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Vd har ordet

En kollektivtrafik
använbar för alla
För sjunde året i följd kan vi uppvisa ett positivt resultat. Medan vi hösten 2013 hade en ganska pessimistisk uppfattning om utvecklingen 2014, så har styrelsens beslut om åtgärder i ett tidigt skede, tillsammans
med en allmänt positiv utveckling och bättre utfall än
beräknat på vissa bokslutsdispositioner, medfört att
vi ändå kan redovisa ett positivt resultat för 2014.
Under 2014 hamnade kollektivtrafikens användbarhet i fokus. Redan 2010 såg Värmlandstrafik till att länet hade ett yttäckande
system av trafik, användbart för kunder och medborgare med funktionsnedsättningar inom rörelse, syn och hörsel, genom inrättande av servicelinjer och
länsfärdtjänst.

Fullt användbar för funktionshindrade
Under de senaste tolv åren har landstinget gått i borgen för moderna tåg, som
uppfyller kraven, inom en ram av drygt 800 miljoner kronor. I den upphandling av
busstrafiken som för närvarande pågår ska vinnande företag investera närmare
500 miljoner kronor i bussar som uppfyller kraven. De senaste åren har Värmlandstrafik drivit fram investeringar på omkring 100 miljoner kronor i anpassning
av bytespunkter till kraven på användbarhet.
Slutsatsen av dessa satsningar är att vi har en allmän kollektivtrafik som är
fullt användbar för kunder och medborgare med funktionsnedsättningar inom
rörelse, syn och hörsel.

Nolltolerans mot otrygghet
Nästa utmaning blir att utveckla servicetrafiken till spetsnivå, samtidigt som vi
gradvis bygger upp en löpande övervakning av all trafik, ur ett kundperspektiv.
Vår ambition är att se var varje fordon i våra trafiksystem befinner sig och att
veta var varje resenär i de platsbokade systemen befinner sig.
Nolltolerans mot otrygghet är utgångspunkten. Nöjda kunder är målet.

Lars Bull
Verkställande direktör
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören för
Värmlandstrafik AB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under 2014.

Lars Bull

Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Per-Inge Lidén (MP), ordförande
Tommy Ternemar (S), vice ordförande
Peter Joensuu (M)
Ola Persson (C)
Ulrika Simonsson (M) (till och med 7 november)
Leif Sandberg (M) (från och med 7 november)
Angelica Rage (S)
Mikael Dahlqvist (S) 			

Suppleanter
Maria Widlund (M)
Georg Forsberg (C)
Marianne Åhman (FP)
Charlie Weimers (KD) (till och med 7 november)
Kenth Carlsson (KD) (från och med 7 november)
Birgitta Gauffin (S)
Aina Wåhlund (S)
Siv Gidlöf (S)

6

Styrelsen har under 2014 genomfört nio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum 12 mars
2014 i Karlstad. Extra bolagsstämma ägde rum 14
november 2014 i Karlstad.

Revisorer
Ordinarie
Roland Krantz (S), lekmannarevisor
Barbro Thunér (S), lekmannarevisor
Peter Söderman, auktoriserad revisor

Suppleanter
Benny Ahremark Persson (C), lekmannarevisor
Inger Larén (FP), lekmannarevisor
Johan Tingström, auktoriserad revisor
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Verksamhet
och organisation
Koncernen
I koncernen ingår ett helägt dotterbolag, Gångjärnet
i Karlstad AB. Gångjärnet i Karlstad AB äger och
förvaltar bussdepån på Våxnäs i Karlstad.

Verksamhet
Värmlandstrafik AB är trafikorganisatör på uppdrag
av den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM)
som är organiserad inom Region Värmland, som
är ensam ägare av bolaget. Bolaget har genom
delegation ansvar för att planera, upphandla och
administrera kollektivtrafik på väg och järnväg, inom
länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget
för planering, upphandling och administration av
separat skoltrafik enligt uppdrag från 15 av de 16
kommunerna inom Värmlands län, genom Region
Värmland.
Genom avdelningen Servicetrafik organiseras
beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik,
främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även
i form av anropsstyrd linjetrafik samt viss kompletteringstrafik. I december 2014 beslutade regionfullmäktige att kompletteringstrafiken ska ersättas
av närtrafik från och med 2017. Värmlandstrafik AB
svarar enligt avtal även för utredning av färdtjänsttillstånd. De formella besluten om färdtjänsttillstånd
fattas av Region Värmland.
Samtliga uppdragsavtal träffas mellan å den ena
sidan respektive kommun och Landstinget i Värmland och å den andra sidan Region Värmland som
genom delegation överlämnar planering, upphandling och administration av trafiken till Värmlandstrafik
AB.
Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls,
i fråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den 31
december 2014 omfattade den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors
och i Karlstad 67 (65) årsarbetare, varav 23 (21) män
och 44 (44) kvinnor. Motsvarande 3 (4) årsarbetare
är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad
natur, med separat finansiering.

De viktigaste händelserna
Under 2014, liksom under 2011-2013, var Värmland
det län som hade näst mest nöjda kunder i kollektivtrafiken i Sverige. Detta enligt Kollektivtrafikbarometern som är en branschgemensam kvalitets- och
attitydundersökning som drivs och utvecklas av
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
Värmlandstrafik genomför årligen medarbetarundersökningar, med nära nog 100 procents

deltagande. Nöjdheten med att vara medarbetare i
Värmlandstrafik ligger högt. Resultaten ligger stadigt
förankrade i den övre kvartilen.
Under 2013 har en handlingsplan för trafikutveckling och utbyggnad av infrastruktur fram till 2025
utvecklats, ”Bana väg för framtiden”. Materialet var
avsett att vara del av beslutsunderlag för ägarens
beslut om ägarbidrag 2015 och 2016. Materialet
kommer att uppdateras i början av 2015, inför beslut
om ägarbidrag för perioden 2017-2021.
Under 2014 liksom under 2010-2013 har företaget
tilldelats utmärkelsen högsta kreditvärdighet av två
olika externa bedömare. Företaget är fortsatt certifierat enligt ISO 9001 och 14001.
Införandet av realtidssystem har inletts och
fortsätter under 2015, samtidigt som ett system för
trafikövervakning kommer att utarbetas inför trafikstart i december 2015.
Under 2013 inleddes upphandling av linjetrafik med buss, samt separat skoltrafik i 13 av de
16 kommunerna inom Värmlands län. De båda
upphandlingarna som genomfördes under 2013
överprövades, en process som pågått under hela
2014. Vid årsskiftet hade sammanlagt nio domar avkunnats i förvaltningsrätt och kammarrätt, samtliga
i Värmlandstrafiks favör. Efter årsskiftet 2014/2015
kom den återstående domen i förvaltningsrätten
avseende skoltrafik i Arvika. Även denna dom godkände Värmlandstrafiks upphandling. Vid årsskiftet
kvarstår kammarrättens beslut om prövningstillstånd för Förenade Buss begäran om överprövning
av linjetrafikupphandlingen. En följd av rättsprocessen blev direktupphandling av all linje- och skoltrafik
under 2015, varigenom trafikstarten för nytt avtal
förflyttades 12 månader framåt, till december 2015.
Ny trafik startades mellan Svaneholm och bytespunkten Rudsbyn, vilken samtidigt togs i bruk.
Därutöver har ytterligare två nya bytespunkter
för busstrafiken tagits i bruk, Jonsbol, Hammarö
kommun samt Fagerås, Kils kommun som samtidigt
fick en uppgraderad tåghållplats i samma läge. Nya
hållplatser i busstrafiken har anlagts, bland annat på
Hammarö och i Karlstad. Ny busstation har tagits i
bruk i Hagfors.
Under 2011/2012 utreddes frågor rörande
neutralisering av depåer inför ny upphandling av
linjetrafik buss. Utredningen följdes av beslut om
godkännande av framförhandlade lösningar med
V-Rock Holding AB respektive Nobina Sverige AB,
avseende depåerna i Karlstad, Kristinehamn och
Arvika. I början av 2014 förvärvade Värmlandstrafik
samtliga aktier i Gångjärnet AB som är ägare till
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Biljettpriser 2014 (15 december 2013 - 28 februari 2014)
Periodkort, vuxen

14 dagar

30 dagar

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter

335 kr

555 kr

4 980 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

395 kr

655 kr

5 895 kr

Ett pendlarområde (en färg)

595 kr

990 kr

8 910 kr

Två pendlarområden (två färger)

640 kr

1 070 kr

9 595 kr

Länskort (tre eller fler färger)

695 kr

1 160 kr

10 370 kr

14 dagar

30 dagar

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter

270 kr

445 kr

3 985 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

315 kr

525 kr

4 715 kr

Ett pendlarområde (en färg)

475 kr

795 kr

7 125 kr

Två pendlarområden (två färger)

515 kr

855 kr

7 675 kr

Länskort (tre eller fler färger)

555 kr

925 kr

8 295 kr

14 dagar

30 dagar

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter

135 kr

225 kr

1 995 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

160 kr

265 kr

2 360 kr

Ett pendlarområde (en färg)

240 kr

400 kr

3 565 kr

Två pendlarområden (två färger)

260 kr

430 kr

3 840 kr

Länskort (tre eller fler färger)

280 kr

465 kr

4 150 kr

Periodkort, ungdom 20–25 år

Periodkort, skolungdom 7–19 år

Årskort

Karlstad-Örebrokortet, kalendermånad, 1 730 kronor.
Länskort Plus, kalendermånad, för färdtjänstberättigade, 1 485 kronor.
Pendlar Plus-laddning, 30 dagar, 1 990 kronor.

Enkelbiljett
Vuxen

Ungdom 20-25 år

Tätort

19 kr (26 kr)

17 kr (24 kr)

12 kr (16 kr)

1 zon

34 kr (48 kr)

31 kr (44 kr)

21 kr (29 kr)

2 zoner

53 kr (74 kr)

48 kr (67 kr)

32 kr (44 kr)

3 zoner

75 kr (107 kr)

68 kr (96 kr)

45 kr (64 kr)

1 mars 2014 höjdes priset på periodkort med 15
procent. Från tidtabellsskiftet i december 2014
höjdes priserna med sammanlagt cirka 3 procent.

