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Vd har ordet

Ack Värmland!
Så har då 14 år gått och när jag skriver detta
har jag lämnat uppdraget som vd för Värmlandstrafik med dotterbolag.
Det har varit en fantastisk tid och jag är tacksam
för den möjlighet jag har haft i rollen som vd att
samarbeta med duktiga medarbetare, kloka politiker
och engagerade kunder, trafikföretag och andra
leverantörer.
Kollektivtrafik handlar om framtiden.
Värmlandstrafik AB är ett viktigt verktyg för kommuner och landsting i arbetet med att forma en hållbar
regional utveckling. Faktiskt det enda verktyg som
kommuner och landsting själva bestämmer över.
Allt som krävs är att man klarar att bli överens, över
partigränser och över tid.
Problemet är bara att överenskommelsen måste
ha en regional utgångspunkt, inte en kommunal.
Man måste vara överens om att det är viktigt
med tydlighet och fokusering på uppdragen. Att
stomlinjenätet för tåg och buss är det nät inom vilket
pendlingen till och från arbeten och studier ska
byggas är ett sådant exempel. All annan linjetrafik är
matning till och från stomlinjenätet eller tätortstrafik
som minskar trycket från biltrafiken i tätorterna. Att
studier från gymnasienivå och uppåt betraktas som
arbetspendling är något annat (utvidgning av arbetsmarknadsregioner).
Man måste vara överens om att det är viktigt med
interregional tågtrafik över läns- och nationsgränser
när utvidgningen av arbetsmarknadsregioner kräver
det (ökad geografisk tillgänglighet till storstadsregioner).
Man måste vara överens om att ett grundutbud
om ett tåg eller en buss i timmen i vardera riktningen
under en öppettid på 16 timmar för tåg och 18-20
timmar för busstrafik är rimligt. Hälften av grundutbudet på helger och under sommartrafik. På de
ställen marknaden kräver det måste trafiken vara
tätare och är det redan idag, samtidigt som grundutbudet fortfarande saknas på sina håll, trots fjorton
års diskussioner (relevans och kunskap bygger ökat
resande till fördubbling).
Samordning av samhällsfinansierade persontransporter kräver en effektivare beställarorganisation än det värmländska samhället presterar idag.
Då har samhället råd med en effektiv tätortstrafik
där marknaden kräver det, samtidigt som samhället har råd med en yttäckande närtrafik för länets

glesare områden. Då har samhället också råd med
en trygg och säker skoltrafik som uppfyller samma
lagkrav och kvalitetskrav som linjetrafiken gör och
då har samhället också råd med en effektiv servicetrafik som kan uppfylla de behov av regionala resor
som den ordinarie trafiken inte klarar att leverera.
Då blir också det värmländska samhällets krav på
Trafikverket om fortsatta och ökade satsningar på
infrastruktur för bana och väg tydligare och därmed
starkare.
Anser det värmländska samhället att båttrafik är väsentligt för att klara kollektivtrafikens
uppdrag så bör även den vägas in i det regionala
perspektivet och omfattas av överenskommelser över partigränser och över tid. Det är samma
lagstiftning som gäller för båttrafik som för annan
kollektivtrafik.
Behovet av fossila bränslen minskar snabbt och
under 2017 kommer mer än 60 procent av den totala produktionen att utföras med biobränsle. Inom
linjetrafiken sannolikt över 80 procent. Värmland
kommer att klara EU:s och statens krav på omställning om kollektivtrafikens exempel följs.
Tack vare Värmlandstrafiks upphandlingar har
ett tjugotal depåer och verkstäder runt om i länet
förts in i samma kravmiljö som trafiken, det vill säga
miljölagar och kvalitetskrav ska uppfyllas. Förbättringen är stor och betydelsefull.
Värmlandstrafik AB är väl rustat ekonomiskt att
klara de krav kunder och ägare ställer och bolaget
är i goda händer hos en kompetent organisation.
Om våra förtroendevalda kan kombinera en
överenskommelse över partigränser och över tid,
med en investering i framtiden, då ser Värmlands
förutsättningar plötsligt betydligt bättre ut.

Lars Bull
Verkställande direktör
2003-2016
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Hänt 2016

Lars Bull slutar efter 14 år som vd:

”Företaget behövde
moderniseras om vi skulle
få en effektiv pendling”
Han kom som ett yrväder. Är det inte så Strindberg
börjar berättelsen om när drängen Karlsson anländer till Hemsö med sina nya idéer och sitt tempo?
Så blev det när Lars Bull började som verkställande direktör på Värmlandstrafik också. I början var
vi ovana vid allt det nya som fort skulle verkställas.
Efter några dagar ringde en styrelseledamot och
berättade att det kommit klagomål från personalen.
Jag tänkte efter en stund. Ovan vid förändringar,
som jag trodde att jag var, höll jag med. Låt mig
återkomma till det.
Detta var långt innan Lars gjort om Värmlandstrafik
från vad han brukar kalla en skolskjutsorganisation
till ett alltigenom professionellt kollektivtrafikbolag.
Snart fick vi ett effektivt miljö- och kvalitetsledningssystem, nytt biljettsystem och en pigg mobilapp.
Det och mycket annat.

En stor händelse
Lars Bull är uppväxt i Skillingmark, född på Årjängs
BB en mörk novembernatt 1955 som han själv
säger. När han var fem år kom skolstyrelsens ordförande hem och ville prata med hans pappa Claes.
– Ska du inte köpa dig buss? Vi behöver ordna
med skolskjutsar till högstadiet i Koppom.
Det var en stor händelse i familjen. Ett bensindrivet fordon inköptes, byggt i Norrland. En stor
ful rund buss, tycker Lars, men den kom att gå i
trafik i många år för det som nu heter Skillingmarks
Buss och fortfarande är underleverantör i linje- och
skoltrafiken.
Kan du köra buss själv?
– Jag skaffade busskort när jag var 20, mest för
att hjälpa till ibland i företaget. Jag har aldrig levt på
det.
Lars har fickparkerat många gånger med bussen
utanför Systembolaget i Arvika. En av uppgifterna
var att sköta firmans dagliga leveranser av mjölk
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från mejeriet och sprit från Systemet på linjen mellan
Arvika och Skillingmark.

