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Nulägesanalys

Bakgrund
Värmlandstrafik är certifierat enligt ISO 9001 och
14001. Certifieringens främsta syfte är att kvalitetssäkra de aktiviteter inom företaget som innebär
leverans mot kund och att skapa ett systematiskt
förhållningssätt till ständigt förbättringsarbete.
Eftersom Värmlandstrafik upphandlar all trafik
och stora delar av övriga aktiviteter, innebär det att
kundsamverkan är ett av flera områden som måste
byggas gemensamt med upphandlade samarbetspartners. Samma synsätt gäller för aktiviteter inom
bolagets verksamhet som har effekter på miljön.
Organisationen ses över kontinuerligt och anpassas till verksamhetens förutsättningar.

Hänt 2016
Under 2016 har nya avtalsperioder för linjetrafik
buss och separat skoltrafik med, i huvudsak, buss
inletts. Parallellt har ett systematiskt förberedelsearbete genomförts inför trafikstart Servicetrafik
(1 juli 2016).
Munkforskontorets trafikledning och beställningscentral genomgår en förändring mot framtidens
Trafikcentral. Här ska medarbetarna arbeta med
bokning av servicetrafik, trafikupplysning, trafikledning och trafikövervakning av samtliga trafikslag i
realtid.
Investeringarna i ny teknik och lokaler är omfattande och utvecklingsarbetet styrs av våra fem
målområden i all upphandlad trafik:

•
•
•
•
•

Avgång i rätt tid
Helt och rent fordon
Bra bemötande
Trygg och säker resa
Korrekt information i samband med störning.

Dessa fem målområden har utgångspunkt i kundens perspektiv och det är kundens upplevelse av
bolagets leverans, relaterat till dessa målområden,
som formar kundernas syn på varumärket Värmlandstrafik.
Samma målområden är fokus för vidareutveckling
av Värmlandstrafiks ledningssystem, liksom de
är väsentliga verktyg för verksamhetsutveckling i
upphandlade trafikentreprenader.

Omvärlden
Nationellt och regionalt pågår en debatt om framtidens regionindelning. En ändrad regionindelning
skapar behov av utvecklad kollektivtrafik men kan
också påverka förutsättningarna för Värmlandstrafik
som bolag. Tidplan och effekter behöver analyseras, när riksdagen har tagit ett beslut som går att
förhålla sig till. Analysen behöver ha både bolagsoch politiskt perspektiv.
En utredning pågår om kollektivtrafikens organisation i Värmland. Utredningen är i sin inledning i hög
grad ett kunskapsuppbyggande projekt, men kan
på sikt också innebära omfattande följdverkningar
för bolagets inriktning och omfattning.
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Figur 1.
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Rollfördelning inom
kollektivtrafiken 2017 (figur 1).

Kollektivtrafiken som helhet och nationellt, tappar
fart, vilket är en effekt av den ändrade kollektivtrafiklagen. Politikens fokus ligger på styrning av
organisation och leverans till politiken, medan verksamheten får kämpa för att upprätthålla kundfokus
och verksamhetskompetens. Nu signaleras nya förändringar av lagen med bäring på upphandling av
tågtrafik och samordning av lagstiftning med andra
samhällsfinansierade transporter som färdtjänst,
sjukresor och skoltrafik
Behovet är snarare ökat kundfokus och utveckling
av affärsmodeller och ledningssystem som driver
branschen mot höjd kvalitet och bättre affärsmässighet. Branschens förmåga att utveckla och rekrytera kompetens blir avgörande för vilken inriktning
som blir den dominerande.
Samhällets behov av hållbara lösningar innebär
att kollektivtrafiken har en huvudroll. Rollen behöver
tydliggöras och förankras i det lokala och regionala
perspektivet. Möjligen förstärks förutsättningarna
för detta genom ökat nationellt och internationellt
fokus i klimatfrågor.
Urbaniseringen fortsätter med ökad styrka, samtidigt som befolkningen blir allt äldre och andelen
utlandsfödda ökar. Detta måste också vävas in i
tankarna om kollektivtrafikens utvecklingsbehov.

Utmaningar 2017
Detta är Värmlandstrafiks utmaningar under 2017:
•
En fortsatt ökning av resandet.
6

Trafikföretag

•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafikens roll i ett hållbart samhälle.
Regionfrågan.
Kollektivtrafikens organisation.
Fortsatt förändringsarbete.
Tågtrafikens förutsättningar och framtid.
Påverkan infrastrukturplanering.
Generationsväxlingen i företagsledningen ska
slutföras.

En fortsatt ökning av resandet
Ett ökat resande är ett delmål på vägen mot en fördubblad marknadsandel, som i sin tur är en del av
vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle och en
kollektivtrafik med kunden i fokus. Riksdagen har
nu ställt sig bakom fördubblingsmålet, som sedan
många år är ett politiskt fastställt mål i Värmland
och inom branschen.
Riksdagen har också uppdragit åt Trafikverket att
redovisa hur verket kan bidra till att målet uppnås.
En långsiktig finansiering med utvecklingsmöjligheter för både buss- tåg- och närtrafik, är en
framgångsfaktor om Värmland vill tillhöra de delar
av landet som får en positiv utveckling.

Kollektivtrafikens roll i
ett hållbart samhälle
Kollektivtrafiken går successivt över till fossilfria
bränslen och samtliga depåers verkstads- och
tvättanläggningar ska uppfylla lagens miljökrav.
Detta är viktiga beståndsdelar i förvandlingen

av transportsektorn från en av landet smutsigaste
branscher, i ett miljöperspektiv, till att bli en föregångare och ett verktyg i förändringen mot ett mer
hållbart samhälle.
Kollektivtrafiken bidrar också till hållbarheten
genom att begränsa konsumtionen. Istället för
att investera i ytterligare en bil, kan kunden köpa
transporttjänsten hos kollektivtrafiken. Detta är ett
av samhällets bästa exempel på cirkulär ekonomi.
Rollen i den gradvisa förändringen mot ett hållbart
samhälle, måste göras tydlig och bli en del av den
lokala och regionala politiken.

Regionfrågan
Oavsett hur beslutet kommer att utformas och oavsett hur tidplanen kommer att se ut, kommer en ny
regionindelning att framkalla behov av utvecklade
trafiklösningar över större geografiska områden.
När vi vet hur riksdagens beslut och tidplan kommer att se ut, är det viktigt med en djupgående
analys av vilka trafiklösningar som beslutet kräver
och vad dessa trafiklösningar kräver av infrastrukturen och av kollektivtrafikens finansiärer.

Kollektivtrafikens organisation
Lika viktig som samhällets organisation blir frågan
om kollektivtrafikens organisation. Här handlar det
mer om beställarrollens styrka i förhållande till de
utmaningar som ligger i trafikutveckling och i relationen till de trafikföretag som ska utföra trafiken.

Här handlar det också om att bli tydlig i avgränsningen mellan vad som är kollektivtrafik, vad som
är samhällsbetalda transporter och vad som är
samhällsfinansierade projekt av annan sort, men
som kan må bra av att finnas i ett transportpolitiskt
sammanhang.

Fortsatt förändringsarbete
Den bästa strategin i en föränderlig omvärld är att
vara aktiv i det egna förändringsarbetet och att låta
kundernas behov få styra arbetet. Förändringen
av beställningscentralen i Munkfors till framtidens
Trafikcentral är ett bra åskådningsexempel som
både styrelse och ägare borde visa intresse för. Om
projektet lyckas, ligger det i nationell framkant.
En fortsatt anpassning av ledningssystem och
modeller för trafikupphandling och verksamhetsutveckling är framgångsfaktorer för att kunna hantera
anpassningar till omvärlden.

Tågtrafikens förutsättningar & framtid
Tågtrafikens förutsättningar förändrades drastiskt
när regionfullmäktige inte beslutade om det förslag
till utvecklad tågtrafik som bolaget presenterade
i januari 2016. Nu är bolagets tågtrafik i stor utsträckning inomregional och därför nedprioriterad
av Trafikverket. En ny trafikeringsplan, som bygger
på att det i framtiden ska vara möjligt att utveckla
den interregionala tågtrafiken, blir nödvändig.
Utvecklingen måste ske i nära samverkan med
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Trafikverket och övriga operatörer.
Infrastruktur, utveckling av tågtrafik och anskaffning av fordon är mycket långsiktiga frågor. Ägarna
måste skapa förutsättningar för den långsiktigheten, annars försvinner tågtrafikens betydelse för den
regionala utvecklingen.

Påverkan infrastrukturplanering
En uppdatering av Bana Väg för Framtiden syftar till
att klargöra kollektivtrafikens behov i den fortsatta
utvecklingen av infrastruktur på bana och väg. Den
uppdaterade versionen bör finnas tidigt 2017, för att
kunna utgöra en del av diskussionen kring investeringsplanerna.