4 zoner

101 kr (144 kr)

91 kr (130 kr)

61 kr (87 kr)

Större projekt

Närresa

19 kr (26 kr) )

17 kr (24 kr)

12 kr (16 kr)

Värmlandstrafik AB har under året drivit ett antal
projekt i syfte att öka resandet och få nöjdare
kunder. Årets kostnader för projekten är mindre

Biljettpriser betalt med reskassa (fullpris inom parentes).
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Skolungdom 7-19 år

depån i Karlstad, från V-Rock Holding AB och
från 1 december 2014 övertog Värmlandstrafik
hyresavtal för depåer i Kristinehamn och Arvika.
Nytt hyresavtal gäller även för depån i Karlstad
från och med 1 december 2014. Under 2014 har
avtal om förvärv av mark i Kristinehamn träffats
med Kristinehamns kommun och ett dotterbolag,
Uttern AB, har bildats i början av 2015 för att bli
ägare till den nya depåfastighet som ska uppföras
på fastigheten. Projektering av bygget har inletts
i början av 2015. Det nuvarande hyresavtalet för
befintlig depå i Kristinehamn löper för närvarande
till och med juni 2016. Som ett led i förberedelserna inför ny trafikstart för linjetrafiken kommer
samtliga depåer i Värmland att inventeras samtidigt som behovet av investeringar i kompletterande anläggningar klarläggs.
Den nya tågtrafiken, med väsentligt kortare restider mellan Karlstad och Göteborg har utvecklats
väl. Trafiken är en upphandling i samverkan mellan Värmlandstrafik AB och Västtrafik AB, som tillhandahåller tågen, och SJ AB som operatör. 2015
inleds förhandlingar med Västtrafik om förutsättningar inför kommande upphandling, som har
trafikstart i december 2018. Inga kapacitetshöjande åtgärder har ägt rum på den värmländska
delen av Vänerbanan under 2014 och vi ser ingen
planering för åtgärder under 2015. Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, pågår för resecentrum Grums och
resecentrum Säffle.
På Fryksdalsbanan har trafiken fortsatt lidit
av svårigheter med reservdelsförsörjning till de
dieseldrivna Itinotågen, även om situationen
blir gradvis stabilare. Inga kapacitetshöjande
åtgärder har vidtagits på Fryksdalsbanan under
2014 och vi ser ingen planering för åtgärder
under 2015. Planerad ombyggnad av tåghållplats
Öjervik har avbrutits på grund av att planprocessen skulle ta för lång tid. Planer för fortsättning
saknas.
Förhandlingar mellan Region Värmland
och Hedmarks Fylkeskommune om eventuell
återgång till direktförbindelser mellan Karlstad
och Oslo har förts under 2014. Vid årsskiftet
förelåg ännu inga resultat av förhandlingarna.
Inga ytterligare förbättringar av kapaciteten på
Värmlandsbanan har genomförts under 2014 och
vi ser ingen planering för åtgärder under 2015.
Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, pågår för resecentrum
Charlottenberg.

Priser

Verksamhet och organisation

än en halv procent av de totala rörelsekostnaderna. Nedan följer en redovisning för de större
projekten.

BIMS (Biljettsystem i
Mellansverige)
För Värmlandstrafik är utrullningen av det nya
biljettsystemet färdigt när det gäller busstrafiken. Under 2014 har utrullningen av systemet
fortsatt bland våra samarbetspartners i BIMS
(Biljettsystem i Mellansverige). Projektet som
sådant avslutas i början av 2015 och återstående driftsättning av handenheter hanteras av
BIMS förvaltningsorganisation.
Från och med 2015 går BIMS organisation
över till förvaltning. En förvaltningsledare och
IT-koordinator har anställts på heltid. Upplands
Lokaltrafik har tagit arbetsgivaransvaret för
dessa tjänster.
Nu kvarstår att ta i bruk nya handenheter
för tågtrafik och servicetrafik, vilket beräknas
kunna genomföras under 2015.
I samband med start för nytt trafikavtal för
linjetrafik med buss, vilket är beräknat till tidtabellskiftet i december 2015, ska återigen all
utrustning demonteras för att på nytt monteras
i fabriksnya fordon. Montering beräknas ske i
samband med produktion och leverans av de
nya bussarna.

2xKOLL
Utvecklingsprojektet 2xKOLL (2011-2014)
drevs av Värmlandstrafik tillsammans med
Sunne, Säffle, Filipstad och Hammarö kommuner, Landstinget i Värmland och Karlstads
universitet. Projektet avslutades i juni 2014 och
delfinansierades av EU. Syftet med projektet
var att öka resandet och förändra attityder
kring resande med kollektivtrafik. Detta skedde
genom två delprojekt:
Delprojekt I: Landsbygdstrafik
Detta delprojekt handlade om att hitta och
utveckla nya former av trafiklösningar på
landsbygden som på ett effektivt sätt kan
bidra till en mer tillgänglig kollektivtrafik. Under
2013 kördes pilottrafik i Sunne kommun. Efter
omvärldsanalyser och analyser av läget i
Värmland utvecklades en form av närtrafik för
hela länet. Det arrangerades två seminarier
med brett deltagande för att diskutera framtida
lösningar med närtrafik.
Projektet arbetade också för att skapa nya
samarbetsformer och ökad dialog med kommunerna bland annat i form av workshops.
Delprojekt II: Mobility Management
Den andra delen av projektet handlade om att
hitta och utveckla en modell för hur organisationer och arbetsgivare aktivt kan arbeta med

Biljettpriser 2014 ( 1 mars - 13 december 2014)
Periodkort, vuxen

14 dagar

30 dagar

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter

385 kr

640 kr

6 400 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

430 kr

720 kr

7 200 kr

Ett pendlarområde (en färg)

685 kr

1 140 kr

11 400 kr

Två pendlarområden (två färger)

740 kr

1 230 kr

12 300 kr

Länskort (tre eller fler färger)

800 kr

1 335 kr

13 350 kr

14 dagar

30 dagar

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter

305 kr

510 kr

5 100 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

345 kr

575 kr

5 750 kr

Ett pendlarområde (en färg)

545 kr

910 kr

9 100 kr

Två pendlarområden (två färger)

590 kr

985 kr

9 850 kr

Länskort (tre eller fler färger)

640 kr

1 065 kr

10 650 kr

14 dagar

30 dagar

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter

155 kr

255 kr

2 550 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

175 kr

290 kr

2 900 kr

Ett pendlarområde (en färg)

275 kr

455 kr

4 550 kr

Två pendlarområden (två färger)

295 kr

490 kr

4 900 kr

Länskort (tre eller fler färger)

320 kr

535 kr

5 350 kr

Periodkort, ungdom 20–25 år

Periodkort, skolungdom 7–19 år

Årskort

Karlstad-Örebrokortet, kalendermånad, 1990 kronor.
Länskort Plus, kalendermånad, för färdtjänstberättigade, 2 000 kronor.
Pendlar Plus-laddning, 30 dagar, 2 290 kronor.
Enkelbiljett
Vuxen

Ungdom 20-25 år Skolungdom 7-19 år

Tätort

19 kr (26 kr)

17 kr (24 kr)

12 kr (16 kr)

1 zon

34 kr (48 kr)

31 kr (44 kr)

21 kr (29 kr)

2 zoner

53 kr (74 kr)

48 kr (67 kr)

32 kr (44 kr)

3 zoner

75 kr (107 kr)

68 kr (96 kr)

45 kr (64 kr)

4 zoner

101 kr (144 kr)

91 kr (130 kr)

61 kr (87 kr)

Närresa

19 kr (26 kr)

17 kr (24 kr)

12 kr (16 kr)

Biljettpriser betalt med reskassa (fullpris inom parentes).
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de anställdas resor och öka miljö- och hälsomedvetenheten bland sina anställda vid val av färdmedel. Detta gällde såväl arbetsresor som tjänsteresor. I projektet har en verktygslåda med åtgärder
för organisationer, så att de lätt kan komma igång
med arbetet att införa gröna resplaner, utvecklats.
Under 2014 har projektet framförallt arbetat
med slutrapportering och spridning av resultat.

ITRACT
I EU-projektet ITRACT har Värmlandstrafik utvecklat nya IT-tjänster för kollektivtrafiken i Värmland. Syftet har varit att bidra till att människor
som bor i glesbygd ska få förbättrade möjligheter
att informera sig om och åka med kollektivtrafik.

Visste du att värmlänningarna i genomsnitt gav
1 267 kronor till Värmlandstrafik 2014. 2013 var
summan 1 195 kr per invånare.

Ägarbidrag fördelades på kommuner
och landsting enligt följande (angivet i tusen kronor):
Kommun

2014

2013

2012

2011

2010

2009

15 688

14 761

14 475

12 812

11 835

10 808

Eda

6 330

6 156

6 019

5 316

4 838

4 361

Filipstad

5 325

5 093

5 118

4 435

4 249

3 973

Forshaga

7 692

7 450

5 621

5 131

5 013

4 311

Grums

6 317

6 061

5 755

4 983

4 792

4 217

Hagfors

8 442

7 904

6 977

6 056

5 770

5 272

Hammarö

8 090

7 433

7 423

6 745

4 489

3 328

58 958

55 095

51 465

43 083

37 561

33 060

9 786

9 190

8 974

7 853

7 003

5 946

12 289

10 981

10 101

8 826

8 441

8 495

Munkfors

1 760

1 645

1 568

1 426

1 338

1 132

Storfors

2 005

1 925

1 898

1 823

1 822

1 930

Arvika

Karlstad
Kil
Kristinehamn

Sunne

8 744

8 389

8 022

7 486

6 519

5 776

Säffle

8 841

8 245

7 934

6 908

6 310

6 037

Torsby

8 111

7 835

7 752

6 665

6 222

5 886

4 898

Årjäng
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5 622

5 338

3 952

3 798

3 468

Landstinget

174 000

163 500

154 000 133 500

120 000

108 000

Summa

348 000 327 001

308 000 267 000

240 000

216 000

De tjänster som utvecklats är:
• Bokning av anropsstyrd trafik via Värmlandstrafiks mobilapp och via reseplaneraren på
webben.
• Automatisk bokning av anropsstyrd resa vid
Resplusresor (Resplus erbjuder resor inom
hela Sverige på en biljett, oavsett vilka delsträckor som ingår).
• Bokning av flygbussar via webben.
• Företagsfaktura, en tjänst som syftar till att
främja resor med kollektivtrafiken i Värmland.
Med den kan anställda, via Värmlandstrafiks
mobilapp, söka resa och få biljett i sina mobiler för sina tjänsteresor med kollektivtrafiken.
En samlingsfaktura går sedan varje månad till
arbetsgivaren, som genom tjänsten ges en bra
överblick över de anställdas resor.
I projektet samarbetar kollektivtrafikorganisationer och universitet från Sverige, Norge, Holland,
Tyskland och Storbritannien. Projektet pågår under perioden januari 2012 till och med mars 2015.
Mer information om ITRACT finns på:
www.itract-project.eu.

Full Koll 2
Full Koll 2 är uppföljaren till Full Koll och drivs av
Värmlandstrafik tillsammans med Trafikverket
och Region Värmland. Projektet är delfinansierat
av EU och startades hösten 2012 och avslutades
i december 2014. Tillsammans med finansiering
från kommunerna har projektet investerat cirka 25
miljoner kronor i infrastruktur.
Full Koll 2 har syftat till att öka tillgängligheten
genom utveckling av kollektivtrafikens infrastruktur. Projektet har under året färdigställt planerade
investeringsobjekt; bytespunkter Jonsbol och
Fagerås, anpassningar av hållplatser på Hammarö, i Skattkärr och Alster samt kompletterande
investeringar vid busstationen i Karlstad och
hållplatsen på Packhusgatan.
Projektet har även bidragit till att utveckla ny
teknik för ljussättning av hållplatser på landsbygden. Ett pilottest har genomförts med mycket
goda resultat i Kristinehamn.

Verksamhet och organisation

Projektet har även arbetat aktivt med att förbättra och samordna de regionala processerna
för utveckling av kollektivtrafikens infrastruktur.
För att öka delaktighet och skapa lärande om
kollektivtrafiksystem så genomfördes ett studiebesök i Skåne och Danmark under våren 2014
där tjänstemän från kommuner och landstinget
deltog.