Resan till Värmlandstrafik
Lars gick vidare och fick jobb som biträde på olika
herrekiperingar i Arvika. 1979 blev han ombudsman
på LO i Karlstad och Värmland. 1985-1999 var han
direktör på Riksbyggen, först i Värmland, sedan i
Göteborg och slutligen i Värmland-Örebro. Åren
2000-2002 hade Lars eget företag som konsult,
bland annat var han projektledare för ett tänkt resecentrum i Karlstad.
En dag träffade han Tommy Ternemar för en lunch
vid Kapurja ute vid Vålösundet i Kristinehamn och
fick frågan. Ville han bli vd på Värmlandstrafik?
Varför tackade du ja?
– Kollektivtrafiken var styvmoderligt behandlad
i länet. Företaget var fattigt och levde på sin sista
krona varje år. Det behövde utvecklas till något
annat än en skolskjutsorganisation om vi skulle få
en effektiv pendling. Värmland som arbetsmarknad
behövde det.
– Ett annat skäl var att Karlstad hade bestämt sig
för att lägga samman Värmlandstrafik och Karlstadsbuss genom beslut i kommunfullmäktige.
Ett beslut som aldrig verkställts, det ser vi varje
dag på Karlstads gator, men det är en annan historia. Lars vet vad han skulle föredra: att Värmlandstrafik och Karlstadsbuss slås ihop. Dagens uppdelning är dyr och orationell.
Vad fann du för bolag när du började?
- Ganska gammaldags. Administration och organisation var inte anpassad till 2000-talet. Exempelvis
fanns det stor brist på information till både ägare
och kunder.

Tydligare organisation
Lars började bygga upp en företagsledning med

avdelningschefer, ansvariga för varsin del av
verksamheten. Det behövde bli tydligare vem som
gjorde vad.
– I dag är jag stolt över vår organisation. Vi har
kompetent personal och det krävs ingen daglig
handpåläggning från vd. I den meningen är medarbetarna självgående. Då blir mitt jobb mer att jobba
med framtidsfrågorna och att lösa problem.
Vad ville du göra med själva verksamheten?
Svaret är att Lars åkte ner till Skånetrafiken för att se
hur de jobbade. Han kände Gösta Ahlberg som var
vd där och visste att de var duktiga.
– På den resan insåg jag att vi låg tio år efter
utvecklingen i Värmland. Då tänker jag på systemtänkande, stomlinjer, informationsarbete, hur de
mötte kunderna.
Lars for hem och började göra något liknande
här hemma, så långt det nu var tillämpbart på ett
glesbygdslän. Förändringar i kollektivtrafiken tar tid
men efter några år var stomlinjer införda och många
fasta linjer i glesbygd som nästan ingen åkte med
blev omgjorda till anropsstyrd trafik. Då finns en
tidtabell men bussen eller personbilen åker bara ut
om någon ringt och vill åka med.
– 40-50 fasta linjer lade vi om på så sätt. Det har vi
sparat mycket pengar åt bolaget på.

Fyrdubblad omsättning
Studera tidslinjen på nästa uppslag, om du vill se
milstolpar från Lars tid som vd. Nya trafikavtal, ny
bussdesign, nya entreprenörer för buss och tåg,
Samåk går upp i moderbolaget, första länstrafikbolaget med alkolås och bussbälten, besökskontor
i Karlstad, doktorander anställs, nytt miljö- och
kvalitetsledningssystem, timmestrafik på linje 500
Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga med kraftigt ökat
resande… Listan är lång.
Kommunernas och landstingets ägarbidrag till

kollektivtrafiken har nästan fyrdubblats samtidigt
som de också fått någonting för pengarna. Antalet
tidtabellkilometer har ökat från 10,3 miljoner år 2002
till 17 miljoner år 2015.
– Det var nödvändigt att bygga upp trafiken i system, med stomlinjerna som grund. Ska resenären
våga välja bussen eller tåget, då krävs det tät och
lättbegriplig trafik.
– Busstrafiken är den stora delen. Ändå kör vi
den med färre fordon i dag. Där har vi haft en god
rationaliseringseffekt, bortåt 3 procent per år. Färre
bussar kör mer trafik.
Åker du mycket kollektivt?
- Jag åker gärna buss, vi har bra förbindelser från
Hammarö. Det går i perioder. Om det är lugnare
på jobbet åker jag buss, men ibland behöver jag
bilen när jag ska träffa folk och behöver förflytta mig
snabbt.
– Förr körde jag 4 000 mil om året, nu är jag nere i
2 000 mil. Det beror på att jag åker buss. Ett bra sätt
att spara både pengar och miljö. Det är billigare att
åka kollektivt.
***
Tillbaka till styrelseledamoten som ringde mig de
där omtumlande dagarna i början på 2003. Efter två
veckor ringde jag tillbaka.
- Rune, jag hade fel. Lars är en bra vd. Jädrar
vicken rivstart. Han kommer att betyda mycket för
det här företaget.
			Sven-Ove Svensson

Sven-Ove Svensson arbetade 17 år med
information på Värmlandstrafik, tolv av de
åren under Lars Bulls ledning, inklusive drygt
fem år som informationschef på företaget.
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Lars tid på Värmlandstrafik 2003-2016
Nytt kontor i
Karlstad. Doktorander anställs.
Två nya Reginatåg.
Timmestrafik på linje
500 (Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga)
= resandet ökar
kraftigt.
Lars Bull tillträder
som vd.