Generationsväxlingen i
företagsledningen ska slutföras
2012 inleddes ett arbete inför den kommande
generationsväxlingen inom företagsledningen. Vi
konstaterade då att fem av nio i företagsledningen
lämnar företaget inom den närmaste femårsperioden. När detta dokument är tryckt har skifte ägt
rum på fyra av de fem positionerna. Återstår en, där
skiftet ska ske sommaren 2017. Det ramverk och
de värderingar och förhållningssätt som uttrycks
i denna affärsplan är en viktig förutsättning för att
hålla ihop och utveckla verksamheten under en
sådan förändring. Bolagets ledning är väl rustad att
möta framtiden!
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Risker och konsekvenser
för personalen
I samband med att åtgärder genomförs föreligger
vanligtvis inga risker eller konsekvenser för arbetsmiljön utöver vad som normalt följer av omvärldsförändringar och anpassningar för att möta dessa.
Det är viktigt att ge tid för reflektion och diskussion så att all personal upplever att de har rådighet
över sin egen arbetssituation. Arbetsmiljön i
företaget håller mycket hög klass och verktyg och
rutiner för att hantera eventuella brister som kan
uppstå har ytterligare förstärkts under 2016.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Värmlandstrafik är baserat på följande återkommande
aktiviteter:
•
Medarbetarundersökning.
•
Hälsokontroll via företagshälsovården.
•
Skyddsronder, skyddskommitté och samverkansorgan.
•
Upprättande och uppdatering av rutiner i
personalfrågor.
•
Medarbetarsamtal och lönesamtal.
•
Förbättringsarbete baserat på erfarenheter
av ovanstående.
Det är viktigt att personalen på ett tidigt stadium
känner engagemang i, och förtroende för, de förändringar som blir nödvändiga.

Bakgrund och syfte

Affärsplan
Värmlandstrafiks affärsplan är ett årligt dokument,
vars främsta syfte är att beskriva genomförandet
av det fleråriga trafikförsörjningsprogrammet,
liksom vårt eget långsiktiga program Bana väg för
framtiden. De styrande dokumentens förhållande
till varandra och vem som beslutar vad framgår av
figur 5 (samtliga figurer finns i dokumentets slut).
Affärsplanen är styrelsens dokument och den
innehåller de mål styrelsen vill sätta för verksamheten. Styrande dokument är den ena förutsättningen
för att ta ut rätt kompassriktning.
Den löpande styrningen är förutsättningen för att
hålla riktningen över tid och genom debatter om
kollektivtrafikens roll, uppgifter och organisation.
Den löpande styrningen kan beskrivas under tre delrubriker: organisation, arbetsformer och processer.

Grunder
Värmlandstrafik ägs av Region Värmland som är
ett samverkansorgan (kommunalförbund) inom
den geografiska gränsen Värmlands län. Ägarens
ansvarstagande för bolaget och styrningen av
bolaget uttrycks i ett samverkansavtal, delegation,
ägardirektiv och trafikförsörjningsprogram.
Värmlandstrafiks verksamhet är en beställarfunktion, trafikorganisatör, för att bedriva kollektivtrafik
i olika former på väg och järnväg. Därutöver har
bolaget viss utredningsverksamhet för färdtjänsttillstånd på uppdrag av kommunerna och bedriver

beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken
på uppdrag av landstinget och kommunerna.
Kollektivtrafiken kan indelas i linjetrafik med tåg,
linjetrafik med buss, servicetrafik i form av färdtjänst,
sjukresor och närtrafik, samt separat skoltrafik.
All verksamhet omgärdas av speciallagstiftningar.
Den för bolaget mest betydelsefulla lagen är kollektivtrafiklagen.
Trafiken bedrivs, som huvudsaklig princip, med
hjälp av upphandlade trafikföretag, samarbetspartners, som utför trafiken inom ramen för tjänstekoncession, brutto- eller nettoavtal. Inom tågtrafiken är
vi till följd av de långa avskrivningstiderna ”fordonsägare” genom en leasing-/hyreslösning med hjälp
av vagnbolaget AB Transitio, medan vi i vägtrafiken
upphandlar trafik inklusive fordon.
Därutöver upphandlar bolaget konsulttjänster och
övrig tjänste- och materialförsörjning. Upphandlingen inom bolagets verksamhet styrs av lagen om
offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna (LUF) och bolagets
upphandlingspolicy.
Undantagsvis bedriver Värmlandstrafik trafik
i egen regi. Ett sådant exempel är servicelinjer
inom linjetrafiken som är en tilläggsbeställning från
Landstinget i Värmland.
Våra kunder är resenärerna, medan vår ägare
fungerar som uppdragsgivare och betydande
finansiär av trafiken, i den del kostnaden inte täcks
av priser mot kund.
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Figur 2.

Verksamhetsledning och styrning

Trafikplanering

Värmlandstrafiks processkarta
(figur 2).

Vå
ra kunder

Infrastruktur

Verksamhetsutveckling

IT

Kompetensutveckling

Marknad &
kommunikation

Upphandling

Organisation
Organisationen beskriver beslutsgången inom
företaget och är nära kopplad till de enskilda anställdas avtal med företaget om villkor, ansvar och
befogenheter. Linjechefernas roll är resultatansvar,
personalansvar, arbetsmiljöansvar och informationsansvar.
Varje medarbetare har ett anställningsavtal som
klargör ställning i organisationen, närmaste chef,
huvudsakliga ansvarsområden samt en definition av
vilka befogenheter som följer av ansvaret. Därutöver
regleras de villkor som är förenade med tjänsten.
Varje del av organisationen har löpande informationsmöten samt årliga medarbetar- och lönesamtal. Vd har information för all personal i anslutning
till styrelsemöten. Företagsledningen samlas två
gånger i månaden. Den består av samtliga linjechefer och vd.

Arbetsformer
Arbetsformerna kan indelas i processarbete, det vill
säga löpande arbete med återkommande arbetsuppgifter med kunden i centrum och projektarbete,
det vill säga utvecklingsarbete av tidsbegränsat slag,
ofta över både organisations- och företagsgränser.
Därutöver arbetar företaget också med forsknings- och utvecklingsarbete. Detta arbete tar, till
skillnad från de övriga arbetsformerna, sikte på
framtiden och bidrar med nya svar på framtidens
utmaningar. Svar som så småningom kan arbetas
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Trafikstyrning

in i de styrande dokumenten och i arbetsformerna.

Processer
Processkartan beskriver hur olika aktiviteter bedrivs
och hanteras, dessa har utgångspunkt i kundens
krav och behov. Processerna indelas i huvudprocesser och stödjande processer.
I figur 2 (samtliga figurer finns i dokumentets slut)
har vi identifierat verksamhetens huvudprocesser.
Processägarnas ansvar är att beskriva processerna, formulera mål för dem och tillsammans med
linjecheferna planera resurser för processarbetet.
Internrevision, processmöten, processteam, arbetsgrupp för hantering av avvikelser och förbättringsförslag samt ledningens genomgång är etablerade
begrepp som hanterar ett ständigt pågående
förbättringsarbete.

Affärsidé och vision
Värmlandstrafiks affärsidé (figur 3), vision (figur 4)
och ledningspolicy har utarbetats i samråd med
personal och styrelse.

Ledningspolicy
Värmlandstrafik ska genom målstyrt utvecklingsarbete, engagerad personal och aktivt samarbete
med upphandlade samarbetspartners bedriva ett
kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla upplevd kvalitet hos kund, kombinerat med en minskad
miljöbelastning.

Figur 3.

Framåt för ett hållbart Värmland

Figur 4.

FRAMFÖR.
Alla värmlänningar reser med oss. Ofta eller ibland.
Vi är ett föredöme som arbetsplats och samhällsutvecklande bolag.
Vi ligger framför branschen. Och för Värmland framåt.

Genom att agera som en kvalitets- och miljömedveten beställare av persontransporter ska vi
kontinuerligt föra en dialog med kunder, samarbetspartners och ägare om vikten av ett löpande
kvalitetsutvecklingsarbete som tar stor hänsyn till
kostnadseffektivitet och goda miljöeffekter. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för gällande
lagar och föreskrifter.

till minskad miljöbelastning och lägre kostnadsbelastning för samhället.
4. Alla depåer som används i linje- och skoltrafik samt Servicetrafik, ska under 2017 följas upp
i relation till upphandlade miljökrav.
Åtgärdsplaner och checklistor för genomförande
och uppföljning finns upprättade.

Miljöaspekter och miljömål

Vi vägleds av följande övertygelse som är kopplad
till både medarbetare och kunder:
•
Människor med rätt förutsättningar och kompetens har en vilja att ta ansvar.
•
Kommunikation är nyckeln både till en god
arbetsmiljö och till nöjda kunder.
•
Att bli sedd som individ och att uppleva att
man behandlas med respekt är viktigt.
•
Helheten är så mycket starkare än delen. Ett väl
fungerande samarbete är nyckeln till framgång.