Sveriges bästa kundcenter
Under 2014 har den första fasen i projektet
”Sveriges bästa kundcenter” genomförts. Den
inledande fasen har inkluderat omvärldsbevakning, diskussioner med partners till exempel
SAMOT för framtida projektgenomförande samt
nulägeanalys, marknadsundersökningar samt
arbete med trygghet och säkerhetsfrågor liksom
framtagande av en projektplan för fortsatt
arbete. Hösten 2014 fattades beslut om framtida
projektplan som inkluderar marknadsundersökningar, konceptutveckling samt utbildningsinslag inriktade på service och bemötande.

Övriga projekt
Förutom de större projekten där Värmlandstrafik
är projektägare eller svensk partner så medverkar Värmlandstrafik i en rad andra utvecklingsprojekt i branschen. Under 2014 har Värmlandstrafik medverkat i följande projekt: PayPer,
Pendla Grönt, Nationellt biljett och betalprojekt
samt Gemensam teknikplattform.

Trafik
Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2014 till cirka 16,7 (16,7)
miljoner tidtabellskilometer. I siffran ingår 0,5
(0,5) miljoner tidtabellskilometer tätortstrafik.
Tätortstrafiken i Karlstad uppgår till 4,1 (4,1)
miljoner kilometer och ingår inte i ovanstående
redovisning.

Flerårsjämförelse
Här är bolagets ekonomiska utveckling i ett sammandrag. Uppgifterna i flerårsöversikten har räknats om till K3-regelverket med
hänvisning till K3 punkt 35.3 och 35.32.
Koncern
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st
Soliditet, %
Avkastning på
totalt kapital, %
Avkastning på eget
kapital, %

Moderbolag
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st
Soliditet, %
Avkastning på totalt
kapital, %
Avkastning på eget
kapital, %

2014
801 761
-889
978 141
67
4,6
0,1
neg

2014

2013

2012

2011

2010

798 335

761 299

720 563

666 928

629 568

3 168

2 591

4 343

9 873

9 420

334 380
67
39,3

303 279
65
41,0

214 285
63
41,0

318 314
63
39,0

162 405
58
33,4

1,0

0,9

2,0

3,1

5,8

4,3

3,7

6,3

15,4

17,4

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Den stora skillnaden mellan koncern och moderbolag beror på att koncernen redovisar tåg och bilar som finansiell leasing medan moderbolaget
redovisar dessa poster som operationell leasing.
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Resande
Totalt resande 2014 innefattande tåg, buss, servicetrafik och separat skoltrafik var cirka 7,6 miljoner
resor. Därutöver bidrog Värmlandstrafik med cirka
1,4 miljoner resor inom tätortstrafiken i Karlstad. Det
totala resandet inklusive övergångar till tätortstrafik i
Karlstad ökade från föregående år med 1,6 procent.
Den största resandeökningen står tågtrafiken för.
Tågtrafiken ökade med 8 procent jämfört med
föregående år och den största ökningen inom
tågtrafiken skedde på Värmlandsbanan linje 70,
sträckan Örebro-Kongsvinger. Linje 70 är också den
mest trafikerade tåglinjen. Linjetrafik buss hade flest
resor inom trafiken för östra Värmland, resor med
riktning Karlstad - Karlskoga. Nedläggningen av
Hammarö gymnasium resulterade i ett tapp på cirka
62 000 resor för busstrafiken på Hammarö. Justerat
med detta har det totala bussresandet inklusive
övergångar till tätortstrafik i Karlstad ökat med 1,5
procent från föregående år. Antalet resor med
servicetrafiken minskade marginellt mot tidigare år.
Antalet sjukresor ökade medan färdtjänst och övriga
resor minskade, totalt 1 125 färre resor 2014 mot
2013. Resandet med separat skoltrafik minskade
från föregående år även om antalet skolskjutsberättigade elever blivit fler. Ökningen av skolskjutsberättigade elever beror på att elevrörligheten ökat
samt centralisering av skolor. Att resandet med
separat skoltrafik trots detta minskat beror på bättre
samplanering av skolskjutsar samt att elever som
är skolskjutsberättigade i allt högre grad styrts över
mot ordinarie linjetrafik. Enligt årsrapporten från
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har
marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med bil, i Värmlands län stigit
från 12 procent 2013 till 14 procent 2014. Värmland
ligger över genomsnittet jämfört med övriga län i
Sverige borträknat storstadslänen. Sammantaget
så fortsätter den positiva trenden att resandet med
Värmlandstrafik ökar och att kollektivtrafikens marknadsandel för länet stiger.

Ekonomi
Intäktsfinansieringsgraden har under 2014 varit cirka
40 (39) procent för buss- och tågtrafiken, målet är
lägst 50 procent på sikt. Ägarbidraget för 2014 var
fastställt till 348 (327) miljoner kronor.
Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med
1 267 (1 195) kronor per invånare. Inklusive tätortstrafiken i Karlstad uppgår bidraget till 1 627 (1 515)
kronor per länsinvånare.
Resultatet för 2014 är 3,2 (2,6) miljoner kronor. Företagets mål är en procent av totala omsättningen,
vilket 2014 innebär 8 miljoner kronor. Omsättningstillgångar, exklusive poster av engångskaraktär
uppgår vid årsskiftet till 83 miljoner kronor och kortfristiga skulder, exklusive poster av engångskaraktär
till 107 miljoner kronor. Likviditetsmålet är formulerat
som lägst 1,0 x kortfristiga skulder och är för året 0,8
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(1,1). Soliditeten, exklusive poster av engångskaraktär uppgår till 39 (41) procent. Målet är 50 procent.

Moderbolag
Resultatet för 2014 är 3,2 miljoner kronor vilket är
27 miljoner kronor bättre än budget. Det förbättrade
resultatet har påverkats av sänkta trafikkostnader,
cirka 10 miljoner kronor, kostnader redovisade annat
år 8 miljoner kronor, samt att antalet skolkortsanvändare ökade, cirka 6 miljoner kronor.
Under 2014 förvärvades Gångjärnet i Karlstad AB
av Värmlandstrafik AB. Detta har under året påverkat kassaflödet med cirka 40 miljoner kronor.

Koncernen
Resultatet i koncernen är 0 kronor för 2014. Resultatet i koncernen påverkas av Gångjärnet i Karlstad
AB:s resultat 84 tkr, koncernelimineringar, finansiell
leasing samt uppskjuten skatt som tillsammans
uppgår till -3 252 tkr, enligt K3:s regelverk.

Effekter av övergång till K3
Från räkenskapsåret 2014 tillämpas K3-reglerna,
års- och koncernredovisning upprättas enligt BFN:s
Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning, (K3). Redovisningsprinciper
som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen
anges i not 1. Värmlandstrafik AB får inga effekter av
övergången till K3.
Det finns två huvudsakliga former av leasing; operationell och finansiell. Skillnaden handlar mest om
vem som redovisningsmässigt äger tillgången och
vem som står den ekonomiska risken för tillgången.
I operationell leasing är det leasinggivaren som står
som ägare och har tillgången i balansräkningen. Det
är leasinggivaren som står den ekonomiska risken. I
finansiell leasing redovisas tillgången i leasingtagarens balansräkning men ägs av leasegivaren. Det är
leasingtagaren som står den ekonomiska risken. En
finansiell leasing är en alternativ finansieringsform
för köp av en tillgång.
Leasing av bilar och tåg har i koncernen bedömts som finansiell leasing, men i moderbolaget
redovisas de som operationell leasing. Finansiell
leasing ska enligt K3 redovisas i balansräkning som
en materiell anläggningstillgång (650 473), respektive finansiell skuld (671 096), och i resultaträkning
redovisas avskrivningar (27 171) och räntekostnader
(13 692) istället för leasingavgifter. I resultaträkning
återstår kostnader för underhåll av tågen.
När tillgång och skuld avseende finansiell leasing
tas upp i balansräkningen uppkommer uppskjuten
skatt (843).
Omräkning av ingående balanser med hänvisning
till K3 har inte skett då koncernen är nybildad under
2014 och inga jämförelsetal finns att tillgå.

Vagnbolaget AB Transitio
Region Värmland är delägare i AB Transitio. Syftet
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med delägande i Transitio är att svara för den
regionala tågtrafikens behov av fordon genom
gemensam finansiering och reservdelsförsörjning.
Genom hyresavtal med Transitio har Värmlandstrafik
ett åtagande som 31 december 2014 motsvarar eget
ägande på 757 miljoner kronor. Detta åtagande är
säkrat genom borgensåtagande från Landstinget i
Värmland med samma belopp. Under året återvanns
hyror för försenad leverans av tåg med 1,4 miljoner
kronor som har tillgodogjorts resultat och likviditet
under 2014.

Ägande
Från och med 1 januari 2012 ägs Värmlandstrafik av
Region Värmland. Region Värmland är ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget inom
Värmlands län.
Ägare 		
Region Värmland
Summa		

Aktiekapital (kr)
9 600 000		
9 600 000		

Andel (%)		
100%
100,0		

Ägarbidrag
Enligt det tidigare konsortialavtalet mellan Värmlandstrafik AB och de tidigare aktieägarna (kommuner och landsting) skulle underskottet täckas
av landstinget till 50 procent och resterande del
fördelas mellan kommunerna i förhållande till antal
tidtabellskilometer (50 procent) tidtabellstimmar
(25 procent) och befolkning (25 procent). Enligt nytt
samverkansavtal mellan kommunerna och landstinget bibehålls finansieringsmodellen tills vidare.
Avstämd fördelning redovisas för 2013 och tidigare, för 2014 redovisas den preliminära fördelningen.
Tidigare har den preliminära fördelningen angivits
för alla år. Ägarbidrag fördelades på kommuner och
landsting enligt tabellen på sidan 12.

Finansiering
Värmlandstrafik har inga lån. Landstinget har ett
borgensåtagande för bolagets räkning för lån i
bank som uppgår till 40 (40) miljoner kronor. Den
31 december 2014 utnyttjade bolaget ingen del av
borgensutrymmet.
Landstinget har därutöver lämnat borgen till AB
Transitio för anskaffning av tågsätt för Värmlandstrafiks räkning. Landstingets borgensåtagande mot
Transitio uppgick 31 december 2014 till cirka 757
miljoner kronor.

har simulerat hur eventuella förändringar påverkar
bolagets kostnadsbild.

Transparenslagen
Redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m. Verksamheten finansieras av biljettförsäljning och av kommunerna och
landstinget i Värmlands län.
Öppen redovisning
Nedan beskrivs de ekonomiska förbindelserna med
stat, kommun och landsting som företaget har haft
under året. Redovisningen är upprättad utifrån fakturerade belopp under kalenderåret 2014.
Ekonomiska förbindelser 2014
Ägarbidrag
Trafikersättning
Bidrag, projekt
Summa

364 317
342 742
17 587
724 646

Separat redovisning
All verksamhet anses vara konkurrensskyddad
verksamhet och därmed upprättas ingen separat
redovisning, i enlighet med 4§ lag (2005:590) om
insyn i vissa finansiella förbindelser mm.

Förslag till vinstdisposition
Koncernen		
Koncernens fria kapital uppgår till 35 251 tkr varav
årets vinst är 0 tkr		
Moderbolaget		
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:		
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs

26 400 000
35 029 421
3 168 070
64 597 491
64 597 491
64 597 491

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar
och balansräkningar med noter.