2005

Tågtrafik mot Oslo.
Smartpak övertar
bussgodshanteringen.

Ny tågoperatör,
Tågkompaniet, ny
avtalsform, unik för
trafikhuvudmän:
tjänstekoncession.
Sms-biljett i tätorterna. Första länstrafikbolaget med
internet ombord.

Värmlandstrafik
certifieras som första trafikhuvudman
enligt ISO 9001
och 14001.
Klart att Region
Värmland blir ny
ägare och kollektivtrafikmyndighet.

2011

2009

Upphandling av
linjetrafik med buss
och av skoltrafik.
Mobilbiljett för hela
länet lanseras.

2007

2003

2004
Nya trafikavtal (buss och
tåg), ny bussdesign.
Merresor blir ny tågentreprenör. Samåk överförs
till Värmlandstrafik.
Första länstrafikbolaget
att införa alkolås och
bälte i bussarna.

2006
Tre nya Itinotåg. En
ny linje 300, pendling Hagfors-Karlstad via Molkom.

Nytt trafikavtal
på bussidan, ny
entreprenör, Nobina,
nya fordon: 159
lågentrébussar.
Värmlänningarna
landets nöjdaste
resenärer inom
kollektivtrafiken.

2015

2013

2010

2008
Fortsatt positiv
resandeutveckling,
plus 5,9 procent.

Nytt trafiksystem på
Hammarö (system
900) = resandet ökar
kraftigt. Bussarna
blir kontantlösa.
Gemensam länsfärdtjänst införs.

2012
Nytt biljettmaskinsystem, nya priser
och zoner. Kraftig
satsning på Forshagatrafiken. Fyra nya
Reginatåg.

2014
Medarbetarundersökningen visar åter
på nöjda anställda.

2016
Keolis tar över
som operatör inom
servicetrafiken (i
nästan hela länet).
Jessika Lundgren
utses till ny vd, Lars
Bull slutar kring
årsskiftet.

Röster från ägare & bransch
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Tommy Ternemar, tidigare
styrelseordförande:

Charlotte Wäreborn,
tidigare bransch-vd:

Tomas Riste, ordförande för
ägaren Region Värmland:

Lennart Salomonsson, tidigare
trafikchef för Nobina i Värmland:

Hur har ditt samarbete med Lars
och Värmlandstrafik fungerat?
– Det har fungerat bra. När man inte
är arbetande ordförande så bygger
samarbetet med vd i bolaget på
förtroende. Det förtroendet har jag
känt hela tiden. Det har aldrig hänt
att jag har behövt syna och kontrollera vad han sagt.
Vad har han betytt för
Värmlandstrafik?
– Innan Lars blev vd spelade
Värmlandstrafik kanske i division 4.
Numera spelar bolaget i elitserien.
Han är den sortens ledare som
inte bara tänker dag för dag. Titta
exempelvis på kontakterna med
universitetet och forskarna. Lars är
hela tiden framåtsyftande. Bolaget
har gått från att vara en skolskjutsorganisation till, som nu, en modern
organisatör av pendlartrafik. Det
gick inte över en natt.

Hur har ditt samarbete med Lars
och Värmlandstrafik fungerat?
– Väldigt bra. Det har varit ett ömsesidigt samarbete. Lars har varit
generös i sitt stöd till den nationella
nivån och hjälpt till att få fart på
olika uppgifter, nationellt.
Hur ser man i branschen på
företaget?
– Man känner stor respekt för Värmlandstrafik, som ett bolag som vågar prova något nytt. Inget företag
i den storleken i branschen har till
exempel investerat så systematiskt
i forskning och utveckling.
– Lars och den övriga ledningen
har också vågat vara med och
utveckla upphandlingsverksamheten, genom att prova nya modeller
som exempelvis tjänstekoncessionen. De erfarenheterna har andra
kollektivtrafikorganisatörer dragit
nytta av.

Hur vill du karaktärisera
Värmlandstrafik?
– Som sagt, det är proffsigt och
välskött. Resultatet har blivit nöjda
kunder, det visar alla undersökningar. Finns det något bättre betyg för
ett bolag? Resenärerna i Värmland
är nöjda.
Vad har Lars betytt för
Värmlandstrafik?
- Han har förvaltat och utvecklat
Värmlandstrafik på ett mycket
bra sätt, hela tiden med ordnad
ekonomi under resans gång. Det i
sig är en trygghet för ägaren. Lars
har ibland ambitionen att utveckla
kollektivtrafiken i Värmland snabbare än vad kommunerna och
landstinget är beredda att betala
för. Därför har det varit spännande
att behandla de här frågorna inom
Region Värmland.

Hur har ditt samarbete med Lars
och Värmlandstrafik fungerat?
- Jag tycker det har varit ett fantastiskt samarbete som i väldigt stor
utsträckning byggt på partnerskap.
Så är det att jobba med Lars. Då
försöker vi lösa problemen i samförstånd. Vi ältar inte, det blir det inte
bättre av.
Vad har han betytt för
Värmlandstrafik?
– Titta på resultatet från kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern.
Den genomförs i hela landet och där
ser du hur nöjda de värmländska
resenärerna är. Både Värmlandstrafik
och Karlstadsbuss jobbar rätt, det är
vad barometern visar.
Hur vill du karaktärisera Värmlandstrafik?
- En platt organisation, du behöver
inte stångas med någon byråkrati
om du ska samarbeta med bolaget.

Ordinarie ledamöter i Värmlandstrafiks styrelse. Henrik Lander, Hans Eriksson (vice ordförande), Mathias Lindquist,
Siw Gidlöf, Mikael Dahlqvist (ordförande) och Ann-Kristine Johansson. Saknas på bilden gör Monika Karlsson Bubholz .

