektivtrafiken. Årets
kampanj beräknas ha lockat mer än
8 000 bilister till kollektivtrafiken.
Bilden är från kampanjen och visar
hur mycket utrymme som frigörs när
bilister väljer att åka buss i stället.
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RESELEVERANTÖREN
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.
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Upphandling som formar
morgondagens trafik
Kollektivtrafiken håller på att förändras. Både
för de 30–40 procent kunder vars resor snart
kommer att handlas upp, och för Västtrafik och
partnerföretagen där relationen utvecklas.

Anna Johansson
Chef Västtrafiks
upphandlingsavdelning

Matti Lathinen
Upphandlare
Västtrafiks upphand
lingsavdelning

I slutet av 2017 pågick förberedelserna för Västtrafiks
upphandlingar av kollektivtrafiken i Göteborgsregio
nen och Sjuhärad. Upphandlingarna påverkar kollek
tivtrafiken en bit in på 2030-talet.
– I förberedelserna skapar vi förutsättningar inte
bara för trafiken, utan framför allt för hur Västtrafik
och partnerföretagen ska samarbeta. I avtalen
beskriver vi de egenskaper som vi och partnerföre
tagen tillsammans vill att medarbetarna ska ha.
Medarbetarna träffar kunderna och är de som skapar
en bra kundupplevelse, säger Anna Johansson som är
chef för Västtrafiks upphandlingsavdelning.
Landskapet förändras
I och med att upphandlingarna sträcker sig bortom
2030, måste förberedelserna ta hänsyn till hur Västra
Götaland förändras.
– Morgondagens resmönster kommer att se helt
annorlunda ut. Folk som ska till centrala Göteborg
söderifrån med tåg kommer inte att resa bara till
Centralstationen, utan kommer också att kliva av vid
Korsvägen eller Haga, säger Matti Lahtinen som
jobbar med upphandlingar.
– Detta skapar ett behov av kompletterande trafik
som vi redan nu måste ta hänsyn till.

De kommande tio åren
I förberedelserna tar Västtrafik höjd för politiska
ambitioner. Matti Lahtinen berättar:
– Om politiken vill att städerna ska trafikeras med
fordon utan utsläpp, så påverkar det våra upphand
lingar. En buss som partnerföretagen investerar i
kommer att gå i trafik i åtminstone tio år. Därför måste
vi ta höjd för de förändrade krav som vi vet kommer.
Under förberedelserna har Västtrafik genomfört
öppna och enskilda samråd för att göra underlaget till
upphandlingen bättre.
– Samråden är en katalysator för en massa olika
viljor. Vi skapar gemensamma, övergripande målbilder
för att sedan bryta ner dem och smalna av processen.
Målet är en bra kundupplevelse, säger Anna Johansson.
Stor samsyn
För att lyckas med det behövs en samsyn med partner
företagen om hur man styr och leder arbetet. Det
handlar om alla ifrån högsta företagsledning till buss
förare och dem som arbetar i tvätthallen.
– I förberedelserna till upphandlingarna väver vi
ihop den här kedjan. Upphandlingen ska leda till att vi
om fyra år lever upp till den idealbild av kollektivtrafik
som gäller då – och tio år fram i tiden, avslutar Anna
Johansson.
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Trygg före, under och efter resan
Säkerhetsfrågan har hög prioritet inom Västtrafik. Samtidigt
är det en stor utmaning eftersom det är så många olika parter som är involverade i att skapa trygghet under hela resan.
Anders Larsson är trygghetsansvarig på Västtrafik och har en
samordnande funktion såväl inom Västtrafik som gentemot
partnerföretag. Han är också länken till kommuner, fastighets
ägare och andra intressenter som har inflytande över
trygghetsfrågorna.
– Kundupplevelsen påverkas inte bara av själva resan, utan
också av det som sker före och efter. Tryggheten minskar om
trappan till hållplatsen inte är tillräckligt belyst eller om buskarna
på väg därifrån är oklippta. För oss är det tydligt att tryggheten är
ett delat ansvar, säger Anders Larsson.
Ansvaret ska vara tydligt
Ett viktigt verktyg är de trygghetsvandringar som Västtrafik
genomför med till exempel kommun och polis. Under 2017
genomfördes en sådan trygghetsvandring från Mölndals centrum
till resecentrum Mölndals bro.
– Vem äger marken? Vem ansvarar för säkerheten? Därför är
det viktigt att tillsammans upprätta handlingsplaner. Saknas
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belysning? Är trapporna markerade på rätt
sätt för att underlätta för synskadade?
Trygghetsvandringen leder till att bristerna
åtgärdas på ett strukturerat sätt, säger
Anders Larsson.
En annan fråga från 2017 är arbetet som
genomförts tillsammans med räddnings
Anders Larsson
Trygghetsansvarig,
tjänsten och partnerföretagen för att öka
Västtrafik
säkerheten för kunder, personal och rädd
ningstjänst om en gasbuss skulle drabbas
av brand.
– Det har funnits en bristande kunskap om hur räddnings
tjänsten ska agera om en gasbuss är involverad i en olycka.
Nu kommer vi att inventera våra fordon, lägga upp informationen i
en databas som vi gör tillgänglig för räddningstjänsten. Så blir
räddningsarbetet säkrare, säger Anders Larsson.
Västtrafiks trygghetsskapande arbete ger resultat.
– Undersökningar visar att kunderna känner sig trygga, men
att det finns mycket kvar att jobba med. För att lyckas med det
kommer vi att fortsätta vårt systematiska säkerhetsarbete till
sammans med andra, för att fokusera på hela resan, avslutar
Anders Larsson.