Finansiella risker
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster, indexrisker samt risker för anläggningsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk
kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna. Bolaget är vaksamt över förändringar
i omvärlden som kan påverka bolagets kostnadsbild
i form av leasingavtal, trafikavtal med mera. Bolaget
15

Goda kollegor. Ida Berggren och Annica Penttinen
är trafikupplysare på Värmlandstrafik. Annica har
jobbat 13 år på företaget. ”Ju längre man är här
desto mer vet man om hur allt funkar, då kan man
göra ett bättre jobb. Sen tror jag att många tycker
om arbetsplatsen och kollegorna, så man blir kvar”,
menar hon.
Ida har jobbat i snart ett år och är nyanställd. ”Just
nu satsas det väldigt mycket på trafikupplysningen.
Vi har fått gå flera kurser och får lära oss mycket
nytt, det är kul.”
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Hänt 2014

”Välkommen till
Värmlandstrafik”
Ungefär 800 samtal per dag kommer in till trafikupplysningen och beställningscentralen i
Munkfors, dessutom svarar personalen här på frågor via mejl och Facebook.
När vi besöker dem en vardagseftermiddag råder febril aktivitet i lokalen, sammanlagt är ungefär
15 personer på plats för att hjälpa resenärer.
– Ofta får vi ju främst höra när det är något som inte gått riktigt som
det ska. Då ringer de och klagar. Men vi får också en del beröm
ibland. Och jag hoppas och tror att människor är nöjda med Värmlandstrafik och den service vi ger, säger Annica Penttinen, trafikupplysare.
Hon har jobbat på Värmlandstrafik i 13 år och har upplevt ett yrke
i förändring. Fortfarande är telefonsamtal en stor del av arbetet,
men de senaste åren har det tillkommit ansvar att svara på mejl och
Facebook, att hantera resegarantiärenden och att lägga ut rapporter om trafikstörningar på webbplatsen. Drygt tio dataprogram och
system är igång samtidigt på datorerna. Men det allra viktigaste är
fortfarande kompetensen som finns hos medarbetarna. Det pågår
en ständig dialog mellan kollegorna, de hjälper varandra och ställer
frågor.
– Det är en arbetsplats där man trivs väldigt bra. Alla hjälps åt
och försöker göra det så bra som möjligt för våra kunder, säger Ida
Berggren som började på trafikupplysningen våren 2014.
Som nykomling i arbetet får man en sex veckor lång internutbildning, då man bland annat får sitta med och lyssna på samtal samt
testa att tillsammans med en erfaren kollega ta emot samtal själv.

Satsas mycket på trafikupplysningen
Efter den utbildningen blir många kvar under lång tid. Annica hör
till de mer rutinerade, men det är flera som jobbat i organisationen i
många år.
– Ju längre man är här desto mer vet man om hur allt funkar, då
kan man göra ett bättre jobb. Sen tror jag att många tycker om
arbetsplatsen och kollegorna, så man blir kvar, säger Annica.
– Och just nu satsas det väldigt mycket på trafikupplysningen.
Vi har fått gå flera kurser och får lära oss mycket nytt, det är kul,
fortsätter Ida.
Men jobbet innebär också att de får ta emot en del arga samtal, när saker inte riktigt gått som det var tänkt. De berättar om
klagomålen som en självklar del av jobbet, och att man snabbt lär
sig att inte ta det personligt. Det är viktigt att se att personerna som
är arga är det på företaget eller situationen, inte på de som tar emot
samtalet.
– Om det blir ett jobbigt samtal brukar jag ställa mig upp, då blir
det lättare. Det är nåt när man fysiskt reser sig upp som gör att
man blir starkare. Men sen brukar alla samtal sluta bra, även om de
börjar dåligt. Människor brukar förstå när man förklarar och försöker
hjälpa dem, säger Ida.
– Och ibland får man ju ta emot det andra också, vi kan få väldigt
fint beröm och det värmer fantastiskt, säger Annica.
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Kollektivtrafiken sparar
samhället 119 miljoner
Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig syns i en konventionell företagsekonomisk beräkning. Samhällsnyttan är stor men inte
alltid lättberäknad. Här har tre relativt enkelt kvantifierbara områden valts för
att göra en enklare samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta i Värmland år 2014; miljöeffekter, tillgänglighet och trafiksäkerhet.
Alla beräkningar är gjorda i underkant, besparingarna kan vara större i verkligheten.
•
Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt
istället för att ta bil gör att samhället i Värmland sparar 33 683 000 kronor.
•
Tillgängligheten som gör att arbetslösa får
möjlighet att pendla (och därmed inte längre är
arbetslösa) gör att samhället sparar
22 130 000 kronor.
•
Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om
man åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör att samhället sparar 63 886 000
kronor.
Totalt sparar samhället på dessa tre områden
119 699 000 kronor år 2014. Till dessa 119 miljoner
kronor tillkommer dessutom vinster för mindre
ohälsa. Människor som åker kollektivt rör sig fyra
gånger längre till fots än de som klassas som bilister. En annan vinst för samhället är att kollektivtrafiken kräver mindre yta. I Värmland är inte trängseln
ett problem, men även här kräver bilismen många
parkeringsplatser.

Samhällsnyttan ökar om
fler reser kollektivt
Dessa vinster är inte obetydliga men det finns inga
enkla sätt att beräkna kostnaderna.
Samhällets ekonomiska vinst blir högre ju fler
värmlänningar som väljer att åka kollektivt istället
för att åka bil. Eftersom vi vill öka Värmlandstrafiks
18

marknadsandel kommer därmed även samhällsnyttan att öka. Nyttan är beräknad utifrån all kollektivtrafik i Värmland där Värmlandstrafik är en
dominerande aktör.

Så här har vi räknat
Miljökostnaden är beräknad på hur många kilo koldioxid och kilo kväveoxid kollektivtrafiken släppte
ut jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil.
Miljökostnaden beräknas vara 1.5 kr/kg CO2 och
75 kr/kg NOx (SIKA ASEK4 2008:3).
Tillgänglighetens kostnad är beräknad utifrån
antalet sålda periodkort i Värmland och Svensk
Kollektivtrafiks beräkning på hur många som kan
jobba på grund av att kollektivtrafiken finns och förädlingsvärde per sysselsatt. I antalet sålda periodkort ingår även sådana som är sålda till studerande,
dock ej grundskoleelever.
Trafiksäkerheten är beräknad utifrån vad kostnaden är för lätt skada, för svår personskada och för
dödsfall, genom SIKA:s beräkningsunderlag och
Svensk Kollektivtrafiks senaste uträkning på hur
säkert det är att åka kollektivt jämfört med annat
trafiksätt.
Fordonsuppgifterna är en uppskattning utifrån
2013 års siffror. För antalet skadade och dödade i
trafiken har vi också använt 2013 års siffror eftersom vi inte har tillgång till fjolårets siffror när detta
skrivs.

Hur mycket skulle miljön tjäna på att Värmlands bilister åkte kollektivt i stället? Här nedan jämför vi utsläppen i koldioxid och kväveoxid - om personkilometrarna gjorts med bil i stället för kollektivt.
Siffrorna avser 2014.

Jämförelse koldioxidutsläpp, ton CO2:
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Koldioxidutsläpp
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Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid (19 546 ton)
jämfört med mängden utsläpp om resorna genomförts med bil (40 357 ton).
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Koncernresultaträkning
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Trafikkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Not

2014

2013

3

801 761
801 761

0

4
5
6
7, 8, 9

-658 352
-52 266
-41 398
-36 716

-

-8

-

-788 740

0

13 021

0

1 203
-15 113
-13 910

0

-889

0

12

889
0

0

Not

2014

2013

8

-

-

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier och fordon
Pågående projekt

7
9, 13
14

36 230
711 561
1 618
749 409

-

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga aktier och andelar
Övriga långfristiga fordringar

15
16

224
3 600
3 824
753 233

0
0

19 911
15 932
27 007
42 939
162 058

0
-

224 908
978 141

0
0

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

10
11

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets vinst

Koncernbalansäkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfodringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

Kassa och bank

18

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Eget kapital och skulder - koncernen
Not

2014

2013

9 600

-

26 400
8 851
35 251
44 851

0
0

7 093
294
7 387

0

637 096
637 096

0

25 908
97
38 929
223 873
288 807
978 141

0
0

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Uppskjutna skatter
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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13
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Moderbolagets resultaträkning
Not

2014

2013

3

798 335
798 335

761 299
761 299

4, 21
5, 21
6
8, 9

-695 025
-52 469
-41 398
-7 408

-655 356
-49 844
-39 163
-15 787

-8
-796 308

-760 150

2 027

1 149

1 246
-105
1 141

1 533
-91
1 442

3 168
3 168

2 591
2 591

2014

2013

8

-

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och fordon
Pågående projekt

9
14

57 531
1 618
59 149

60 759
1 114
61 873

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Övriga långfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga aktier och andelar

22
16
23
15

15 451
3 600
27 539
224
46 814
105 963

3 600
227
3 827
65 700

18 860
19 658
34 293
72 811

28 993
5 214
23 622
57 829

155 606
228 417
334 380

179 750
237 579
303 279

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Trafikkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

10

Resultat efter finansiella poster
Årets vinst

Moderbolagets balansräkning
Not
Tillgångar

2

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Servicetrafik i förändring
Efter Värmlandstrafiks senaste upphandlingar kommer alla bussar och tåg vara tillgänglighetsanpassade. Nästa steg för att skapa en kollektivtrafik som ger mer samma möjligheter för alla
innebär att organisationen behöver utvecklas med en trafikcentral för gemensam trafikövervakning och trafikupplysning.
– Nu ska vi skapa en integrerad trafik där alla trafikslag finns med. Och det ger stora möjligheter,
säger Anders Wahlén, servicetrafikchef på Värmlandstrafik.
När fordonen nu är tillgänglighetsanpassade när det gäller syn,
hörsel och rörlighet kommer fler kunna åka med Värmlandstrafiks ordinarie trafik. Med stöd och hjälp, till exempel genom
ledsagare, ska många som idag åker med anpassad trafik istället
kunna ta ordinarie linjer. Under november och december år 2014
genomfördes de första testerna inför en sådan övergång. Under
testperioden åkte 176 personer som tidigare har använt anpassad trafik istället med tåg. De fick sedan betygsätta upplevelsen,
och gav betyget 8 av 10 i snitt.
– Sådana här tester är viktiga. Det är mycket nytt som ska
trimmas in, för resenärer, för ombordpersonal och för alla inom
Värmlandstrafik. Vi kommer fortsätta att testa för att övergången
ska bli så smidig som möjligt, säger Anders.
Teståkarkampanjer är även ett sätt att öka förståelse och
sprida kunskap om nyheterna.
– En vanlig missuppfattning är att servicetrafiken ska försvinna, men så är det inte. Vi utvecklar servicetrafiken inom
ramen för befintliga trafikslag, tåg, buss och specialfordon, säger
Anders.

Ny intern organisation
Under året har också en referensgrupp för tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik bildats som ska testa fler funktioner och se hur
väl Värmlandstrafik fungerar för deras behov.
Samtidigt som resenärer får testa på dessa nyheter pågår
också arbetet med att ta fram en ny intern organisation på

Värmlandstrafik. En ny trafikcentral ska inrättas parallellt med vår
bokningscentral i Munkfors. Tanken
är att trafikcentralen ska övervaka
all trafik: tåg, buss, servicetrafik
och skoltrafik, för att på bättre sätt
kunna integrera alla trafikslag med
varandra.
Redan under 2014 inrättades en
ny organisation för trafikledning av
servicetrafiken, vilket ökade samåkningseffekterna till rekordsiffror.
– När vår nya organisation börjar gälla kommer dessa effekter
kunna bli ännu större. När all trafik behandlas gemensamt, och
inte varje trafikslag för sig, kommer vi se fler samåkningsmöjligheter, säger Anders.