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB får härmed avge
följande årsredovisning för bolagets verksamet under 2016.

Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Mikael Dahlqvist (S)		
ordförande
Hans Eriksson (M)		
vice ordförande
Siw Gidlöf (S)
Ann-Kristine Johansson (S)
Mathias Lindquist (S)		
Monika Karlsson Bubholz (MP)
Henrik Lander (C) 			
Suppleanter
Aina Wåhlund (S)
Hans Jildesten (S)
Eva-Lena Gustavsson (S)
Leif Haraldsson (S)
Ingegerd Welin-Fogelberg (SIV)
Mikael Brodén (L)
Kenth Carlsson (KD)

Verkställande direktör
Hanne Carlén
Styrelsen har under 2016 genomfört tolv sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum
29 februari 2016 i Karlstad.

Revisorer ordinarie
Jonny Mattsson (KD)
Inger Larén (L)		
Peter Söderman		

lekmannarevisor		
lekmannarevisor
auktoriserad revisor		

Suppleanter
Benny Ahremark Persson (C) lekmannarevisor
Östen Högman (S)		
lekmannarevisor
Johan Tingström		
auktoriserad revisor

9

Verksamhet och organisation

Koncernen
I koncernen ingår två helägda dotterbolag, Gångjärnet i Karlstad AB och Bussfastigheter i Kristinehamn
AB. Gångjärnet i Karlstad AB äger och förvaltar
bussdepån på Våxnäs i Karlstad och Bussfastigheter i Kristinehamn AB äger och förvaltar bussdepån
i Kristinehamn.

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. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal
även för utredning av färdtjänsttillstånd. De formella
besluten om färdtjänsttillstånd fattas av Region
Värmland.
Samtliga uppdragsavtal träffas mellan å ena sidan
respektive kommun och Landstinget i Värmland
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och å 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 2016 omfattade den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor
i Munkfors och Karlstad 78 (74) årsarbetare, varav
28 (24) män och 50 (50) kvinnor. Motsvarande 1,0
(0,6) årsarbetare är att betrakta som verksamhet av
tidsbegränsad natur, med separat finansiering.

De viktigaste händelserna
Under 2016 var Värmland det geografiska område
som hade de mest nöjda kunderna inom kollektivtrafiken i Sverige. Mätningen görs nationellt genom
Kollektivtrafikbarometern som är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs
och utvecklas av branschorganisationen Svensk
Kollektivtrafik.
Värmlandstrafik genomför årligen medarbetarundersökningar, med nära nog 100 procent
deltagande. Nöjdheten med att vara medarbetare i
Värmlandstrafik ligger högt. Resultaten ligger stadigt
förankrade i den övre kvartilen.
Under perioden 2010-2016 har företaget tilldelats
utmärkelsen högsta kreditvärdighet genom extern
bedömning. Företaget är fortsatt certifierat enligt
ISO 9001 och 14001.

Verksamhet och organisation

UPPDRAGSGIVARE
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
TRAFIKPLIKT

LEVERANTÖR

Regional
kollektivtrafikmyndighet
TRAFIKORGANISATÖR
OCH BESTÄLLARE

FORDONSÄGARE BUSS, BIL
I VISSA FALL INNEHAVARE
KONCESSION
TOTALT CIRKA 10-15 STYCKEN

INFRASTRUKTURFÖRVALTARE
FORDONSÄGARE TÅG
VARUMÄRKE

Värmlandstrafik AB

Trafikutveckling tågtrafik
I början av 2016 presenterade bolaget ett avtal om
utvecklad tågtrafik. Avtalet var framförhandlat av
Värmlandstrafik, Svenska Tågkompaniet och NSB.
Avtalet var baserat på en överenskommelse om
gränsöverskridande trafik mellan Värmlandstrafik,
Länstrafiken Örebro och Västtrafik, som träffades
sommaren 2015.
Förslaget om den utvecklade tågtrafiken innebar
åtta dagliga dubbelturer Karlstad-Oslo, måndag-fredag och åtta dagliga dubbelturer Karlstad-Örebro,
måndag till fredag. Förslaget omfattade också en
övergång till styv tidtabell, där ovanstående interregional trafik kompletterades med lika många turer
inom länet, på Värmlandsbanan och på Fyksdalsbanan och halva trafikutbudet lördag-söndag.
Därutöver ingick en förlängning av trafikavtalet
med Svenska Tågkompaniet med två år. Förslaget
återremitterades av ägarna efter att finansieringsförhandlingarna med Örebro misslyckats.
Under hösten har därför en ytterligare trafikeringslösning förhandlats fram, där trafiken västerut vänds
i Charlottenberg och trafiken österut begränsas
till dagens utbud, med tre dubbelturer per dag
måndag-fredag, Karlstad-Örebro. Förslaget innebär
övergång till styv tidtabell, med 16 dubbelturer
per dag, måndag till fredag och halva trafikutbudet lördag till söndag, på Värmlandsbanan och på
Fryksdalsbanan. Tidtabellen väster om Karlstad
anpassas så att åtta av dubbelturerna kan ersättas

Trafikföretag

av genomgående regionaltåg Oslo-Karlstad. Utökad
trafik mot Örebro löses på samma sätt genom att
befintliga turer Karlstad- Kristinehamn ersätts av
genomgående trafik Karlstad-Örebro.
Ägarna har vid fullmäktigebeslut i december 2016
meddelat att man för närvarande inte är beredda att
utöka tågtrafiken.
På Vänerbanan föreligger ett parallellt trafikavtal
med Värmlandstrafik och Västtrafik som beställare
och fordonsförsörjare och SJ AB som operatör.
Inom detta avtal körs idag åtta dubbelturer per dag
måndag-fredag och ett fåtal dubbelturer lördagsöndag.
Den långsiktiga ambitionen är att öka utbudet till
tolv dubbelturer per dag måndag-fredag och halva
frekvensen lördag-söndag, med nya fordon, från
T21, för att från T25 gå upp till 16 dubbelturer måndag-fredag och halva trafikutbudet lördag-söndag.
En utökning av antalet dubbelturer på Vänerbanan
förutsätter en höjd hastighetsstandard på sträckan
Öxnebäck-Kil, till STH 160 km/tim. Om utökningen
av trafiken på Vänerbanan kan genomföras på
ovanstående sätt, frigörs nuvarande fyra tågsätt,
trevagnars Regina, från Karlstad-Göteborg, för planerad trafik Karlstad-Skövde-Jönköping från T21,
med åtta dubbelturer per dag måndag till fredag och
halva trafikutbudet lördag till söndag.
Hela upplägget förutsätter stabila finansieringslösningar, långsiktiga sådana och i närtid.