1. Minskad användning av fossila bränslen i
beställd trafik
Mål: Förbrukningen av fossila bränslen i den allmänna kollektivtrafiken ska minska med 60 procent
inom utgången av 2018 och med 90 procent inom
utgången av 2025. Utgångspunkten är 2008 års
förbrukning i relation till utförd produktion.
2. Resepolicy för offentlig sektor
Mål: Värmlandstrafik ska verka för att samtliga kommuner och Landstinget i Värmland har en antagen
resepolicy för anställd personal och förtroendevalda, som stödjer Värmlandstrafiks marknadsmål och
därmed bidrar till minskad miljöbelastning.
3. Prissättning och regler för kommunernas färdtjänst och Landstinget i Värmlands sjukresor.
Mål: Värmlandstrafik ska verka för att samtliga kommuner och Landstinget i Värmland ansluter sig till
gemensam prissättning och regelverk, som stödjer
Värmlandstrafiks marknadsmål och därmed bidrar

Värmlandstrafiks affärsidé
(figur 3) och Värmlandstrafiks
vision (figur 4).

Vår värdegrund

Vårt förhållningssätt
Vårt gemensamma förhållningssätt märks i vårt
dagliga arbete genom:
• Ansvarsfull kommunikation
1. Vi möter andra med respekt – oavsett situation
eller position.
2. Vi är tillmötesgående och lyhörda i möten med
våra kunder.
3. Vi anpassar vårt sätt att prata och förklara för att
nå fram till mottagaren.
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”

Helheten är så mycket starkare än delen.
Ett väl fungerande samarbete är nyckeln till framgång.
4. Vi har större fokus på lösningar än problem.
5. Vi visar att vi är stolta över Värmlandstrafik och
är goda ambassadörer för vår verksamhet.
• Tillit och omtanke
1. Vi delar med oss av kunskap, erfarenheter och
information till våra kollegor.
2. Vi visar tillit till våra arbetskamraters kompetens
och förmåga.
3. Vi lägger märke till det som fungerar bra och tar
alla möjligheter att ge våra kollegor beröm.
4. Vi är alla viktiga kuggar i vårt fina samarbete och
ställer upp för våra kollegor i med- och motgång.
• Utveckling och affärsmässighet i tanke,
ord och handling
1. Vi engagerar oss i personlig och gemensam
utveckling och lär av med- och motgång.
2. Vi tar möjligheten att utvecklas både professionellt och som enskilda personer.
3. Vi vet att ordning och reda är väsentligt för vår
framgång och bidrar till det.
4. Vi är beredda att tänka nytt och att pröva nya
arbetsmetoder.
5. Vi har kunskap om våra förutsättningar och mål
och arbetar för att nå målen.
6. Vi är självgående som individer och tar initiativ.
7. Vi har ambitionen att göra Värmlandstrafik ännu
bättre imorgon än vad vi är idag.
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Medarbetarnas utveckling och delaktighet
Företaget använder medarbetarenkäter, som utförs
av en extern leverantör, som grund för utveckling
av handlingsplaner för medarbetarnas trivsel
och engagemang i verksamheten. Enkäten ska
spegla medarbetarnas uppfattning om varumärket
Värmlandstrafik, arbetsmiljön och ledarskapet inom
företaget.
Ett bra informationsflöde har stor betydelse för
känslan av delaktighet. All personal informeras av vd
inför styrelsemöten. För avdelningsmöten och medarbetarsamtal finns standardiserade dagordningar.
På intranätet Insidan läggs alla väsentliga dokument ut för att vara tillgängliga för alla medarbetare.
Det sistnämnda innebär att företaget också lägger ett
ansvar på medarbetarna att aktivt söka information.

Styrande dokument

EU:s dokument på persontransportområdet

Preciseringar av funktions- och hänsynsmål

EU har bland annat antagit följande dokument
på persontransportområdet, som är styrande för
svensk lagstiftning: kollektivtrafikförordningen, järnvägsförordningen, vitbok om transporter och miljö.

För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet
gäller följande preciseringar:

Transportpolitiska mål
Riksdagen har fastställt följande transportpolitiska
mål. Det övergripande målet för transportpolitiken är enligt riksdagens beslut den 2 juni 1998 att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Detta övergripande mål är förtydligat i två delmål,
funktionsmål och hänsynsmål:
Funktionsmål - tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

Funktionsmål
Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras
och stärker den internationella konkurrenskraften.
Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten
av transportpolitiken medverkar till ett jämställt
samhälle.
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar.
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång
och cykel förbättras.
Hänsynsmål
Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en
fjärdedel mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och trafiken
med fritidsbåtar minskar fortlöpande och antalet
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar.
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Figur 5.

EU-förordningar

Transportpolitiska mål

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett
brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen.
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges
till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets
utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att
nå uppsatta mål.

Beslutas av EU

Beslutas av riksdagen

Trafikförsörjningsprogram

Samverkansavtal
Bolagsordning

Trafikförsörjningsprogram

Affärsplan

Handlingsplan

Beslutas av kommunerna
och landstinget

Beslutas av regionala
kollektivtrafikmyndigheten

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, fastställer trafikförsörjningsprogram inklusive ekonomiska ramar för verksamheten, som beskriver ambitioner och principer för verksamhetens utveckling.

Affärsplan
Bolagets styrelse fastställer årligen en affärsplan,
vars syfte är att successivt genomföra de ambitioner som anges i trafikförsörjningsprogrammet och
i vårt långsiktiga handlingsprogram, Bana väg för
framtiden.
Trafikförsörjningsprogrammets genomförande behandlas genom redovisning av affärsplanen till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, samt
genom myndighetens egna uppföljningsrutiner.

Handlingsplan

Beslutas av styrelsen
för ett kalenderår

Årlig handlingsplan fastställs av företagsledningen.
Målen formuleras inom processen för verksamhetsledning och styrning, och aktiviteterna ska driva
utvecklingen mot måluppfyllelse. Mätning sker
genom styrtal och nyckeltal.

Beslutas av företagsledningen
för ett kalenderår

Styrande dokument (figur 5).

Urval av transportpolitiska mål
på nationell nivå:

50%
Medborgarnas resor förbättras
genom ökad tillförlitlighet,
trygghet och bekvämlighet.
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Transportsystemet utformas så
att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning.

Förutsättningarna för att
välja kollektivtrafik, gång och
cykel förbättras.

Antalet omkomna inom
vägtransportområdet halveras
och antalet allvarligt skadade
minskas med en fjärdedel
mellan 2007 och 2020.

Transportsektorn bidrar till att
miljökvalitetsmålet.
År 2030 bör Sverige ha en
fordonsflotta som är oberoende
av fossila bränslen.

Styrelsens definition av
Värmlandstrafiks arbete

Regional utveckling
Det övergripande, långsiktigt prioriterade syftet
med Värmlandstrafik är regional utveckling. En
regional utveckling som ger ökad skattekraft och
förbättrade förutsättningar för regionens framtid.
Värmlandstrafik är ett verktyg för regional utveckling, ett verktyg som styrs av vår ägare. Värmlandstrafik är sannolikt det enda verktyget, vars
beslut ligger helt i händerna på lokala och regionala
beslutsfattare. Vad vill Värmlandstrafik göra av
denna funktion? Värmlandstrafik vill medverka till
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling.

Ekonomiskt hållbar utveckling
Genom att vi förenklar resandet och förkortar restiderna mellan regionens olika delar, ökas möjligheterna till arbetspendling över ett större område. De
lokala arbetsmarknadsområdena kan därigenom
vidgas och så småningom läggas samman. Som
ett sammanhållet lokalt arbetsmarknadsområde har
Värmland bättre förutsättningar att klara strukturella
förändringar inom näringslivet och att vara bas för
utveckling av nya verksamheter och företag i internationell konkurrens.

Socialt hållbar utveckling
Genom att förbättra och förenkla den samlade
kollektivtrafiken, så att alla medborgare, oavsett
bostadsort, ålder, bilinnehav eller funktionshinder,

får tillgång till alla funktioner som krävs för utbildning, arbete, sociala kontakter, vardagsrutiner och
en rik fritid, bidrar vi till en socialt hållbar utveckling,
med minskade motsättningar och förstärkt sammanhållning.

Miljömässigt hållbar utveckling
Att utveckla kollektivtrafiken är att utveckla ett
system, som jämfört med andra transportsystem,
är mer energieffektivt, mer trafiksäkert, hushåller
bättre med ändliga naturresurser och har bättre
miljöprestanda. Genom att besluten ligger i vår
ägares händer kan också ett redan bra miljöalternativ,
med riktade insatser, göras ännu bättre.