Engagerad personal
Många stora nyheter är på gång, och mycket arbete har alltså
redan påbörjats. Det har också gjort att alla datasystem ses över
och uppdateras och personalen ska utbildas i allt nytt.
– Det är roligt att vara uppe i den här processen. Det är ett stort
engagemang bland personalen, även om det är mycket nytt att ta
in så klart. Allt vi gjort under 2014 och allt vi ska göra 2015 är en
förberedelse inför 2016 då vi, om allt går som planerat, ska komma
igång med nya trafikavtal och ny organisation, säger Anders.
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Eget kapital och skulder
- moderbolaget
Not

2014

2013

9 600

9 600

26 400
35 029
3 168
64 597
74 197

26 400
32 439
2 591
61 430
71 030

7 093
7 093

7 460
7 460

25 907
4 230
222 953
253 090
334 380

19 101
841
204 847
224 789
303 279

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital

2
24

Bundet eget kapital
Aktiekapital (9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
Not

2014

2013

2 027
-361
7 408
9 074

1 149
8 960
7 287
17 396

1 246
-105
10 215

1 533
-91
18 838

-14 981
28 301
23 535

13 468
86 043
118 349

Rörelsen
Tillförda medel
Rörelseresultat före finansiella poster
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Förvärv och försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i dotterbolag
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-8 500

-4 692
-15 451
- 27 537
-47 680

-5 307
-13 807

Förändring av likvida medel

-24 145

104 542

Likvida medel vid årets början

179 750

75 208

Summa disponibla likvida medel

155 605

179 750
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Vykortet sänt från nya viktiga bytespunkter. Under 2014 fortsatte vi att förbättra och modernisera ett antal hållplatsmiljöer i Värmland. I december,
lagom till tidtabellsskiftet, åkte vi på turné till de nya bytespunkterna i Rudsbyn, Jonsbol och Fagerås och till den nya busstationen i Hagfors. Under året
byggdes/moderniserades också (i urval) ett antal hållplatser på Hammarö, en ny vändplats för bussar i Skattkärr, ett nytt trottoartak vid Karlstads bus�station, en avstigningshållplats i Alster och två hållplatser i Skattkärr.

Snyggaste förbättringen. I augusti blev Värmlandstrafik
med ny webbplats. En responsiv sådan vilket innebär att
den anpassar sitt utseende och upplägg av innehåll beroende på om besökaren kommer via mobil, surfplatta eller
dator. En förändring helt i tiden eftersom mer än varannan
besökare kommer via mobilen.
Den nya sajten har också ett tydligare fokus på resan. ”Vi
gör ständigt mätningar och det som efterfrågas mest är
svar om resorna, det vill säga reseplanerare, tidtabeller
och information om förseningar. Därför har vi lyft fram det
mer nu”, säger Sven-Ove Svensson, webbredaktör på
Värmlandstrafik.
Dessutom finns störningsinformation om bussar och tåg
tydligare på den nya webben samtidigt som resenären kan
se eventuella förseningar direkt i reseplaneraren.

Det finns budskap som är roligare än andra att få lägga ut. Här kommer en
solskenshistoria som min chef David nyss kunde publicera på vårt intranät:
En av våra förare i servicetrafiken räddade i går livet på en baby. Föraren
körde en mamma och hennes baby från Centralsjukhuset i Karlstad till deras
hem i Arvika. Under resan fick babyn andningsstopp och mamman fick panik.
Föraren stannade bilen, tog babyn, la upp den på axeln för att göra fria
luftvägar. Babyn hostade upp slem och började andas igen. Mamman blev
såklart jätteglad och familjen också när hon kom hem och berättade om
händelsen.
En härlig solskenshistoria att ta med sig i helgen!
/Sven-Ove, webbred

Solskenshistorian. Kommunikationen med våra kunder på Facebook blir stadigt allt viktigare. Ovanstående inlägg hör till ett av de
klart trevligaste 2014. Inlägget fick över 200 gillningar.
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Smartaste kartan. Allt
fler resenärer håller koll
på resan i mobilen. När
den nya webbplatsen
lanerades var en av de
häftigaste nyheterna
en realtidskarta. I
realtidskartan kan
du följa din buss eller
ditt tåg live, se när den
närmar sig och om den
håller tidtabellen. ”Det
är en funktion som vi
är särskilt glada för.
Det är många som
frågat efter både karta
och realtidsfunktion”,
säger David Widlund,
marknadschef.

ande om att ladda ner två böcker, en e-bok och en ljudbok helt gratis.

Svepet 2014
ADR 2

Vägen till en
grön resplan.
Detta är den kompletta verktygslådan för företag och
organisationer som vill effektivisera sin personals
resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på vägen i arbetet med en grön resplan.

Den grönaste guiden. Projektet 2xKOLL hade ett tydligt
miljöspår. Den ena delen av projektet belyste frågor inom
området Mobility Management (MM). Bland annat riktades
fokus mot hur stora arbetsgivare som Karlstads universitet, Landstinget i Värmland och Hammarö kommun kunde
göra för att få de anställda att ställa bilen till förmån för
gröna resealternativ som kollektivtrafik eller cykel. Ett av
projektens resultat var dokumentet ”Vägen till en grön
resplan”. ”Dokumentet är en guide och verktygslåda för
företag som vill komma igång och jobba med MM-frågor.
Här finns strategier, förslag på åtgärder och mallar för
resvaneundersökning och resepolicy”, berättar Katrin
Steverding, projektkledare för 2xKOLL.
Värmlandstrafik är en av de första trafikorganisatörerna
i landet som kan hjälpa företag och organisationer med
en guide som denna. Dokumentet finns att ladda ner på
Värmlandstrafiks webbsida under företagets miljösida.

Offensiven.Under årets sista månader fick 50 000 bilister chansen att resa gratis kollekTidningsannons
tivt i 14 dagar. ”Kampanjen var en del i vårt långsiktiga arbete med att öka det kollektiva

Den lyckade provåkarkampanjen i servicetrafiken. Under hösten testades provåkarmodellen inom servicetrafiken. Totalt gjordes
176 tågbokningar som normalt skulle skett i
vår servicelinjetrafik. Ett första test för att se
hur frågan om överläggning till den allmänna
kollektivtrafiken från servicetrafiken fungerar i
verkligheten.
– Resultatet är upplyftande, säger Anders
Wahlén. Helhetsbetyget från resenärerna blev
en 8:a på en 10-gradig skala.
Anita Larsson och kollegorna som erbjöd den
annorlunda resan.
– Det har varit roligt att erbjuda något annat. När
vi sedan hörde att tågresenorna fungerade bra
för våra resenärer kändes det väldigt bra.

resandet”, säger David Widlund, marknadschef på Värmlandstrafik.
Kampanjen som rullade i tre veckor i oktober bygger på direktmarknadsföring och målgruppen är bilister mellan 20 och 64 år. I år kompletterade vi även utskicken i brevlådorna
med annonskampanj i radio, dagstidningar och på stortavlor. Drygt 5 000 personer
valdes ut att provåka, 20 procent fler än vid kampanjen hösten 2013. ”Vi är väldigt nöjda
med resultatet och hoppas att många kommer att fortsätta att resa med oss i framtiden.”

Förändringen. I december började vi trafikera Hammarös nya knutpunkt, Jonsbols
bytespunkt. All trafik till, från och inom Hammarö justerades för att synkningen mellan de
olika linjerna ska fungera vid bytespunkten.

Fikautdelningen. I
september gick 2014 års
upplaga av Trafikantveckan
av stapeln. Ett uppskattat
inslag var när vi passade
på att tacka våra resenärer
lite extra med fika. Personal på Nobina hjälpte till att
dela ut fikapåsar på valda
bussturer runt om i länet
hela veckan. Tillsammans
med Pendla Grönt och
Karlstadsbuss var vi även
med på en heldagsaktivitet på MittiCity-gallerian i
Karlstad.
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Noter
Not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35,
vilket inte inneburit någon omräkning av jämförelsetalen för 2013. Värmlandstrafik AB får inga effekter av
övergången till K3.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Den omfattar de företag som i vilka moderbolaget direkt eller indirekt eller genom dotterföretag innehåller mer än 50 procent av röstetalet, eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4.

Intäkter
Intäktsredovisningen sker i enlighet med BFNAR 2012:1 intäkter. Bolaget redovisar sina biljettintäkter i
samband med att resenären utnyttjar en resa. Periodisering av intäkter sker utifrån nyttjandet, förutbetalda
biljetter och periodladdningar som ej nyttjats. Det innebär att outnyttjade biljetter redovisas som förutbetald
intäkt och intäktsförs i samband med utnyttjandet. Biljettskulden genereras av biljettsystemet och via statistik. Vid beräkning av biljettskulden har det antagits att samtliga värdekort från det förra systemet utnyttjats
eller växlats till kort anpassade för det nya biljettsystemet. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Tågtrafiken är upphandlad via tjänstekoncession. Bolaget redovisar samtliga intäkter enligt samma principer som för den övriga trafiken.
Intäkterna periodiseras och redovisas i den period intäkterna avser.

Lånekostnader
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar
betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Värmlandstrafik AB har ett betydande underskottsavdrag sedan tidigare år. Detta underskottsavdrag har
inte aktiverats eftersom det inte är troligt att bolaget framledes kommer att lämna väsentliga skattepliktiga
överskott där underskottsavdraget kommer att utnyttjas.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar/nedskrivning.
Vid bedömning av tillgångarnas värde tas hänsyn till marknadsmässiga värde.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp
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i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust
vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång
som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt för nya inventarier:

Kontorsbyggnad
Stommar
Stomkompletteringar/innerväggar
Värme/sanitet
El
Inre ytskikt/hyregästanpassningar
Ventilation
Fasad
Yttertak
Styr- och övervakning
Övrigt

80 år
20 år
20 år
40 år
10 år
20 år
40 år
30 år
15 år
30 år

Verkstad/garagelokal
Stommar
Stomkompletteringar/innerväggar
Värme/sanitet
El
Inre ytskikt/hyregästanpassningar
Ventilation
Fasad
Yttertak
Styr- och övervakning
Övrigt

80 år
20 år
10 år
40 år
20 år
20 år
50 år
30 år
15 år
40 år

Markanläggning
Körplan

30 år

Inventarier och fordon
Biljettsystem
Biljettmaskiner
Handburna biljettmaskiner
Inventarier, verktyg och installationer
Hållplatsutrustning
Fordon
Tåg
Tågkomponenter
Annans fastighet

15 år
10-15 år
3 år
3-5 år
5 år
5-10 år
10-30 år
3-5 år
5-10 år

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av
dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det
redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post
av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid
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nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet
ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala
avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och
att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Samtliga stöd som hänför sig till
förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader
uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella
anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Leasingavtal
Det finns två kategorier av leasingavtal, finansiell och operationell leasing. Som finansiell leasing räknas
leasingavtal där uthyraren har överfört huvuddelen av riskerna och förmånerna till den som hyr. Alla övriga
leasingavtal klassas som operationell leasing.
Enligt ett finansiellt leasingavtal redovisar leasetagaren den hyrda tillgången värderad till det lägre av verkligt
värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar
framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs ned i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden. Operationell leasing redovisas inte
i balansräkningen. Kostnader i enlighet med ett operationellt leasingavtal redovisas linjärt i årets resultat
under hyresavtalets löptid.
Samtliga leasingavtal i moderbolaget oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). I koncernen redovisas leasingavtal antingen som finansiella eller operationella.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har
en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner
till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Ersättningar till medarbetare
Kortfristiga ersättningar i moderbolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller formell
förpliktelse att betala ut en ersättning.