Rollfördelning inom
kollektivtrafiken 2016. Värmlandstrafik AB är trafikorganisatör på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten
(RKM) som är organiserad
inom Region Värmland, som är
ensam ägare av bolaget.
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Biljettpriser 2016 - Periodladdningar
Periodladdning, vuxen

Trafikutveckling vägtrafik
14 dagar

30 dagar

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter*

405 kr

675 kr

6 750 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

455 kr

755 kr

7 550 kr

Ett pendlarområde (en färg)

720 kr

1 200 kr

12 000 kr

Två pendlarområden (två färger)

780 kr

1 305 kr

13 050 kr

Länskort (tre eller fler färger)

845 kr

1 405 kr

14 050 kr

Periodladdning, ungdom 20–25 år

14 dagar

30 dagar

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter*

325 kr

540 kr

5 400 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

365 kr

605 kr

6 050 kr

Ett pendlarområde (en färg)

575 kr

955 kr

9 550 kr

Två pendlarområden (två färger)

625 kr

1 040 kr

10 400 kr
11 250 kr

Länskort (tre eller fler färger)

675 kr

1 125 kr

14 dagar

30 dagar

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter*

165 kr

270 kr

2 700 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

185 kr

305 kr

3050 kr

Ett pendlarområde (en färg)

290 kr

480 kr

4 800 kr

Två pendlarområden (två färger)

310 kr

520 kr

5 200 kr

Länskort (tre eller fler färger)

340 kr

560 kr

5 600 kr

Periodladdning, skolungdom 7–19 år

Länskort Plus, kalendermånad, för färdtjänstberättigade, 2 100 kr.
Pendlar Plus-laddning, 30 dagar, vuxen 2 405 kr, ungdom 1 925 kr, skolungdom 960 kr.
24-timmarsladdning, vuxen 215 kr, ungdom 195 kr, skolungdom 130 kr.
72-timmarsladdning, vuxen 375 kr, ungdom 335 kr, skolungdom 225 kr.

Biljettpriser 2016 - Enkelbiljetter
Vuxen

Ungdom 20-25 år

Skolungdom 7-19 år

Tätort/närresa

20 (26) kr

18 (24) kr

12 (16) kr

1 zon

40 (50) kr

36 (45) kr

24 (30) kr

2 zoner

62 (77) kr

55 (69) kr

37 (45) kr

3 zoner

90 (111) kr

80 (99) kr

53 (66) kr

4 zoner

120 (149) kr

108 (134) kr

73 (90) kr

Biljettpriser betalt med reskassa (fullpris inom parentes).

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

2016

2015

2014

2013

2012

18 763

17 339

15 688

14 761

14 475

Eda

7 546

7 151

6 330

6 156

6 019

Filipstad

6 506

5 954

5 325

5 093

5 118

Forshaga

9 031

8 668

7 692

7 450

5 621

Grums

7 513

7 192

6 317

6 061

5 755

Hagfors

9 263

8 760

8 442

7 904

6 977

Hammarö

9 119

8 307

8 090

7 433

7 423

Karlstad

70 104

64 674

58 958

55 095

51 465

Kil

11 024

10 880

9 786

9 190

8 974

Kristinehamn

14 683

13 757

12 289

10 981

10 101

Munkfors

1 891

1 996

1 760

1 645

1 568

Storfors

2 592

2 413

2 005

1 925

1 898

Sunne

9 958

9 758

8 744

8 389

8 022

Säffle

11 232

10 231

8 841

8 245

7 934

Torsby

9 383

8 509

8 111

7 835

7 752

Årjäng

6 892

6 441

5 622

5 338

4 898

Landstinget

205 500

192 000

174 000

163 500

154 000

Summa

411 000

384 000

348 000

327 001

308 000

Arvika
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När regionfullmäktige i april 2016 avvisade förslaget
om utvecklad tågtrafik utvecklade Värmlandstrafik
ett alternativt tågtrafikförslag enligt ovan samt ett
förslag om utveckling av kapaciteten i stomlinjetrafiken med buss. Förslaget innebär ett successivt införande av dubbeldäckare i stomlinjetrafiken
genom en förtätning av trafiken i rusningstid, till
halvtimmesfrekvens och med en mera direktgående
busstrafik som utförs med dubbeldäckare. Nuvarande grundutbud skulle alltså utföras oförändrat.
Därutöver har Värmlandstrafik föreslagit att
de gamla ambitionerna om stomlinjetrafik skulle
fullföljas, samt att matningstrafiken i Karlstadsregionen utvecklas vidare mot halvtimmes-frekvens och
något längre öppettider. Önskemålet om förbättrad
kvälls- och helgtrafik från kunderna är tydligt.
Därutöver har Värmlandstrafik föreslagit ett genomförande av Närtrafik som en regional lösning för
samtliga 16 kommuner
Regionfullmäktiges ställningstagande blev oförändrad trafik.
Servicetrafikens nya trafikavtal inleddes vid
halvårsskiftet. Trafikstarten har belastats av rekryteringsproblem och kvalitetsproblem som i för hög
utsträckning har drabbat kunderna. Avvikelserna
bearbetas systematiskt och i samverkan med ansvariga trafikföretag.
Överföringen av sjukresor och färdtjänst till ordinarie linjetrafik med tåg och buss har utvecklats väl
och kunderna är nöjda.
Upphandling av skoltrafik Hammarö har inletts och avbrutits. Ny upphandling genomförs första halvåret 2017.