”

Värmlandstrafik är sannolikt det
enda verktyget vars beslut ligger
helt i händerna på lokala och
regionala beslutsfattare.
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Huvuduppgifter

Samordna gemensamma
persontransportbehov
Värmlandstrafiks ambition ska vara att ha den kompetens som krävs för att möta ägarens behov av
samordning, upphandling, administration och andra
åtgärder som rör persontransportbehov som helt
eller delvis finansieras av samhället. (Undantagen är
räddningsinsatser som samordnas inom räddningstjänsten och ambulanssjukvården med de specialkompetenser som finns uppbyggda där). Syftet
är att alltid eftersträva den mest kostnadseffektiva
lösningen, inom ramen för tillgängliga resurser.
Ambitionen bör vara att all trafik, enligt ovanstående definition, betraktas som en systematisk del
av kollektivtrafiken, med ett gemensamt system för
prissättning, information och design.
Den andra deluppgiften inom detta område är
att upprätthålla en fungerande konkurrens inom en
fungerande marknad för entreprenörer inom tåg-,
buss- och specialtransportbranscherna. En marknad där entreprenörerna är medvetna om att det
dagligen krävs ett gott bemötande, ett gott intryck,
en god kvalitet och en hög trafiksäkerhet.
I 2017 års nivå satsas årligen drygt en miljard
kronor i skattemedel på persontransporter inom
Värmlands län. 15 tågsätt, cirka 450 bussar och
cirka 200 mindre fordon är dagligen sysselsatta i
systemet.
Det är en synnerligen angelägen uppgift att göra
hela systemet tydligt, lättillgängligt och effektivt. För
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att åstadkomma detta krävs en mycket stark och
medveten uppbackning av vår ägare.

Öka länets tillgänglighet
till storstadsområden
Syftet med denna huvuduppgift är att öka länets
attraktivitet i etablerings- och bostadsperspektiv,
samt att underlätta tillvaron för alla som av olika anledningar har behov av att besöka storstadsregionerna. Storstadsregioner av intresse är Stockholm,
Oslo och Göteborg. Rangordningen är sannolikt
olika beroende på var i länet man befinner sig, men
intresset torde vara lika stort för alla tre, oavsett
hur framtida administrativa regioner kan komma att
utformas.
Medlet för att åstadkomma förbättringen är
tågtrafik, egen eller i samarbete med andra. Värmlandstrafiks ambition är att upprätthålla egen daglig
tågtrafik, sju dagar i veckan, mellan Karlstad och
Oslo liksom mellan Karlstad och Göteborg.
Mellan Karlstad och Stockholm finns kommersiell
trafik. Trafiken bör i samtliga fall ha en frekvens som
ger effekter på den regionala utvecklingen.

Utvidga arbetsmarknaden
Syftet är att förstora området inom vilket det ska
vara möjligt att bo och arbeta, liksom att transportera sig mellan bostad och arbetsplats, med
kollektiva färdmedel. I ett geografiskt område som
Värmland kan aldrig kollektivtrafiken ersätta bilen.

Däremot bör kollektivtrafiken vara
ett realistiskt alternativ om man bor i
någon av länets större orter och har
någorlunda fasta arbetsförhållanden.
Som arbetspendling bör även resor till
och från gymnasieskola och universitet betraktas.
Pendlingsbehoven bör kunna tillgodoses i första hand in mot Karlstad
och i andra hand ut från Karlstad. I
tredje hand bör Värmlandstrafik även
kunna tillgodose pendlingsbehov
mellan andra större orter i länet, där
inte Karlstad ingår i reserelationen,
men där bedömningen är att det finns
ett underlag för dagliga kollektiva
transporter.
Långsiktigt bör arbetet med regionens tillgänglighet skapa pendlingsmöjligheter till andra regioncentra, där
Örebro med sitt begränsade geografiska avstånd från Karlstad och östra
Värmland, bör ha hög prioritet.
I den fortsatta utvecklingen av
Norgetrafiken beaktas möjligheterna
till arbetspendling, även med tåg, till
Kongsvinger i första hand, medan det
för boende i västra Värmland är viktigt
med pendlingsmöjligheter även till/från
Osloregionen.

Värmlandstrafiks huvuduppgifter:
Samordna gemensamma persontransportbehov. I 2017 års nivå satsas årligen
drygt en miljard kronor i skattemedel på
persontransporter inom Värmlands län.
15 tågsätt, cirka 450 bussar och cirka 200
mindre fordon är dagligen sysselsatta i
systemet.
Öka länets tillgänglighet till
storstadsområden. Värmlandstrafiks ambition är att upprätthålla egen daglig tågtrafik,
sju dagar i veckan, mellan Karlstad och
Oslo liksom mellan Karlstad och Göteborg
(mellan Karlstad och Stockholm finns kommersiell trafik).
Utvidga arbetsmarknaden. Pendlingsbehoven bör kunna tillgodoses i första hand in
mot Karlstad och i andra hand ut från Karlstad. I tredje hand bör Värmlandstrafik även
kunna tillgodose pendlingsbehov mellan
andra större orter i länet, där inte Karlstad
ingår i reserelationen, men där bedömningen är att det finns ett underlag för dagliga
kollektiva transporter.
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”

Ambitionen är att ha ett långsiktigt beslut om ägarbidrag
som både möjliggör ett fullföljande av trafikutbyggnaden
i programmet och en resultatnivå som når målet.

Mål

Företaget ska utveckla och upprätthålla former
för redovisning av hur verksamheten närmar sig
de transportpolitiska målen och hur vi uppfyller,
av ägare och styrelse, definierade huvuduppgifter
och mål. Vi måste också öka ansträngningarna
att få förståelse för behovet av mycket långsiktiga
förhållningssätt.
I övrigt begränsar vi målen till de mål styrelsen vill
att företagsledningen ska prioritera i den löpande
styrningen av verksamheten och som ska följas upp
och redovisas i offentliga handlingar.

Formulerade mål för 2017
För att ge styrelsen bättre möjligheter att styra
verksamheten med utgångspunkter i ekonomi och
marknad har följande mål formulerats för 2017:
Eget kapital: 50 procent av balansomslutningen.
Resultat: 1 procent av totala intäkter.
Likviditet: 1,0 x kortfristiga skulder.
Marknadsandel: Målet är att fördubbla marknadsandelen från 2007 till och med 2020. Enligt Värmlandstrafiks metod för beräkning av marknadsandel,
med stöd av uppgifter från Trafikanalys, innebär det
en ökning från 8,22 procent till 16,44 procent. 2015
låg marknadsandelen på 10,90 procent.
I branschen används också kollektivtrafikbarometern för att beräkna marknadsandelen. Enligt denna
modell låg marknadsandelen för kollektivtrafik i
Värmland 2015 på 11 procent. Målet att nå 2018
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för marknadsandel i Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2014 – 2018 är satt till 14 procent och
beräknas enligt kollektivtrafikbarometern.
Nöjd kund-index: Målet är att 80 procent av
kunderna är nöjda med kollektivtrafiken i Värmland.
Målet är ett av målen i det Regionala Trafikförsäljningsprogrammet och ska nås 2018. Vi följer upp
målet genom kollektivtrafikbarometern och 2015
var NKI 77 procent. Värmlandstrafik gör även egna
kundmätningar som över längre tidsperioder verifierar utfallet i kollektivtrafikbarometern som är en
nationell mätning.

Långsiktiga mål
Ambitionen är att ha ett långsiktigt beslut om
ägarbidrag som både möjliggör ett fullföljande av
trafikutbyggnaden i programmet och en resultatnivå
som når målet.
Långsiktiga mål om självfinansieringsgrad,
marknadsandel och minskning av andel fossila
bränslen har förts in i trafikförsörjningsprogrammet.
Värmlandstrafik har en modell för mål och mått för
hela verksamheten som binder samman riksdagens
transportpolitiska mål med trafikförsörjningsprogrammet, affärsplanen och den interna handlingsplanen. Dokumentet Mål och Mått kräver en årlig
uppdatering för att förbli ett stöd i den löpande
uppföljningen.
Medarbetarnas kunskap om företagets mål och
kopplingen till enskilda mål ska stärkas genom

att löpande redovisa mål för ökat resande, nöjda
kunder samt innehåll i styrande dokument, på
informationsmöten, avdelningsmöten och i medarbetarsamtal.
För 2016 bedömer företagsledningen att resultaten rör sig i riktning mot de ekonomiska målen och
att utvecklingen fortsätter i den riktningen 2017.

Värmlandstrafiks mål 2017:

50%
Eget kapital:
50 procent av balansomslutningen. Detta betyder i
praktiken att resenären betalar
halva biljettpriset medan skattebetalarna betalar resterande
del (detta via ägarbidrag).

x2
Resultat:
1 procent av
totala intäkter.
Likviditet:
1,0 x kortfristiga
skulder.

Marknadsandel:
Vi ska fördubbla vår
marknadsandel från 2007 till
och med 2020. Detta innebär en
ökning från 8,22 procent till 16,44
procent. 2015 låg marknadsandelen på 10,90 procent.