Pensionskostnader
Avsättning för pensionskostnader redovisas enligt beräkning från KPA.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Koncernen upprättar ingen kassaflödesanalys då inga ingående
balanser finns för året.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten är justerad för engångseffekter 2011-2014. Engångseffekter 2013 och 2014 avser
förutbetalda ägarbidrag .
Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt.
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Not 2 UPPSKAttningar och bedömningar
Koncernen och moderbolaget har gjort mindre uppskattningar och bedömningar vilka inte anses föranleda
någon betydande effekt för de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 3 intäkternas fördelning
Moderbolaget

Koncernen
2014

2013

2014

2013

110 431

-

110 431

100 038

-

64 316
130 882
15 776
93 783
19 836

58 941
128 001
16 076
93 283
22 875

348 001
15 312
3 424

-

348 001
15 312
-

327 000
15 085
-

801 761

0

798 337

761 299

I nettoomsättningen ingår
intäkter från:
Biljettintäkter
Grundskolekort och
gymnasiekort
Skolskjuts
Tätortstrafik
Färdtjänst och sjukresor
Övriga intäkter
Ägarbidrag från landsting
och kommuner
Övriga bidrag
Hyror

64 316
130 882
15 776
93 783
19 836

Summa

Not 4 trafikkostnader
Koncernen

Ersättningar till trafikföretag och ombud
Fordonshyror, tåg
Färdtjänst/sjukresor
Periodkorts giltighet på
fjärrtåg och tätortstrafik
Summa

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

531 084
14 514
79 064

-

531 084
51 186
79 064

521 927
21 369
78 584

33 690

-

33 690

33 476

658 352

0

695 024

655 356

Moderbolagets kostnad för fordonshyror, tåg avser erlagda leasingavgifter. Under 2013 har vite för försenad
tågleverans 2012 erhållits i form av minskade tåghyror 2012-2013. 					
Not 5 ersättning till revisorerna
Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag

190
26

-

160
26

160
45

10
44

-

10
44

28

Summa

270

0

240

233
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Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Inga anställda eller personalkostnader finns i dotterbolaget. Personalkostnader nedan är gemensamma för
moderbolaget och koncernen.
Medelantalet anställda, med fördelning
på kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelse och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader har uppgått till
styrelse och verkställande direktör
övriga anställda
Totala pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader.

2014

2013

44
23
67

44
21
65

1 431
27 015
28 446

1 423
24 820
26 243

9 510

8 889

433
1 956
2 389

439
2 849
3 288

40 345

38 420

Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid samt 1 årslön i avgångsvederlag vid uppsägning
från bolagets sida.
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare

2014
Antal på
balansdagen

Varav män

2013
Antal på
balansdagen

Varav män

7
9

86 %
78 %

7
9

71 %
78 %

2014
4,1 %
1,4 %
0,4 %
5,9 %
0,9 %
0,9 %
*
2,9 %
3,8 %
0,4 %
6,2 %
10,9 %
0,3 %

2013
5,3 %
3,4 %
1,1 %
7,4 %
2,2 %
2,2 %
*
6,1 %
7,6 %
*
4,7 %
8,3 %
0,8 %

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
- långtidssjukfrånvaro
- sjukfrånvaro för män
- sjukfrånvaro för kvinnor
- anställda - 29 år
- anställda - 29 år kvinnor
- anställda - 29 år män
- anställda 30 - 49 år
- anställda 30 - 49 år kvinnor
- anställda 30 - 49 år män
- anställda 50 år - anställda 50 år - kvinnor
- anställda 50 år - män

* Redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte skall lämnas om
antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses
både kön och ålderskategori.
Långtidsjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro som pågått i 60 kalenderdagar eller mer.
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Not 7 Byggnader och mark
Koncernen
Anskaffningsvärde genom
förvärv av dotterbolag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2014

2013

38 306

-

38 306

0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-2 076

-

-2 076

0

Utgående restvärde
enligt plan

36 230

0

Fastigheten Gångjärnet 1 innehavs med tomträtt. Fastigheten klassas som specialfastighet och taxeringsvärdet är 0 kr. Verkligt värde efter värdering uppgår till 38 000 tkr.
Koncernen är bildad under året och fastigheten finns i dotterbolaget, därav finns inga ingående anskaffningsvärden och ingående avskrivningar.

Not 8 immateriella tillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, inköp
- Årets försäljning, utrangering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

10 444

-

10 444

1 944

-174

-

-174

8 500
-

10 270

0

10 270

10 444

Ingående avskrivningar
- Försäljningar, utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-1 944
174

-

-1 944
174

-1 944
-

8 500

0

8 500

8 500

Utgående restvärde enligt plan

8 500

0

8 500

8 500

-8 500

-

-8 500

-

-

-

-

-8 500

-8 500

0

-8 500

-8 500

0

0

0

0

Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
-Nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Utvecklingsprojekten med goda resultat. Den här bilden
togs under invigningen av den nya gång- och cykelbron samt
de nya hållplatserna i Ölme (Stolpen) som realiserats tack vare
Full Koll. Barnen från en förskolegrupp från orten var med och
hjälpte till att klippa band, en symbolisk handling för framtiden.

Projekt som tagit
utvecklingen framåt
R3, Bims, Full Koll, ITRACT, Full Koll 2 och 2XKOLL. Bakom de kryptiska namnen gömmer sig
stora satsningar och nya arbetssätt som tagit Värmlandstrafik framåt i utvecklingsarbetet.
Nu är det tio år sedan Värmlandstrafik startade sitt första projekt, R3, och arbetssättet har varit
framgångsrikt.
– Ur de här projekten har det kommit mycket konkret, infrastruktursatsningar och nya tjänster. Men det har också inneburit att
kulturen i företaget förändrats. Vi är mer inriktade på framtidsfrågor och utveckling nu, säger Lena Thorin, utvecklingschef på
Värmlandstrafik som kom in i företaget genom just arbetet med
projekt, först som konsult och sedan med stegvis ökande tid
som anställd från hösten 2011.
Bakgrunden till att R3, och därmed verksamheten med
utvecklingsprojekt, inleddes var att det fanns ett stort behov av
investeringar för framtidens kollektivtrafik.
– Jag funderade mycket på hur man kunde jobba med utveckling i ett företag som detta. När jag nu ser tillbaka på tio år av
projekt tycker jag att det har fungerat väldigt bra, säger Lars Bull,
vd på Värmlandstrafik.

Vågar vara modig i projekt
Genom projekten har egna medel kunnat växlas upp med extern
finansiering. Men det är inte bara pengarna som är en fördel med
detta arbetssätt. Ett projekt är tydligt avgränsat i tid och omfång
vilket ger ett skarpare fokus och andra möjligheter än om man
försöker genomföra förändringarna inom befintlig verksamhet.
– Man vågar vara mer modig då. ”Vi testar”, säger man och då
behöver man inte vara rädd för att misslyckas, säger Lena.
Men både hon och Lars är även tydliga med att det kan finnas
nackdelar med arbetsformen. Om man inte gör rätt finns risk att
resultaten blir kortsiktiga och att kompetensen försvinner när
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projektet är slut. Det
har Värmlandstrafik
försökt undvika, bland
annat genom Lenas
roll som projektansvarig och utvecklingschef. Hon har verkat
för att kunskapen och
erfarenheterna ska
spridas i hela organisationen.
– Jag tror att en skillnad jämfört med för tio år sen är att det
nu finns människor i företaget, på arbetsplatsen, som inte bara
pratar om den dagliga verksamheten. Det skapar en ny kultur på
många sätt, en kultur av att prata framtidsfrågor, säger hon.
Efter ett decennium av intensiva och stora projekt har utvecklingsarbetet tagit stora kliv framåt. Fråga bara Hammaröborna,
som fått ett helt nytt trafiksystem, eller personalcheferna på
Landstinget i Värmland, som fått ett nytt sätt att samla betalningar för tjänsteresor.
Hur ser framtiden ut, kommer Värmlandstrafik fortsätta att
arbeta i projekt?
– Vi ska fortsätta att jobba på det sättet, det är ett uttalat mål.
Just nu ska vi kanske vända oss lite inåt ett tag, och se till så att
hela organisationen hänger med. Men projektformen är alltid bra
för att ta steg i utvecklingen, säger Lars.

Hänt 2014
Värmlandstrafiks projekt
2005-2015
R3 (2005-2010)
Under fem år, mellan 2005-2010, var fyra industridoktorander
anställda på Värmlandstrafik för att arbeta med kvalitetsutveckling. Idén föddes i samband med att företagets ägare preciserade
Värmlandstrafiks roll i den regionala utvecklingen. De ville också se
Värmlandstrafik bidra till en hållbar utveckling i länet. Med stöd från
Länsstyrelsen, dåvarande Vägverket och Karlstads universitet förverkligades projektet som blev nominerat till Svensk kollektivtrafiks
branschtävling Goda exempel.
Full Koll (2009-2014)
I Full Koll samarbetade Trafikverket, Region Värmland och Värmlandstrafik för att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Tillsammans med pengar från kommuner och andra parter investerades
nära 60 miljoner kronor, bland annat i hållplatser för det nya bussystemet 900 på Hammarö och moderna tågstationer längs Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan. Full Koll har också bidragit med pengar
för att skapa en modern, bekväm och säker busstation med gater
i Karlstad. Projektet gav också nya sätt att samarbeta mellan de
inblandade parterna.
Bims (2009-2012)
Tillsammans med sju bolag (X-trafik, Dalatrafik, Upplands Lokaltrafik, Västmanlands Lokaltrafik, Länstrafiken i Örebro, Karlstadsbuss
och Tåg i Bergslagen) tog sig Värmlandstrafik an utveckling och
introduktion av ett nytt biljettsystem.
2xKOLL (2011-2014)
Projektet syftade till att förändra attityder kring resande med kollektivtrafiken. Tillsammans med kommunerna i Sunne, Säffle, Filipstad
och Hammarö, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland
genomfördes bland annat cykel- och kollektivtrafikskampanjer
och resvaneundersökningar. Projektet arbetade också fram nya
lösningar för kollektivtrafik på landsbygd i form av närtrafik. Totalt
omsatte projektet ungefär 5,5 miljoner kronor.
Full Koll 2 (2012-2014)
Ett projekt som byggde vidare på det tidigare Full Koll-projektet.
Tillsammans med Trafikverket och Region Värmland genomförde
Värmlandstrafik satsningar på bytespunkter och hållplatser. Under
projektet togs även en ny modell för samarbete runt infrastrukturens
utveckling fram. Totalt gjordes investeringar på ungefär 24 miljoner
kronor inom Full Koll 2. Det övergripande målet med projektet var att
förbättra möjligheterna till en effektiv arbetspendling i länet, vilket
i sin tur ökar konkurrenskraften och utvecklingen av näringslivet i
Värmlands län.
ITRACT (2012-2015)
Genom att utveckla ny informations- och kommunikationsteknik
bidrog ITRACT-projektet till att öka kollektivtrafikens attraktivitet,
förbättra transporter och tillgänglighet i glesbygdsområden runt
Nordsjön. Projektet var ett interregionalt samarbete mellan Sverige,
Holland, Tyskland, Norge och Storbritannien. I Sverige deltog Värmlandstrafik AB, Viktoria Swedish ICT och Karlstads universitet (Avdelningen för datavetenskap och SAMOT). Resultatet av projektet är
bland annat en tjänst för bokning av anropsstyrd trafik via webb och
app samt en tjänst för bokning och redovisning av tjänsteresor.
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Not 9 materiella anläggningstillgångar
Koncernen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp
- Försäljning, utrangering
- Omklassificering från pågående
nyanläggning
- Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2014