Infrastrukturutveckling
Under 2016 har förberedelser för ombyggnad av
mötesspår i Väse och Pråmkanalen i Karlstad drivits
vidare av Trafikverket, liksom planering för ombyggnad av Fryksdalsbanan. Avtal om det senare har
tecknats mellan Trafikverket, berörda kommuner och
Värmlandstrafik.
Några faktiska kapacitetsförbättringar av spåranläggningarna i Värmland har inte genomförts under
2016. Däremot har nya planeringsförutsättningar
införts, i syfte att skapa en robustare tågtrafik från
T17. Värmlandstrafik har för att underlätta denna
förändring dels genomfört den tidigare beslutade
stoppstrukturen från tidtabellsskiftet i december
2016, samt tvingats acceptera ett antal ganska stora
försämringar för våra kunder i tågtrafiken.
I vägtrafikens infrastruktur har resecentrum Kil
byggts om och ett tjugotal nya moderna hållplatser
kommer att skapas på sträckan Hagfors-Molkom
för stomlinje 300 i ett pågående samarbete mellan
Trafikverket och Värmlandstrafik. Projektering för resecentrum i Grums, Säffle och Storfors har bedrivits,
liksom projektering för ny hållplats för busstrafiken,
vid bussdepån i Arvika.
Ytterligare en större ombyggnad av busstationen
i Karlstad har inletts. Syftet är att anpassa serviceutbudet i vänthallen till kundernas efterfrågan, vilket
bland annat innebär att tidigare restaurangverksamhet försvinner, medan hittegods och trafikvärdar
överförs i egen regi. Ombyggnaden ska vara färdigställd våren 2017.
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Miljöförbättringar

Vd slutar efter 14 år och ny vd kommer

Samtliga depåer i vägtrafiken, som nu uppgår till ett
tjugotal, är sedan 2016 föremål för löpande besiktning och uppföljning av egenkontroll, vilket har lett
till avsevärda miljöförbättringar i Värmland.
Under hösten 2016 har styrelsen fattat beslut om
övergång till HVO, som fossilfritt alternativ. Från
2017 kommer över 80 procent av produktionen av
linjetrafik buss bedrivas med fossilfria bränslen.
Övergång inom separat skoltrafik och servicetrafik
förbereds parallellt.

Vår nuvarande vd har meddelat att han efter fjorton
år ville avsluta sin anställning den 31 december 2016. Styrelsen har med anledning av detta,
rekryterat efterträdare. Jessika Lundgren tillträder
tjänsten som vd 170313 och tillsvidare. Nuvarande
ekonomichef Hanne Carlén tjänstgör som vd under
perioden 170101-170312.

Intern utveckling
Internt fortsätter utvecklingen av bolagets kontor i
Munkfors. Förändringarna har inkluderat byte av telefonväxel, modernisering av bokningssystemet Triplex, och en rad andra uppdateringar av mjukvara.
Syftet är att skapa en trafikcentral som klarar både
resebokningar, kundservice per telefon, trafikledning
av servicetrafikfordon samt realtidsövervakning av
alla trafikslag under trafikens öppettid.
Utvecklingen av trafikcentralen har medfört en
ökning av antalet anställda i Munkfors. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta de närmaste två åren,
för att med kunden i fokus uppnå den bredaste och
bästa trafikövervakningen i landet.
Värmlandstrafiks ledningssystem har genomgått en
rejäl uppdatering och omcertifiering till de nya ISOstandarderna sker i början av 2017.

Ny depå i Kristinehamn. I
februari 2016 togs första spadtaget för den nya bussdepån
i Kristinehamn. Vid årsskiftet
var bygget klart, den officiella
invigningen hölls i februari 2017.

Priser
Från tidtabellsskiftet i december 2016 höjdes priserna med i genomsnitt cirka tre procent.