Kameror ökar tryggheten
Västtrafik arbetar löpande med att öka tryggheten och säkerheten i kol
lektivtrafiken. Under hösten 2016 testade biljettkontrollanter kroppsbu
ren kamera och testet har utvärderats under 2017. Resultatet var väldigt
positivt och visade att samtliga som fick bära kameran upplevde att den
ökade tryggheten och säkerheten. Flera av tågvärdarna som deltagit i
testet beskrev hur kameran upplevdes som att ha en extra kollega med
ombord. Alla som fick prova kameran vill också att den införs.
Nya tester genomfördes under april 2017 då biljettkontrollanter och
tågvärdar fick testa kameran på olika platser inom Västtrafiks område.
Kameran bärs i brösthöjd så att den syns tydligt. För inspelning krävs att
personalen aktivt startar inspelning och det får bara ske när våld eller hot om
våld förekommer. Allt material som spelas in är krypterat.

’’

Vi startade Angeredsnabben i december 2016.
I december 2017 startade Alingsåssnabben.

VÄSTTRAFIK HAR BESLUTAT ATT:

Surfa gratis på
stadsbussarna i Borås

Ny eldriven färja över
Göta älv
Västtrafik har beställt en ny eldriven älv
skyttel. Färjan sätts in i trafik i december
2018. Då blir den Göteborgs första
eldrivna passagerarfärja, med stora miljö
vinster som följd.
Färjan levereras hösten 2018 och sätts
in i trafik vid tidtabellskiftet i december
2018 då den är planerad att trafikera
sträckan mellan Stenpiren och Lind
holmspiren, tillsammans med sina sys
terfartyg Älveli och Älvfrida.
Den nya älvskyttelns batterier laddas
med förnybar el från vindkraft och vat
tenkraft, och minskar utsläppen av koldi
oxid, kväveoxider och partiklar med en
tredjedel.

- Det här är ett sätt för oss att minska
kollektivtrafikens miljöpåverkan samti
digt som vi bidrar till en bättre miljö för
våra kunder och besättningen ombord
då driften är nästan ljudlös och bullerfri,
säger Christer Olsson, ansvarig för Väst
trafiks båttrafik.
Färjetrafiken över älven har varit en
succé sedan starten och resandet fort
sätter öka. Under första halvåret 2017
gjordes 1 042 000 resor med älvskytt
larna mellan Stenpiren och Lindholmen,
en ökning med 18 procent jämfört med
samma period 2016.

Nu blir det gratis internet ombord för
alla som reser i Borås stadstrafik.
Bakom satsningen står Västtrafik och
trafikföretaget Nobina, som kör
stadsbussarna i Borås. Samtliga 67
stadsbussar har utrustats med wifi.
Satsningen görs i samarbete med
Nobina, som kör trafiken. Förutom
gratis internet är stadsbussarna
utrustade med USB-uttag. Vid varje
säte finns plats för två laddkablar.

Hyr tåg från
Skånetrafiken
För att kunna köra fler och längre tåg
på de sträckor med flest resenärer
har Västtrafik valt att hyra fem tåg av
modellen X61 från Skånetrafiken.
– Att hyra tåg från Skånetrafiken är
ett bra alternativ och innebär att vi ökar
vår kapacitet och kan leva upp till våra
kunders förväntningar under tiden
som vi väntar på att våra egna nya tåg
ska levereras, säger Jarl Samuelsson,
ansvarig för Västtrafiks tågtrafik.
Västtrafik har också genomfört en
upphandling av 40 nya tåg, med
beräknade leverans 2019–2020.
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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

* Marie Lindén ersattes under året av Jessica Wetterling (V), Lindome.
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

* Kari Finnskog ersattes under året av Håkan Fransson och Henrik Nilsson.
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