2013

2014

2013

87 658

-

87 658

89 787

4 425
-1 604
15 921

-

807
-1 604
15 921

258
-13 796
13 052

-12 541

-

-12 541

-1 644

93 859

0

90 241

87 657

-24 345

-

-24 345

-27 019

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

1 597
-7 398

-

1 597
-7 338

9 679
-7 005

-30 146

0

-30 086

-24 345

Utgående restvärde enligt plan

63 713

0

60 155

63 312

42 850
-279

-

42 850
-279

43 012
-162

42 571

0

42 571

42 850

-21 774

-

-21 774

-21 654

Fordon
Ingående anskaffningsvärden
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

279
-71

-

279
-71

162
-282

-21 566

0

-21 566

-21 774

Utgående restvärde enligt plan

21 005

0

21 005

21 076

-23 630
-

-

-23 630
-

-27 747
4 117

-23 630

0

-23 630

-23 630

800 982

-

-

-

800 982

0

0

0

-123 338
-27 171
-150 509

0

0

0

626 843

0

-23 630

-23 630

711 561

0

57 530

60 758

Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Finansiell leasing fordon*
Ingående anskffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets förändring
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde
Utgående restvärde enligt plan,
alla kategorier
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Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Ränteintäkter
Summa

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

1 203
1 203

0

1 246
1 246

1 533
1 533

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntekostnader finansiell leasing
Övriga räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa

2014

2013

13 692

-

1 421
15 113

0

Not 12 skatter
Koncernen
2014
-146
1 035
889

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Summa

2013
0

Not 13 Finansiella leasingavtal
Koncernen
I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt
som innehas enligt finansiella leasingavtal enligt följande
Inventarier och fordon
Anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar

2014
800 982
-150 510
650 472

2013
0

22 273
88 101
561 421
671 795

0

Framtida minimileaseavgifter har
följande förfallotidpunkter:
Nominella värden
Inom ett år
Senare än ett men inom fem år
Senare än fem år

Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som
skuld till kreditinstitut dels som kortfristig skuld, dels som långfristig skuld.
I koncernens resultat ingår varabla avgifter avseende finansiella
leasingavtal med 13 692 tkr.
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Not 14 pågående projekt
Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Bidragsbelopp under året
Omklassificering till inventarier

1 113
17 808
-13 923
-3 380

-

1 113
17 808
-13 923
-3 380

7 472
6 893
-1 843
-11 408

Utgående nedlagda kostnader

1 618

0

1 618

1 114

Not 15 Övriga aktier och andelar
Kapitalandel

Antal
andelar

Samtrafiken i Sverige AB
Org nr: 556467-7598
Säte: Stockholm

2,00

30

30

Västtåg AB
Org nr: 556613-6577
Säte: Skövde

0,05

10

1

BIMS KB
Org nr: 969705-5805
Säte: Karlstad
BIMS AB
Org nr: 556665-9594
Säte: Karlstad

142

15,80

18

0,10

1

Vänertåg AB
Org nr 556848-9016
Säte: Skövde

25,00

125

13

X2 Kollektivtrafik AB
Org nr 556871-5428
Säte: Stockholm

2,00

1 000

21

Tågfastigheter i Kristinehamn AB
Org nr 556857-3389
Säte: Kristinehamn

Summa

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
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Redovisat
värde i bolaget

18

225
2014

2013

225

225

225

225
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Not 16 Övriga långfristiga fordringar
Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

3 600
3 600

0

3 600
3 600

3 600
3 600

Utgående restvärde enligt plan

3 600

0

3 600

3 600

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Upplupna trafikersättningar
Upplupna hyresintäkter
Övriga interimsfordringar
Summa

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

20 427
109
6 471
27 007

0

20 427
13 866
34 293

10 766
12 856
23 622

Not 18 likvida medel
Koncernen

Kassa och bank
Likvida medel

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

162 058
162 058

0

155 606
155 606

179 750
179 750

Not 19 uppskjuten skatt
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra
sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av:
Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Uppskjuten skatt på obeskattade
reserver

-16

-

-

-

Uppskjuten skattefordran på kostnad återförd i beskattningen och
avdragsgill kommande år

843

-

-

-

Uppskjuten skatteskuld hänförlig
till skattemässigt ej avdragsgilla
avskrivningar på övervärde på
fastigheter

-1 242

-

-

-

Uppskjuten skatteskuld hänförlig
till skattemässigt ej avdragsgilla avskrivningar enligt komponentuppdelning i dotterbolag

121

-

-

-

-294

0

0

0
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Semesterlöner
Ersättningar kommuner och
landsting
Ersättningar trafikföretag
Förutbetalda biljettintäkter
Hyresintäkter
Övrigt
Summa

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

1 594
169 770

-

1 594
169 770

1 442
152 575

19 023
21 782
842
10 862
223 873

0

19 023
21 782
10 784
222 953

18 744
17 333
14 753
204 847

Not 21 Operationella leasingavtal moderbolaget
Moderbolaget
2014

2013

34 699

32 305

137 807

128 059

499 288

530 266

671 794

690 630

51 540

21 609

Framtida minimileaseavgifter,
som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett
men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än
fem år

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

I moderbolagets redovisning inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas
som operationella. Avtalen avser i allt väsentligt hyrda tåg och leasade bilar. Tågen hyrs på 10-30 år och
bilarna leasas vanligtvis på tre år med möjlighet till utköp.
I koncernens redovisas leasingavtal avseende fordon som finansiella leasingavtal, och i förekommande fall
redovisas resterande som operationella.

Not 22 andelar i koncernföretag
Koncernen
Gångjärnet i Karlstad AB
Organisationsnummer: 556791-3727
Säte: Karlstad
Kapitalandel: 100 procent
		
Under året har 100 procent av Gångjärnet i Karlstad AB förvärvats av moderbolaget och inkluderats i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvstidpunkten 3 mars 2014. Gångjärnet i Karlstad
AB är ett bolag som äger och förvaltar fast egendom som behövs för att bedriva kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen.
Moderbolaget
Gångjärnet i Karlstad AB
Kapitalandel: 100 procent
Rösträttsandel: 100 procent
Antal aktier: 10 000
Bokfört värde: 15 451
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Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013
0

Inköp av andelar
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

-

-

15 451

0

0

15 451

Årets förändringar
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar

0

0

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

15 451

0

Not 23 transaktioner med närstående

Lån till dotterbolag,
Gångjärnet i Karlstad AB
Ingående balans
Utbetalda lån
Erhållna amorteringar
Utgående balans

2014

2013

27 928
-389
27 539

0

Ränteintäkten avseende lånen uppgick till 44 tkr. Lånen amorteras med 1 556 tkr
per år och löper med rörlig ränta som 31/12 2014 var 0,8 procent.

Not 24 förändring av eget kapital

Moderbolag
Eget kapital 2014-01-01
Effekt av byta av
redovisningsprincip

Justerad ingående balans 2014
Årets resultat
Eget kapital 2014-12-31

Aktiekapital

Överkursfond

9 600
-

26 400
-

35 029
-

71 029
-

9 600

26 400

35 029

71 029

9 600
9 600

26 400
26 400

35 029
3 168
38 197

71 029
3 168
74 197

Summa
Övrigt
fritt kapital eget kapital

Aktiekapital 9 600 aktier med kvotvärde 1000 kr per aktie.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-03-03 för fastställelse.
Munkfors 25 februari 2015.
Per-Inge Lidén			
Tommy Ternemar
Ordförande			Vice ordförande
Peter Joensuu 			

Ola Persson

Leif Sandberg 			

Angelica Rage

Mikael Dahlqvist			
Lars Bull
				Verkställande direktör
Revisionsberättelse har lämnats 2 mars 2015.
Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Värmlandstrafik AB, Org nr
556206-4641
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Värmlandstrafik AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
och koncernredovisningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Värmlandstrafik Aktiebolags ovh koncernens finansiella ställning per
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den 31 december 2014 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Värmlandstrafik AB för
år 2014.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust, och det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig
om förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag utöver min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Karlstad den 2 mars 2015
Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till årsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag,
Org nr 556206-4641
Vi har granskat Värmlandstrafik Aktiebolags
verksamhet för år 2014. Styrelse och vd svarar
för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, eventuella ägardirektiv och
beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är
att granska verksamhet och kontroll och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,
kommunallagen samt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och prövning. I år

har en särskild granskning skett av bolagets uppdrag och uppföljningssystem. Samplanering har
skett med bolagets auktoriserade revisor och en
särskild granskningsredogörelse har upprättats.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden nedan.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Karlstad den 27 februari 2015
Roland Krantz
Lekmannarevisor

Barbro Thunér
Lekmannarevisor
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Besparingar med anropsstyrd trafik
Värmlandstrafik gör årligen stora besparingar genom att ha anropsstyrd trafik, som kunden behöver förboka, på vissa turer och sträckor i stället för ordinarie linjetrafik med buss.
Besparingen 2014 för anropsstyrd linjetrafik och tätortstrafik hamnade på cirka 12 miljoner kronor. Förutom att
den anropsstyrda linjetrafiken sparar stora summor som
kan användas till att bygga ut kollektivtrafiken ytterligare
så innebär den också ett välkommet tillskott till framförallt
lokala taxiföretag.
För trafiken finns en tidtabell, men fordonet går bara om

någon ringt och beställt en resa. Praktiskt går det till så
att resan bokas senast tre timmar (en timme på tätortslinjer) före avresa vid Värmlandstrafiks beställningscentral. I
samband med bokningen kan kunden också få besked om
priset på resan.
Beloppen i följande tabeller är redovisade i kronor.