Nöjd kund-index:
Målet är att 80 procent av
kunderna är nöjda med
kollektivtrafiken i Värmland.
Vi följer upp målet genom
kollektivtrafikbarometern och
2015 var NKI 77 procent.
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Forskning, utveckling
och innovation

Forskning, utvecklingsarbete och innovation är nära
sammankopplat men hur hänger det egentligen
ihop? Medan forskning är en systematisk process
som drivs av forskare (som till exempel kan ge oss
bättre svar på frågan om motivation i utformningen
av beteendeprogram) så sker utvecklingsarbetet
såväl internt i företag som i samspel med olika externa parter ofta i projektform (till exempel utvecklade metoder för kunddialog) och det kan inkludera
forskare. Innovationer (till exempel företagsapp) det
vill säga nya produkter, tjänster eller metoder kan
vara resultatet av ett utvecklingsarbete.
Värmlandstrafik har lång tradition av samarbeten
med forskningsaktörer, främst med SAMOT och
forskare vid andra fakulteter vid Karlstads universitet men andra exempel är K2, KTH och Viktoria
Swedish ICT.

Affärskultur som främjar utvecklingsarbete
R3-projektet var startskottet för närmare samarbete
mellan Värmlandstrafik och forskare. Projektet har
bidragit till en affärskultur som främjar utveckling.
För att driva på innovations- och utvecklingstakten i kollektivtrafikbranschen samspelar vi med
olika aktörer nationellt. Ett exempel är starten av
nätverket PTIN (Public Transport Innovation Network) som en plattform för informationsutbyte om
forskning som är relevant för kollektivtrafiken.
Med den kunskapsbas och erfarenhet av forskningssamarbeten, utvecklingsprojekt och innova20

tioner som Värmlandstrafik tillägnat sig under det
senaste decenniet har vi bra förutsättningar för
fortsatt utveckling såväl internt som tillsammans
med externa parter.

Löpande förfrågningar om samverkan
Förtroendet att samverka med Värmandstrafik i
forsknings- och utvecklingsarbete visar sig bland
annat genom de förfrågningar om samspel i olika
projekt som vi får löpande. Genom att skapa en
balans mellan det utvecklingsarbete vi driver på
egen hand och det vi genomför tillsammans med
andra får vi tillgång till relevanta utvecklingsresurser
och kompetenser.
Under 2017 är Värmlandstrafik fortsatt en partner
hos SAMOT. Projekten Innovationskluster för
energieffektiv kollektivtrafik och Energieffektivare
arbetspendling startades upp av SAMOT under
2016 med Värmlandstrafik som partner. Under 2017
fortsätter och fördjupar vi samarbetet i projekten.

Öka takten och ekonomiska medlen
2016 startade projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland”. Projektet är ett samverkansprojekt
mellan Värmlandstrafik och Karlstads kommun med
en rad partners runt om i Värmland.
Förstudien DORIS (Design Optimera Resa i
Sjukvården) som slutredovisades våren 2016 har
rönt stort intresse i branschen. Värmlandstrafiks
mål är att fortsätta och fördjupa projektsamarbeten

där resan är en del av andra offentliga tjänster till
exempel inom våren.
Under 2017 kommer pågående projekt att fortsätta och fördjupas. Förväntningar på projekten
är att de ska leda till såväl ny forskning som nya
innovationer.

”

Under året kommer vi även att såväl på egen hand
som i samspel med andra bidra till ytterligare projekt- och utvecklingsarbete för att öka takten och
de ekonomiska medlen till forskning och utveckling
i kollektivtrafikbranschen.

Med den kunskapsbas och erfarenhet av forskningssamarbeten, utvecklingsprojekt och innovationer som
Värmlandstrafik tillägnat sig under det senaste decenniet
har vi bra förutsättningar för fortsatt utveckling.
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Ekonomi

Ägarbidrag
I december 2016 förutsätts Regionfullmäktige
besluta om en långsiktig finansiering av kollektivtrafiken som inkluderar en länstäckande Närtrafik.

Priser och resandeutveckling
I långsiktiga kalkyler håller vi oss till beräkningsmodellen i trafikförsörjningsprogrammet som anger en
genomsnittlig resandeökning om tre procent per år,
med ett intäktsutfall på två procent per år och en
genomsnittlig prishöjning om tre procent per år. Det
vill säga tillsammans en intäktsutveckling till följd av
resandeutveckling och prishöjning om fem procent.
I det löpande budgetarbetet anpassar vi modellen till mer kortsiktiga behov. Intäkterna påverkas
av flera faktorer, tjänstekoncessioner begränsar
intäkternas betydelse, men ger andra fördelar
som behöver diskuteras med våra ägare så att det
finns en medvetenhet om betydelsen av ändrade
avtalsformer, som ett led i en långsiktig utveckling.
Tillgängligheten i form av en utbyggd säljorganisation och ny teknik innebär förhoppningsvis ökat
resande och mer intäkter, men också högre distributionskostnader.

Systematiskt utbyggd trafik
Förseningsersättningar ökar vår trovärdighet hos
kunderna. Den viktigaste faktorn när det gäller att
säkerställa en positiv och kraftfull resandeutveckling är en systematiskt utbyggd trafik, med tydlig
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marknadsföring. System 500, 800, 900 och system
600 är goda exempel inom busstrafiken att bygga
vidare på.
Utbyggnaden av tågtrafiken begränsas av en svag
infrastruktur, som är ett hot mot Värmlands regionala utveckling. Värmlandstrafik måste säkerställa
hög kompetens inom infrastrukturområdet, som en
av flera grundläggande framgångsfaktorer för att
skapa ett ökat resande och en högre marknadsandel för kollektivtrafiken.

Trafikcentral

I Munkfors har Värmlandstrafik en beställningscentral och trafikledning för servicetrafik sedan 1999
och en trafikupplysningsfunktion för buss-, tåg-,
skol- och servicetrafik. Under 2015 och 2016 har
en stor uppdatering av teknikstöd gjorts och vid
tidtabellsskiftet i december 2015 invigdes trafikcentralen, då trafikledningen och trafikupplysningen
kompletterades med en unik trafikövervakningsfunktion. Trafikcentralen övervakar i realtid all trafik
i länet som sker med buss, tåg och bil.
Tillsammans med nya trafikavtal och en ny
organisation har verksamheten inom loppet av två
år genomgått en snabb utveckling. Verksamheten i
Munkfors har avverkat ett maratonlopp i sprinterfart
och trafikcentralen har genomgått en utveckling
som normalt tar mellan fem och tio år att genomföra. En stor satsning som gjorts på trafikcentralen
i Munkfors, där det nu finns elva tjänster på trafikcentralen och totalt sett 30 inom hela servicetrafiksavdelningen.

Total överblick över all trafik
Tillsammans med ombyggnaden av lokalerna, nytt
bokningsprogram, nytt telefonistöd och utbildning
samt kommunikation är det här den största investering Värmlandstrafik gjort i servicetrafiken. Här
hanteras 200 000 resor och 300 000 telefonsamtal
årligen.
Trafikövervakningen har överblick över den totala
trafiken i Värmlandstrafiks regi med buss, tåg och

bil och har direktkontakt med respektive trafikföretags driftledningar och förare via Tågkompaniet,
Nobina och entreprenörerna i service- och skoltrafiken. Totalt handlar det om 160 bussar i linjetrafik,
140 bussar i skoltrafik, 80-talet servicetrafikfordon
och alla Värmlandstrafiks tåg.
Här finns nu sex trafikledare och fyra trafikupplysare samt en gruppchef för trafikcentralen, där
många inkommande frågor snabbt besvaras, via
telefon och sociala medier. Sedan december 2015
kan färdtjänst- och sjukresenärer boka plats även
på ordinarie bussar och tåg. Genom trafikövervakning följs alla resor och bokningar och vid trafikhändelser eller förseningar agerar trafikcentralen proaktivt för att minimera störningen för kunden. Trygg
och säker resa och korrekt information vid störning
har varit några nyckelbegrepp vid utformning av
den nya servicetrafiken.

Unik personlig kontakt
Strategin är att göra det man är bäst på. Servicetrafikens unika styrka är den personliga kontakten
med samtliga som upphandlar, utför och nyttjar trafiken. Här finns en personlig närhet till våra kunder
och leverantörer som är unik. Denna kontakt med
resenärerna skapar närhet, kvalitet och trygghet.
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Trafikutveckling

Linjestruktur
Med de nya trafikavtalen går vi från 2016 över till
en allt mer systematisk beskrivning av trafikförsörjningen i olika delar av länet. Detta är en metod för
att skapa ett långsiktigt förhållningssätt som kan
utgöra underlag för Trafikverkets och kommunernas
investeringsplaner.
En systematisk beskrivning är också en pedagogisk
metod för att skapa ökad kunskap om och förståelse
för kollektivtrafikens sätt att fungera, hos både
beslutsfattare och kunder.
Begreppet ”system” står i detta sammanhang för
en systematisk beskrivning av linjedragning, trafikeringsprinciper, trafikuppdrag, fordonstyp, infrastruktur, information och marknadsföring. Nummerserien
anvisar vilket geografiskt område som avses. Som
del av detta klarläggs också kopplingarna mellan
stomlinjer och lokala matarlinjer.