Projekt
Värmlandstrafik AB har under året drivit ett antal
projekt i syfte att öka resandet och få nöjdare
kunder. Årets kostnader för projekten är mindre än
en halv procent av de totala rörelsekostnaderna.
Nedan följer en redovisning av de större projekten.
Hållbart resande i ett växande Värmland
I början av 2016 startades projektet Hållbart resande
i ett växande Värmland tillsammans med Karlstads
kommun. Syftet med projektet är att andelen hållbara persontransporter i Värmland ska öka, för att
därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i länet.
Projektet ska verka för en ökad hållbar tillväxt där
både mål om ett rikt närings- och handelsliv, ökad
tillgänglighet och minskade koldioxidutsläpp kombi13
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neras. Värmlandstrafik ansvarar för delprojekt Hållbara Arbetsresor, som syftar till fler koldioxidsnåla
persontransporter i tjänsten samt en ökad andel
arbetspendling med cykel, gång och kollektivtrafik.
Under 2016 har projektet bland annat jobbat med:
- Nulägesanalys på deltagande arbetsplatser.
Nulägesanalysen innefattar genomförande av en
resvaneundersökning bland medarbetarna, kartläggning av tillgången till infrastruktur och trafikutbud,
genomlysning av styrdokument gällande resor,
transporter och miljö, samt kartläggning av kostnader för tjänsteresor.
- Behovsanalys på deltagande arbetsplatser. Under en workshop identifieras arbetsplatsens mål och
visioner, som sedan sätts i relation till nuläget vilket
ger en ambitionsnivå under projektet och önskad
effekt vid projektslut samt för fortsatt arbete.
- Handlingsplan för deltagande arbetsplatser där
projektets aktiviteter och konkreta åtgärder listas.
Projektet har även organiserat olika informationsoch kunskapshöjande aktiviteter:
- En inspirationsförmiddag med fokus på nudging.
Nudging är en metod som handlar om att påverka
människors beteende i en önskad riktning utan att
använda piska eller morot.
- En regional konferens med stort deltagande och
många bra föreläsare på temat hållbara transporter
i Värmland.
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- Workshops på plats hos medverkande kommuner för att höja den allmänna kunskapsnivån om
mobility management och hållbart resande.
Projektägare är Karlstads kommun och samverkanspart i projektet är Värmlandstrafik. Deltagande kommuner i delprojekt Hållbara Arbetsresor är Karlstad,
Arvika, Kil, Forshaga, Hammarö och Kristinehamn.
Mer information om projektet samt finansiärer och
övriga projektpartners finns på projektets hemsida
www.karlstad.se/hallbararesor.
Sveriges bästa kundcenter
Syftet med projektet ”Sveriges bästa kundcenter”
är att utveckla vårt kundcenter på busstationen till
Sveriges bästa. Detta genom ökad kunskap om
kundernas förväntningar och behov samt ett utvecklat tjänsteinnehåll.
Värmlandstrafik har under året initierat en tävling
där andra kollektivtrafikorganisatörer i landet bjudits
in för att avgöra vem som har det bästa kundcentret. Tävlingen om Sveriges bästa kundcenter
arrangerades av Attityd och resultatet presenterades
i form av en workshop med prisutdelning i Karlstad
den 17 november. Alla deltagande regioner hade bra
resultat i tävlingen (genomsnitt 4,72 på en skala 1-5)
och det var med väldigt små marginaler som Umeå
tog hem segern i årets tävling. Projektet kommer att
utvärderas och slutredovisas under 2017.
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Samordnad kunddialog
Projektet har genomförts under 2016 som ett led
i att förenkla, förbättra och effektivisera företagets
kunddialog vilket förväntas ska bidra till andra övergripande mål som fördubblad marknadsandel samt
förbättrad nöjdkund-index.
Under projektets första tid låg fokus på att inventera vad våra medarbetare som dagligen jobbar
med kunddialog i telefon, över disk, i sociala medier,
via mejl och i vårt kundärendesystem behöver för att
stärka upp kunddialogen ytterligare.
Projektet har haft i uppdrag att komma med förslag på utveckling av såväl arbetsformer som stödsystem. Arbetet har lett till en gemensam målbild
samt förslag på åtgärder inom följande områden:
organisation, kompetens och gemensam faktabank.
Arbete med att ta fram detaljerad handlingsplan för
genomförande av åtgärder kommer att ske under 2017.
Trafikstart servicetrafik
Värmlandstrafik har valt projektformen som arbetssätt vid planering av större trafikstarter. Arbetssättet har hämtat erfarenheter från tidigare trafikstart
i linjetrafik och skoltrafik under 2015. Planering av
trafikstart servicetrafik har genomförts i en projektgrupp bestående av representanter från Värmlandstrafik och upphandlat trafikbolag.
Inför trafikstarten av servicetrafiken, den 1 juli
2016, har närmare 30 personer totalt involverats i
allt från planering av fordonsinköp, schemaläggning,

rutiner, systemanpassningar, information och till
utbildning.
Före trafikstarten genomfördes, med hjälp av en
extern part, en utvärdering av projektets status och
måluppfyllnad inom projektets huvudgrupper; fordon, förare, depå, ledning och ledningssystem.
Motivet att genomföra projektutvärderingen innan
trafikstart var att säkerställa en väl fungerande
igångsättning av trafikarbetet.
Triplex 2.2
En successiv överföring av bokade sjukresenärer
från servicelinjer till allmän kollektivtrafik tåg och
buss, har pågått under hela 2016. Över tid innebär
detta en effektivisering av trafiksystemen samtidigt
som resurser för resenärer med störst behov av
specialfordonstransporter frigörs.
Upplevelsen av trygghet är central för att möjliggöra förändringen. Värmlandstrafik har därför investerat i uppdatering av befintligt bokningsprogram,
Triplex, till ett modernt system för att säkerställa
bokningsmöjlighet till linjetrafiken och därmed över
tid öka synergier av samordnade transporter.
Utöver bokningsprogrammet har hela växel- och
callcenterfunktionaliteten bytts ut mot en molnlösning med intelligent styrning av inkommande samtal
med utgångspunkt i operatörernas kompetensprofil.
Vikbar hyrcykel
Under 2016 har Värmlandstrafik implementerat
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ett nytt system för resenärer som har behov av att
kombinera cykel och kollektivtrafik för sina resor.
Genom det nya systemet hyr Värmlandstrafik ut
vikbara cyklar till de kollektivtrafikresenärer som har
behov av ett kombinerat resande med kollektivtrafik
och cykel. Intresset för hyrcyklar har varit begränsat
men har varit betydelsefullt för de med behov av
denna kombination. Beslut om fortsatt hantering av
systemet kommer att fattas under 2017.
Systemförvaltning
På Värmlandstrafik används ett antal IT-system som
stöd för rutiner och processer. Dessa system ska
bidra till ökad effektivitet i verksamheten samt skapa
förutsättningar för Värmlandstrafik att följa utvecklingen. För att uppnå detta krävs också en effektiv
och utvecklingsorienterad förvaltningsorganisation.
Värmlandstrafik har därför under året arbetat fram
en modell för detta. Modellen innefattar bland annat tydliga rollbeskrivningar och processer för det
kontinuerliga utvecklingsarbetet. Modellen kommer
att införas succesivt under 2017.
Ledningssystem 2.0
Värmlandstrafik har alltsedan företaget ISOcertifierades haft ett ledningssystem för ledning
och styrning av företagets processer. Under 2016
har Värmlandstrafik vidareutvecklat och omarbetat
ledningssystemet för att matcha dagens verksamhet och processer samt styra det mot företagets
grafiska profil. Systemet kommer att certifieras
enligt nya ISO-standarder i februari 2017. I det nya
ledningssystemet har processer och dokumentation utvecklats för att bättre möta medarbetare och
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intressenters behov av struktur och tydlighet i företagets ambitioner och värderingar.
DORIS
För att finna insikter till framtida förbättringar i sjukresesystemet har Värmlandstrafik tagit initiativet, och
varit projektägare, till ett designprojekt tillsammans
med Region Värmland, Landstinget i Värmland/Experio Lab och Karlstad universitet/Samot. Projektet
DORIS (designoptimerad resa i sjukvården) har med
hjälp av ett designföretag, som genomfört intervjuer
med alla inblandade parter i denna resekedja, funnit
insikter som projektmedlemmarna gemensamt ska
arbeta vidare med. Projektets resultat presenterades, efter att det avslutats, bland annat på Samots
partnerdagar under våren 2016 och skapade stort
intresse i branschen.
Mer information om projektet och designprocesser finns att läsa på Experio Labs hemsida:
http://experiolab.se/project/doris-design-optimeraresa-i-sjukvarden.
Övriga projekt
Förutom de projekt Värmlandstrafik själva driver har
vi under året aktivt utvecklat nya projekt tillsammans
med andra aktörer i branschen. Vissa av dessa
projekt har fått beslut om medel från finansiärer,
andra har fått avslag och några väntar på besked
eller är fortfarande under utveckling. Under året har
bland annat Samot startat upp två nya projekt där
Värmlandstrafik deltar; Innovationskluster för energieffektivisering av svensk kollektivtrafik och Energieffektivare arbetspendling: Betydelse av motivation vid
utformning av beteende-påverkansprogram.