Besparing anropsstyrd linjetrafik 2014
Linje och sträckning

Antal
bokningar

Antal
utförda resor

100 Karlstad - Arvika - Åmotfors - Charlottenberg

46

45

103 Arvika - Klässbol - Stömne

62

48

104 Arvika - Koppom - Årjäng

Kostnad
linje buss*

Besparing**

10 726

81 215

70 489

31 022

73 821

42 799

0

0

0

19 454

19 454

109 Arvika - Sälboda/Årbotten - Gunnarskog

118

89

59 282

51 514

-7 768

111 Arvika - Sälboda/Årbotten - Mitandersfors

500

204

123 296

263 551

140 255

2

2

928

45 538

44 611

213

113

115 500

213 128

97 627

12

11

11 510

202 163

190 653

206 Torsby - Röjdåfors

36

30

18 590

282 283

263 693

207 Torsby - Vitsand - Bograngen - Sysslebäck

89

57

32 181

651 813

619 633

209 Torsby - Värnäs - Stöllet - Malung

59

34

35 935

49 855

13 920

5

2

1 119

48 710

47 591

211 Långflon - Sysslebäck - Värnäs

707

464

480 221

1 350 892

870 672

212 Sunne - Västerrottna - Gräsmark - Torsby

269

130

58 584

201 764

143 180

112 Arvika - Klässbol - Grums
200 Karlstad - V:a Ämtervik - Sunne - Torsby
202 Torsby - Lysvik - Sunne

210 Torsby - Bada - Lysvik
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Kostnad
anropsstyrd

213 Grinnemo - Gräsmark - Gettjärn - Sunne

203

120

51 984

243 232

191 248

214 Lysvik - Bäckalund - Sunne

364

207

93 968

445 470

351 502

215 Visterud - Sunne

56

37

8 470

123 196

114 726

302 Filipstad - Hagfors

98

67

25 079

92 615

67 537

Linje och sträckning

303 Hagfors - Ekshärad - Torsby
304 Hagfors - Sörby - Hagfors
305 Ekshärad - Hamra - Södra Skoga - Basterud
- Ekshärad

Antal
bokningar

Antal
utförda resor

Kostnad
anropsstyrd

Kostnad
linje buss*

Besparing**

573

290

154 114

182 879

28 765

5

4

641

60 246

59 605

0

0

0

80 874

80 874

306 Hagfors - Gustavsfors - Uvanå

74

70

61 612

244 930

183 318

307 Filipstad - Sunnemo - Hagfors

35

22

19 339

144 012

124 674

0

0

0

33 519

33 519

79

56

26 372

28 193

1 821

178

139

62 625

170 774

108 149

0

0

0

38 174

38 174

310 Munkfors - Ransäter - Munkfors
400 Karlstad - Molkom - Filipstad - Storfors Kristinehamn
404 Storfors - Kristinehamn
405 Storfors - Lundsberg
406 Kristinehamn - Kungsskogen - Storfors

1

1

455

395 846

395 392

407 Filipstad - Hällefors

114

76

44 467

62 745

18 277

408 Filipstad - Lesjöfors

390

220

146 983

165 103

18 120

505 Kristinehamn - Nybble - Gullspång

357

214

143 738

213 488

69 750

610 Deje - Mölnbacka

13

12

2 208

167 121

164 913

611 Deje -Dömle

22

21

3 207

95 314

92 107

7

6

1 304

58 614

57 310

154

120

86 500

113 824

27 325

2

2

695

29 776

29 082

612 Forshaga - Ö Deje
700 Karlstad - Årjäng - Töcksfors
701 Töcksfors - Hån
702 Töcksfors - Östervallskog

1

1

375

39 145

38 770

703 Anropsstyrd linje: Töcksfors - Väng

14

14

4 788

30 965

26 177

704 Anropsstyrd linje: Årjäng - Lennartsfors

16

8

3 574

44 785

41 211

705 Anropsstyrd linje: Årjäng - Skogen

13

13

7 326

89 593

82 266

706 Anropsstyrd linje: Årjäng - Finntorp

1

1

267

80 201

79 934

707 Anropsstyrd linje: Årjäng - Harnäs

0

0

0

71 859

71 859

708 Anropsstyrd linje: Årjäng - Vännacka

0

0

0

49 028

49 028

709 Anropsstyrd linje: Årjäng - Blomskog

0

0

0

36 775

36 775

167

93

69 652

268 094

198 442

0

0

0

41 980

41 980

800 Karlstad - Säffle - Åmål
804 Borgviksbruk - Grums
805 Lönnskog - Nysäter

9

9

5 511

339 194

333 683

806 Säffle - Ö:a Takene - Knöstad - Nysäter

227

214

143 261

1 025 377

882 116

808 Säffle - Botilsäter - Ekenäs

124

100

62 910

435 116

372 206

19

5

3 305

22 493

19 188

812 Säffle - Åmål - Svaneholm - Nysäter
911 Jonsbol - Tynäs - Rud

13

13

2 259

116 448

114 189

171

154

27 649

193 919

166 270

913 Jonsbol - Fiskvik - Takene

50

49

10 518

115 359

104 841

914 Anropsstyrd: Lövnäs - Hälltorp - Skoghall

29

26

4 141

261 150

257 009

5697

3613

2 258 190

9 987 132

7 728 942

912 Anropsstyrd: Jonsbol - Sätter

Total

* Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och
körs med bil eller mindre bussfordon.
** Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik.
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Besparing anropsstyrd tätortstrafik 2014
Linje och sträckning

Antal
bokningar

51 Busstationen - Ingesund

Antal
utförda resor

405

52 Busstationen - Prästängen
56 Busstationen - Dungen - Sjukhuset
57 Degerängen - Rosendal
58 Västra Sund
59 Anropsstyrd linje: Solvik
60 Resecentrum - Gustavsvik
66 Resecentrum - Picasso
67 Ode Baltens gata - Skäringsbol - Malmen Resecentrum
68 Sandfallet - Marielund - Strandskatan Resecentrum
69 Ölme, Stolpen - Gustavsvik
81 Resecentrum - Rolfserud
82 Resecentrum - Treabackarna

Kostnad
anropsstyrd

Kostnad
linje buss*

Besparing**

56 889

42 139

-14 750

170

34

31

11 019

53 402

42 383

170

147

44 059

496 477

452 418

174

159

49 071

558 378

509 307

1458

1145

444 714

740 106

295 391

133

103

31 550

335 076

303 526

96

83

30 084

344 536

314 453

210

112

41 508

65 759

24 251

74

44

13 091

299 814

286 722

1 972

883

281 786

461 369

179 583

127

75

25 067

12 685

-12 382

4

4

1 172

264 171

262 999

257

234

69 423

316 750

247 327

83 Resecentrum - Duse Udde camping

50

24

8 540

351 945

343 405

84 Resecentrum - By kyrka

58

33

12 450

633 501

621 051

85 Resecentrum - Norelund

0

0

0

237 881

237 881

345

175

183

86 815

86 633

5567

3422

1 120 606

5 300 804

4 180 199

98 Torsby centrum - Kajsheden - Fågelsången Bergsäng - Kilåsen
Totalt

Linje 51-59, Arvika tätort, Linje 60-69, Kristinehamn tätort, Linje 81-85, Säffle tätort, Linje 98, Torsby centrum.
* Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs
med bil eller mindre bussfordon.
** Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik.

Besparing Värmlandstrafiks samordning av transporter 2014
Bokade
transporter

Utförda
transporter

Bruttokostnad

Nettokostnad

Samordningsvinst

Kostnad/
bokning

Samordningseffekt

84 990

67 515

26 831 675

21 859 849

4 971 826

257

20,56%

1 036

846

242 665

158 212

84 453

153

18,34%

30 155

13 521

11 337 017

5 712 836

5 624 182

189

55,19%

Sjukresor taxi

106 640

73 894

64 112 025

49 449 921

14 662 103

464

30,71%

Totalt

222 821

155 776

102 523 382

77 180 817

25 342 565

Färdtjänst
Riksfärdtjänst
Övriga kommunal
transporter

Besparing på över 25,3 miljoner kronor
Bokade transporter är alla som ringer och bokar transporter. Utförda transporter är faktiskt utförda transporter efter samordning.
Bruttokostnad är kostnaden om alla bokade resor skulle ha utförts utan samordning (ensam i fordonet). Nettokostnad är faktisk kostnad efter att transporterna samordnats. Samordningsvinst är kostnadsskillnaden mellan osamordnade och samordnade transporter.
Samordningseffekt är skillnaden mellan bokade och utförda transporter. Tabellen ovan visar att Värmlandstrafiks samordning av
transporterna 2014 gav en besparing på över 25,3 miljoner kronor åt samhället.
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Mer trafik med färre fordon
Före vår upphandling av busstrafiken inför 2004/2005 gick varje buss i genomsnitt 58 834 tidtabellskilometer per år. 2014 gick varje buss i genomsnitt 85 731 kilometer. vilket innebär att vi har
förbättrat effektiviteten per fordon med 45,7 procent. Följande tabeller och diagram visar också
att vi kunnat minska från totalt 177 till 163 bussar under samma period. Detta samtidigt som
antalet tidtabellkilometer för linjetrafik buss ökat från 10 413 587 till 13 974 173.

Entreprenörernas andel av trafiken 2014
Servicelinjer (8,86 procent)
Skillingmarks buss (0,42 procent)
Nysätersbuss (0,97 procent)
Skåre taxi (0,03 procent)
Nettbuss (5,86 procent)

Förenade buss (16,42 procent)
Nobina (67,44 procent)

Produktionsuttag per fordon - från upphandling till 2014
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Antal fordon
i linjetrafik

antal tidtabellkilometer

Snitt /
fordon

Produktion/
fordon %

2003

177

10 413 587

58 834

0

2004

174

9 578 734

55 050

-6,4

2005

171

10 212 808

59 724

1,5

2006

166

10 804 045

65 085

10,6

2007

152

10 367 936

68 210

15,9

2008

149

10 156 942

68 167

15,9

2009

150

10 194 733

67 965

15,5

2010

158

12 016 443

76 053

29,3

2011

155

11 936 474

77 010

30,9

2012

155

12 987 413

83 790

42,4

2013

163

14 288 284

87 658
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2014

163

13 974 173

85 731

45,7

-7,9 %

34,2 %

45,7 %

Förändring
från 2003
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Trafikavtal 2014
Här är de samarbetspartners vi hade trafikavtal med under 2014 och den
sammanlagda ersättningen till dem, per trafikslag.
Linjetrafik, tåg och buss
Nobina Sverige AB
Förenade Buss i Värmland AB
Svenska Tågkompaniet AB
SJ AB
Nettbuss Sverige AB
Skåre Taxi & Gods AB
Nysäters Buss AB
Skillingmarks Buss AB
Rudskoga Taxi AB
Vänerbuss AB
Gösta Jonsson i Töcksfors Resor AB
Klässbols Taxi AB
Arvika-Eda Taxi AB
Karlstads Taxi AB
Karlstads Taxitransporter AB
Årjängs Taxiförening
Arvika Taxi AB
Faktisk ersättning 2014,
exklusive moms: 408 758 464 kronor

Skoltrafik
Förenade Buss i Värmland AB
Nettbuss Sverige AB
Kils Busstrafik AB
Nobina Sverige AB
Arvika-Eda Taxitransporter AB
Mikael Liljegren
Filipstad Buss AB
Karlstad Taxi/Taxikurir AB
AB Grums Taxi
Vänerbuss AB
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Kristinehamns Charterbuss AB
Nysäters Buss AB
Rudskoga Taxi AB
Wikmans Buss AB
Humlekilbuss
Taxi i Kristinehamns AB
Skåre Taxi & Gods AB
Skillingmarks Buss AB
Nilsby Buss AB
Blomsjöns Buss AB
RB Taxi o buss
Carbus i Årjäng AB
Eda Frakttaxi
Gösta Jonsson Resor i Töcksfors AB
Årjängs Taxi AB
Saova Konsult AB
Nordmarkens Busstrafik AB
Faktisk ersättning 2014,
exklusive moms: 127 560 051 kronor

Särskild kollektivtrafik
Karlstad Taxitransporter AB
Rudskoga Taxi AB
Klässbols Taxi AB
Årjängs Taxi AB
Faktisk ersättning 2014,
exklusive moms: 78 340 764 kronor
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