Tågtrafik
Fortfarande hindras trafikutvecklingen för järnvägen
av infrastrukturen. För att behålla så god trafik som
möjligt inför trafikår 2017 införs den moderna och
beslutade stoppstrukturen.
Arbetet framåt bör de närmaste åren, bland annat,
ha inriktning mot:
•
Mer pålitlig trafik inom regionen genom nytt
och modernare trafikupplägg som är anpassat
till dagens samhälle.
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•
•

Genomgång av och upprustning av hållplatserna till en standardnivå.
Den interregionala trafiken bör förstärkas för
att ytterligare förbättra länets tillgänglighet.

Genom stegvis förbättring av infrastruktur och
modernare trafikupplägg kan därefter tågtrafiken
förstärkas i enlighet med planerna i handlingsprogrammet Bana väg för framtiden.

Regional busstrafik
Trafikåret 2016 startade ett nytt trafikavtal. Miljösatsningar och kvalitetsutveckling är i fokus och
kommer att följas av en fortsatt trafikutveckling,
enligt den beskrivning som finns i handlingsplanen
Bana Väg för Framtiden.
Under 2017 kompletteras bussflottan med
dubbeldäckare. Från tidtabellsskiftet i december
trafikerar de valda stomlinjesträckor.
Infrastruktur buss 2017:
•
Ny bussdepå Kristinehamn
•
Säffle resecentrum byggs om
•
Nya bytespunkter i Sunnemo och Ekshärad
förbereds
•
Grums resecentrum byggs om
•
Modern hållplatsstruktur väg 240 MolkomHagfors.

Separat skoltrafik
Värmlandstrafik har under 2016 tagit fram en
skoltrafikplan för varje kommun. Dokumentet, som
gäller för ett läsår i taget, tydliggör alla roller inom
skoltrafiken och säkerställer att underlagen i arbetet
är korrekt.
Skoltrafiken i Hammarö kommun har upphandlats
och har trafikstart vid tidtabellsskiftet december
2017.
Realtidsinformation i skoltrafiken ska vara fullt
utbyggd i de kommuner som har ett nytt trafikavtal,
under 2017. Realtiden ska säkerställa information
vid störningar för alla kunder (elever och föräldrar)
och kommuner.

Servicetrafik
Nya trafikavtal är på plats sedan halvårsskiftet
2016. Under 2017 fokuseras på kvalitetsutveckling
i gemensamma ledningssystem med upphandlade
trafikföretag.
Samverkan mellan våra olika trafikslag ökar
genom nya lösningar för trygga och säkra resor.
Regelverk och prissättning för servicetrafiken ses
över för bättre styrning mot rätt fordonsslag efter
kundens behov.
Bokning av anropsstyrd trafik kompletteras med
fler digitala lösningar. Ett länstäckande koncept för
Närtrafik kan rullas ut.
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Kund och marknad

Marknadsstrategi

Kundstrategi

Vår marknadsstrategi bygger på att paketera tjänsten kollektivtrafik på ett, för kunden, attraktivt sätt.
Detta tar sig uttryck genom val av tilltalston och
val av bilder, genom att vi är med och utformar teknik och produkter som passar våra kunders behov
och genom att vi konsekvent syftar till att fylla vårt
varumärke med positiva associationer. Vi är imageskapande, både genom våra kampanjer och i det
dagliga marknads/kommunikationsarbetet. Kunden
är alltid i fokus och att resa kollektivt är alltid det
attraktivare alternativet.

De här kundgrupperna fokuserar vi på i vårt kommunikationsarbete under 2017:
• Vanebilister.
• Pendlare till studier och arbete.

Kommunikationsstrategi
Vi upprätthåller de punkter som finns i företagets
kommunikationsstrategi.
Ansvarsfull kommunikation i det dagliga arbetet
beskrivs i följande punkter och kan appliceras inom
ramen för kundkommunikation:
• Vi bemöter varandra med respekt – oavsett
situation eller position.
• Vi är lyhörda i möten med våra kunder.
• Vi anpassar vårt sätt att prata och förklara för
att nå fram till mottagaren.
• Vi har större fokus på lösningar än problem.
• Vi visar att vi är stolta över Värmlandstrafik och
är goda ambassadörer för vår verksamhet.
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Produktstrategi
Vår strategi är att försöka hålla nere antalet produkter.
Vårt produktsystem ska vara enkelt, logiskt och
rättvis. Grunden i det nuvarande produktsortimentet är att resenären väljer: ressträcka eller område,
ålderskategori, och i fråga om periodladdning även
längd på perioden. Vi har samma åldersrabatter på
i stort sett alla produkter, de finns i tidsperioderna
14, 30 och 365 dagar.

Försäljningsstrategi
Vår försäljningsstrategi är att kunderna ska ladda/
köpa biljett innan han eller hon stiger ombord på
bussen eller tåget. Möjlighet till försäljning ombord
finns kvar men de andra köpkanalerna ska vara så
attraktiva att de flesta använder dessa.

Varumärkesstrategi - Var dags liv
Den attitydstärkande kampanjen Var dags liv
introducerades under 2015. Konceptet är baserat
på kärnformuleringen ”Vi knyter ihop Värmland och
bidrar till en enklare vardag. Vem längtar du efter?”
och har resulterat i filmer, annonser, radioreklam
och tryckt media.

Var dags liv är inte tänkt som en isolerad reklamkampanj utan som en kommunikationsplattform för
att stärka vårt varumärke. Konceptet ska synas i allt
från annonser och trycksaker till kampanjer.
Under våren 2017 lanseras del två i kampanjen då
vi även adderar en tävlingsaktivitet.

Kanalstrategi
Webb, mobilapp och sociala medier
Våra digitala kanaler är våra viktigaste ytor för kommunikation och information. I dag kan kunden ta del
av våra nyheter och erbjudanden på vår webbplats,
på Facebook, Twitter och Instagram.
Vår webbplats har tonvikt på användarvänlighet
och fokus ligger på söktjänster och information.
Vår Facebooksida är vår snabbaste kanal för
information och i dagsläget vår främsta kanal för
dialog. Kanalens styrka är, utöver dialogforumet,
möjligheten att blanda högt och lågt. Att lämna
snabb reseinformation, puffa för nyheter men också
att sprida varumärkesstärkande budskap.
Twitter är vårt bästa verktyg för att nå beslutsfattare och opinionsbildare. Kanalen har ett snabbt
tilltal men vi har för få användare för att få effekt i
dagsläge. Detta förutsätter regelbunden närvaro
och strategiskt innehåll.
Instagram är vårt senaste tillskott bland sociala
medier. Genom Instagram vill vi skapa delaktighet
och förbättra vår relation med våra kunder.
Vår mobilapp Värmlandstrafik fungerar som en

reseplanerare och biljettautomat i mobilen. Under
2017 fortsätter vi att utveckla vår mobilapp med fler
tjänster, exempelvis realtidskarta.

Annons från 2017 års upplaga
av varumärkeskampanjen
Var dags liv. Denna gång med
en tävling för att få fler att
uppmärksamma kampanjen.

Infotainmentskärmar i bussar
Vi har två skärmar i respektive buss där vi själva
väljer vilket budskap som ska spelas. En perfekt yta
– både för att sprida generella budskap men också
för att kommunicera riktade budskap på linjenivå.

Press
Traditionella medier är viktiga opinionskanaler. Inte
minst färgar dessa allmänhetens bild av vårt varumärke. 2017 jobbar vi vidare med aktivt med media
och bearbetning med positiva budskap.

Trycksaker
Vi producerar trycksaker i olika varianter, allt från tidtabeller, informationsbroschyrer och material av dokumenterande karaktär. Trenden går mot att trycka
mindre upplagor av respektive trycksak, eller att inte
trycka alls utan i stället jobba med andra kanaler.

Aktiviteter som kommer att synas 2017:
•
•
•
•

Varumärkeskampanj - Var dags liv (del två)
Sommarerbjudande
Provåkarkampanjer
Aktivare kundregister – riktade erbjudanden.
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Infrastruktur

Inom Värmlandstrafik och i samråd med RKM och
Trafikverket, pågår ett arbete med klassificering,
standard, systematisering och processer, för att
hantera en fortsatt utbyggnad av användbarhet
och komfort, samtidigt som samarbetet med
kommunerna i planeringsprocessen har förankrats
och förbättrats

Kundcenter Karlstad (busstationen)
Fortsatta investeringar krävs för att driva mot målet
– Sveriges bästa kundcenter.

Resecentrum, tågstationer, busstationer,
bytespunkter och pendlarhållplatser
En investeringsplan utarbetas för kommande programperiod, där användbarheten för personer med
funktionsnedsättning inom områdena rörlighet, syn
och hörsel är prioriterad, liksom kompletteringar av
inledda investeringsprogram.

Tågtrafikens framkomlighet
Under 2016 uppdaterades handlingsplanen Bana
väg för framtiden. Handlingsplanen tar sikte på en
parallell utbyggnad av infrastruktur och trafik, med
inriktning på en systematisk tidtabell.
Det bör betonas att kapacitetstaket är nått på hela
sträckan Kristinehamn-Kil och att det föreligger
tydliga brister i kapacitet och kvalitet på Fryksdalsbanan. Om inte åtgärder vidtas för att öka
kapaciteten och därmed kvaliteten i befintlig trafik
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kommer endast marginella trafikförändringar att
kunna genomföras eller alternativa trafikupplägg att
tvingas fram.
Om vi inte hittar rimliga lösningar på situationen
fortsätter tågtrafiken att vara ett påtagligt hinder i
den regionala utvecklingen.

Användbarhet för personer med funktionsnedsättning, regelverk och tidplan
Genom en homogen och anpassad fordonspark
i linjetrafik med buss, moderna tåg och genom
inrättandet av länsfärdtjänst har Värmlandstrafik
skapat ett länstäckande och yttäckande system för
användbarhet för personer med funktionsnedsättning inom rörlighet, syn och hörsel. Arbetet med en
motsvarande standard för valda delar av infrastrukturen pågår.
I trafikstarten för nytt trafikavtal i linjetrafiken med
buss, väljs busstyper som innebär att behovet av
de separata servicelinjerna successivt fasas ut.
Tillgången till anpassad trafik förbättras därmed
dramatiskt, men kräver nya rutiner och förändrad
kompetens hos inblandad personal.
De närmaste åren fortsätter arbetet med inriktning på att undanröja hinder i infrastrukturen, med
utgångspunkt i det långsiktigt hållbara trafiknätet,
enligt definition i handlingsplanen Bana väg för
framtiden.

Kvalitet, framkomlighet
och trafiksäkerhet

Verksamhetsstyrning av entreprenader

Systemutveckling och strategi

Styrning av entreprenader, det vill säga att tillsammans med våra samarbetspartners se till att vi
gemensamt levererar beställd tjänst på den kvalitetsnivå kunderna har rätt att förvänta sig, handlar
om kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Under
2013 – 2015 har en variant av modellen utvecklats, som bör ge effekt i hela linjetrafiken samt för
separat skoltrafik från 2016, liksom successivt för
servicetrafiken.

I ett samhälle med hög takt i teknisk innovation och
digitalisering måste Värmlandstrafik fortsätta vara
ett företag med öppen inställning till ny teknik. Företaget fortsätter att investera i ramverk och plattformar för att bygga morgondagens kollektivtrafik i ett
samhälle där kombinerad mobilitet och öppen data
är väsentliga komponenter för långsiktig hållbarhet, hög resenärsnöjdhet och ett ständigt relevant
tjänsteutbud.
Inriktningsbeslut tagna 2014 och investeringar
som genomförts 2015 har följts av en förstärkt ITorganisation under 2016. Under 2017 är huvudinriktningarna:
•
ITIL som ramverk för leverans- och förvaltningsorganisationen
•
Etablering av integrations- och API-plattform
•
Förstärkt mobilt erbjudande till resenären
•
Strävan mot ökat kundfokus genom CRM
•
Effektivare nyttjande och ägarskap av system.

Fordonskontroll
Under 2017 ska fordonskontroll i form av besiktningar omfatta 25 procent av fordonsflottan inom
linjetrafik buss och inom separat skoltrafik. Besiktningarna utvecklas vidare till att omfatta besiktningar av tåg och fordon inom servicetrafik.

Trafikledning
Från 2017 ska gränssnittet mot våra samarbetspartners i busstrafiken vara klarlagd och funktionerna
trafikövervakning, -ledning och -upplysning vara
dokumenterade och i funktion.

Internet ombord
Sedan 2016 erbjuder Värmlandstrafik kostnadsfri
internetanslutning på samtliga tåg och på samtliga
bussar.
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”

Värmlandstrafik är ett företag som på flera olika sätt kan påverka
miljön för framtida generationers invånare i Värmland.
Det är vi stolta över men det ställer också krav på oss som företag.

Miljö

Miljöledningssystem

Fordon

Värmlandstrafiks miljöledningssystem har utvecklats och förtydligats under 2016. Arbetet har skett
som ett svar på nya ISO krav och som ett led i
implementering av ett omarbetat ledningssystem.
Företagets miljöarbete har många dimensioner
och gränssnitten mellan vårt eget och våra samarbetsparters ansvar för miljön är en del av ett gemensamt miljöledningssystem på samma sätt som
kvalitetsledningssystemet säkerställer gemensam
utveckling med kunden i fokus.
Värmlandstrafik är ett företag som på flera olika
sätt kan påverka miljön för framtida generationers
invånare i Värmland. Det är vi stolta över men det
ställer också krav på oss som företag.

Moderna fordon är mer energieffektiva än äldre
fordon samtidigt är miljöpåverkan av att tillverka nya
fordon stor. För att minska miljöeffekterna av fordon
är det viktigt med underhåll, på depåer med liten
miljöpåverkan, så att fordon kan användas längre
eller köra fler kilometer utan försämrad upplevd
kvalitet för kunden.
Ytterligare något som ökar vår resurseffektivitet
och därmed miljöpåverkan är att standardisera
fordonen så att färre typer av fordon används i hela
systemet. Det skapar större möjligheter till fordonsnyttjande och inköp av färre antal fordon.

Nedan följer olika exempel på hur vi som företag
påverkar miljön i Värmland.

Depåer
På de depåer som används i trafiksystemet kan
miljöpåverkan bli stor, här tvättas, repareras och
tankas våra fordon varje dag året runt. Att äga de
största depåerna i Värmland säkerställer att vi kan
ligga i framkant när det gäller teknisk utrustning
till nytta för miljön. Systematisk uppföljning på
samtliga depåer med långtgående miljökrav bäddar
också för bättre kunskaper och mindre miljöpåverkan i hela systemet.
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Bränslen
Utvecklingen av olika typer av bränslen för drift av
fordon sker snabbt. Värmlandstrafik följer utvecklingen för att ha god kunskap om de val som finns
och värderar för- och nackdelar både rörande miljöpåverkan och andra perspektiv för att ha beredskap
för framtiden.
De fordon vi har i trafiksystemet är idag förberedda för alternativa bränslen vilket gör att vi har
de tekniska förutsättningarna att uppfylla trafikförsörjningsprogrammets mål i fråga om minskning av
fossila bränslen.

Vårt miljöarbete
Rationaliseringar och
samordningseffekter
Det är lätt att glömma bort att rationaliseringar och effektiviseringar i form
av mer effektivt fordonsnyttjande (fler
km per fordon) eller samordningseffekter (fler som reser i samma fordon)
är till stor miljönytta.
Färre fordon eller färre kilometer
producerade i allmän och särskilt kollektivtrafik tillsammans sparar både
ekonomiska resurser och innebär
minskad miljöpåverkan för Värmland.

Ökad marknadsandel

Depå. Att äga de största depåerna i Värmland säkerställer att vi kan ligga i framkant
när det gäller teknisk utrustning till nytta
för miljön, här vår nya depå i Kristinehamn.

Fordon. När vi bytte ut hela vår bussflotta
2015, alla av samma modell, fick vi nya förutsättningar att jobba mer energieffektivt,
till exempel genom fordonsnyttjande.

Bränslen. Under 2016 har vi kört sju bussar med det fossilfria drivmedlet HVO100
för att se hur det påverkar motor och
bränslesystem.

Samordningseffekter. Fler som reser i
samma fordon) är till stor miljönytta. Detta
är en central fråga i vår servicetrafik där
samordningseffekten mäts kontinuerligt.

Marknadsmålet är vårt viktigaste
redskap för att bidra till Värmlands
klimat- och miljömål. Att utveckla
kollektivtrafiken så att fler reser med
kollektivtrafik och färre med egen bil
är den största miljövinsten med kollektivtrafiken. Det är ett system som
är mer energieffektivt och hushåller
bättre med naturresurser än vad resor
med egen bil gör.

31

Bilaga:
Värmlandstrafiks biljetter och kort

Biljettkartan. Zonerna
med siffror gäller för enkelbiljetterna. De färgade
områdena kallas pendlarområden och gäller när du
ska köpa periodladdning.
I år är det fem år sedan
(2012) vi lanserade dagens
prissystem i Värmland.
Inför detta ritade vi om vår
zonkarta och introducerade en helt ny biljettflora.

17
MALUNG

5027

VÄRNÄS

Zon 61
16
TORSBY

14
HAGFORS

15
CHARLOTTENBERG

SUNNE

10

Zon 91

4

ARVIKA

Våra samarbetspartners.
Tågkompaniet - vår
tågentreprenör. Våra
enkelbiljettpriser och
periodladdningar gäller
inom länet. Tågkompaniets
priser, produkter och avtal
gäller för sträckor utanför
länet - mot Norge och
Örebro.

TÖCKSFORS

8

7

Dalatrafik - gemensam
länsöverskridande trafik
Värnäs - Malung. Våra respektive periodladdningar
gäller hos den andre på
sträckan.
Länstrafiken Örebro - vi
har länsöverskridande
trafik till Örebro län. Våra
respektive enkelbiljetter
och periodladdningar gäller hos den andre på vissa
sträckor.
Västtrafik - gemensam
länsöverskridande trafik
Säffle - Åmål och Årjäng
- Bengtsfors. Våra respektive periodladdningar gäller
hos den andre på sträckan.
Bims-samarbetet gemensamt biljettsamarbete med UL, X-trafik,
Dalatrafik, Länstrafiken i
Örebro län, Karlstadsbuss,
Värmlandstrafik och TiB.
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DEJE

KIL

6

ÅRJÄNG

GRUMS

9451

2

MOLKOM

FORSHAGA
KARLSTAD

HÄLLEFORS
FILIPSTAD

STORFORS

11

1

Zon 31
KARLSKOGA

HAMMARÖ

9501

KRISTINEHAMN
SÄFFLE

GUSTAVSFORS
BENGTSFORS

3

ZON 2121
Zon
Zon 71

DEGERFORS

9851

ÅMÅL

7

Karlstadsbuss - vi har ett
gemensamt avtal om att
våra respektive enkelbiljetter och periodladdningar
gäller hos den andre inom
Karlstadsbuss zon.
SJ - vi har avtal om att våra
periodladdningar gäller
på SJ:s sträckor inom
Värmland.

5

9

12

13 MUNKFORS

GULLSPÅNG
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Vårt system för enkelbiljetter och periodladdningar

Systemet bakom våra enkelbiljettpriser är
baserade på sifferzonerna i kartan. Hur många
zoner du reser igenom i kombination med hur
gammal du är - vi har tre ålderskategorier avgör priser på enkelbiljetten (maxpris fyra
zoner).
Systemet bakom våra periodladdningar och
prissättningen är också baserade på hur långt
du reser och hur gammal du är. På kartan ser
du våra fem pendlarområden markerade i olika
färger. Åker du enbart inom en färg - ett pendlarområde - betalar du ett pris, reser du genom
fler kostar periodladdningen mer.

Utbud av periodladdningar
Laddningar för resor i tätort: Arvika, Hammarö - Karlstad, Kristinehamn, Torsby och
Säffle tätorter. Gäller för 14, 30 dagar eller ett

år (vuxen, ungdom och skolungdomskatgorier).
Laddningar för resor i länet: Ett pendlarområde/två pendlarområden/länsladdning. Gäller
14, 30 eller 365 dagar (vuxen, ungdom och
skolungdomskatgorier).
Korttidsladdningar för resor i hela länet:
4/72-timmarsladdning. Ålderskategorier:
vuxen, ungdom och skolungdom.
Övriga laddningar:
Pendlar Plus (30 dagar). Ålderskategorier:
vuxen, ungdom och skolungdom.
Sommarladdning (cirka två månader).
Ålderskategorier: skolungdom och ungdom.
Länskort Plus (kalendermånad), för färdtjänstberättigade.

Värmlandskortet. Vårt
Värmlandskort kan
användas som betalkort
(reskassa) och/eller för
periodladdning. När kunden
laddar kortet med reskassa
får hen rabatt på enkelbiljetten.
Kortet är opersonligt. Fler
personer kan alltsa ”dela”
på ett kort. Smart, inte
minst för familjer.
Värmlandskortet ser inte ut
som Karlstadsbuss resekort
men det är samma sorts
kort, de båda korten kan
laddas och användas på
både Karlstadsbuss och
Värmlandstrafik.

Våra försäljningskanaler

Köpa biljett i vår app. Med vår app söker
kunden sin resa och köper mobilbiljett.
Kunden betalar med bankkort eller mot
faktura.

Ladda Värmlandskort på webben. I
vår webbshop på varmlandstrafik.se kan
kunden ladda Värmlandskort med period
eller reskassa.

Ombord på bussen. Av bussföraren kan
kunden få hjälp med de flesta av sina biljettärenden. Våra bussar är kontantlösa.

Stor försäljningsorganisation. Vi har ett
40-tal försäljningsställen. Av dem är två
egna kundcentra, de finns vid busstationen och Centralsjukhuset i Karlstad.

Utomhusautomater. Vi har ett 30-tal
biljettautomater placerade vid resecentra,
stationer och knutpunkter. Här kan kunder
aktivera och ladda period eller köpa
enkelbiljett.

Ombord på tåget. Tågkompaniets tågvärdar hjälper till med enkelbiljettköp, kunden
betalar kontant eller med bankkort.
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Resultatbudget (tkr)

Resultaträkning (tkr)
Rörelsens intäkter
Ägarbidrag
Rörelsens kostnader

Resultat 2016

Budget 2017

471 266

490 264

411 000

423 000

-863 775

-894 423

Rörelseres. före avskrivningar

18 491

18 841

Avskrivningar och nedskrivningar

-9 648

-13 341

Finansiella intäkter och kostnader
Res. före bokslutsdisp. o skatt

157

0

9 000

5 500

Balansbudget (tkr)

Tillgångar

Eget kapital

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
Budget 2016
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Budget 2017

Skulder

Likviditetsbudget

Summa inbetalningar

Summa utbetalningar

Kassa

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
dec

-50 000

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Investeringsbudget

3
Typ av investering

2

IT (1)
4

1

5

Belopp i tSEK

Procent

1 294

8

Hållplatsupprustning, inkl. realtidsskyltar (2)

2 500

16

Ombyggnation busstationen (3)

4 000

25

Övrigt (4)

1 350

9

Bokningssystem (Triplex) (5)

6 650

42

Totalt

15 794

Värmlandstrafiks dotterbolags investeringar
ingår inte i ovanstående siffror.
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Värmlandstrafiks organisation

Värmlandstrafik AB

VD

1,0

15,03

Marknad och
information

Teknik

5,0

Servicetrafik

2,0

Skoltrafik

Utveckling

Linjetrafik tåg

Ekonomi och
administration

Linjetrafik buss

7,0

10,5

1,7

5,3

30

Utveckling

Utvecklingschef

Projektledare

1,0

1,0
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Teknik

Teknisk
chef

IT-samordning

1,0

1,0

Systemförvaltare IT

Internkonsult
bygg/fastighet

2,0

1,0

Ekonomi och administration

Ekonomichef

1,0

1,0

Analys
och statistik

Bolagsadministratör

Controller
Ekonomi
Redovisning

1,0

4,0

Marknad och information
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Ansvarig säljnät

Kommunikatör

Produkter och priser

Kundcenter
Karlstads busstation

1,0

Produktionsledare,
projektstöd

Marknadschef

1,0

1,0

2,0

1,0

9,03

Linjetrafik buss

Trafikchef

1,0

Kvalitetsledning

0,5

Trafikplanering

Anläggningsansvarig
Karlstads busstation

1,0

1,0
Förare

7,0

Linjetrafik tåg

Trafikchef

0,2

Trafikplanering

1,0

Kvalitetsledning

0,5

Skoltrafik

Trafikchef

3,8

Trafikplanering

1,0

Kvalitetsledning

0,5
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Servicetrafik

1,0

Trafikchef

Trafikcentral

Beställningscentral

Färdtjänstbedömning

Kvalitetsledning

11,0

15,0

2,5

0,5

Bemanning

Funktion
VD
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Årsarbetare

Varav projektfinansierade

1,0

Stabsfunktioner

29,03

Trafikavdelningar

47,5

Total bemanning

77,53

1

1

Företagsledning

Företagsledning

Sammanträder var fjortonde dag, heldag med stående dagordning,
samt ett tvådagars möte per år. Styrgrupp interna projekt.
VD

Ekonomichef

Trafikchef tåg

Teknisk chef

Marknadschef

Utvecklingschef

Trafikchef skoltrafik

Trafikchef buss

Trafikchef
servicetrafik

Trafikchefsgruppen bereder och samordnar trafikärenden inför företagsledning.
Därutöver fungerar trafikchefsgruppen som kravställare på stabsfunktioner,
med utgångspunkt i kundönskemål och utvecklingsbehov.

Samverkan personal

Samverkan
personal

Sammanträder fyra gånger per år.
Utgör samtidigt skyddskommitté.

VD

Ekonomichef

Representant Vision

Representant Vision
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Varför?

Värmland utvecklas
hållbart...

Hur?

...genom att vi arbetar
långsiktigt och
utvecklingsfokuserat...

Vad?

...så att alla Värmlänningar
kan resa smart, pålitligt och
säkert. Idag och imorgon.

Vill du åka med?

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00 | facebook.com/varmlandstrafik