Hänt 2016

Värmlandstrafik i siffror 2016

9,5
2016 gjordes
totalt cirka 9,5
miljoner resor med
våra olika trafikslag
(inklusive övergångar
till tätortstrafik i
Karlstad).

160 bussar i linjetrafik.
14 tåg i linjetrafik.
Cirka 70 bilar och specialfordon i servicetrafik.
139 bussar i separat
skoltrafik.

Antal anställda på
heltid vid utgången
av 2016 = 79.

20 000 sökningar
per dag totalt i
reseplaneraren
på nätet och i
Värmlandstrafiks
mobilapp.

903,5 miljoner kronor
i omsättning 2016 (koncernen).

70
samtal om dagen till
trafikupplysningen.

3 010 följare av
Värmlandstrafiks
Facebook sida.

Viktig medarbetarundersökning med högt deltagande
En gång om året görs en
medarbetarundersökning
bland medarbetarna i syftet att utvärdera arbetssituationen. Resultatet ligger
till grund för diskussioner
om hur Värmlandstrafik kan
utvecklas som arbetsgivare.
Stapeldiagrammet visar att
deltagande hållt sig väldigt
högt de senaste tre åren.
2016 deltog 97 procent
av personalen - 74 av 76
tillfrågade.
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Undersökningen innehåller frågor om allt från
ledarskap, samarbete och
upplevelsen av företagets
kundfokus.

40

Motivation, likabehandling och kompetens, som
visas i staplarna, är goda
exempel på områden som
medarbetarna satt höga
betyg på senaste åren.
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Sveriges nöjdaste kollektivtrafikresenärer
finns i Värmland – för andra året i rad
Värmlandstrafik och Karlstadsbuss deltar i den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som mäts av branschorganisationen Svensk
kollektivtrafik. Hela 88 procent av resenärerna i Värmland är nöjda eller mycket nöjda med
kollektivtrafiken i länet – siffror som placerade länet i topp 2016 precis som 2015.
För Värmlandstrafiks del görs 1 200 telefonintervjuer per år bland slumpvis utvalda värmlänningar 15-75 år.
Värmlandstrafik deltar även i Anbaro, en intervjuundersökning (som mäts av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik) med syfte att mäta kvaliteten på landets sjuk- och
färdtjänstresor. I Värmland var 89 procent nöjda med sjuk- och färdtjänstresan under
2016. Riksgenomsnittet för sjuk- och färdtjänstresor för helåret är 90 procent. Värmlandstrafiks egen målsättning är 94 procent för både sjuk- och färdtjänstresor.
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Hänt 2016
Så reste vi i Värmland

9,5 MILJONER RESOR
Totalt resande 2016, innefattande linjetrafik tåg, linjetrafik
buss, servicetrafik och separat skoltrafik, uppgick till 7,9
miljoner resor. Därutöver bidrog Värmlandstrafik med cirka
1,6 miljoner resor till tätortstrafiken i Karlstad. Det
totala resandet, inklusive övergångar till tätortstrafik i
Karlstad, har ökat med 5,7 procent mot föregående år.

LINJETRAFIK BUSS
2016 hade Värmlandstrafik 160 bussar i linjetrafik. Bussresandet ökade totalt sett med cirka 64 000 resor jämfört
med 2015. Till exempel ökade resandet med tätortstrafiken i Kristinehamn med 12 procent och resandet med
Hammarötrafiken med 6 procent. Totalt, inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik, gjordes 5,7 miljoner resor
med linjetrafik buss 2016.

LINJETRAFIK TÅG
Resandet med tåg 2016 har
ökat mot föregående år med
3,3 procent. Ökningen har
skett på Värmlandsbanan.
Totalt gjordes 1,5 miljoner
tågresor under 2016.

SERVICETRAFIKEN
Inom servicetrafiken har totalt
244 200 resor genomförts
under 2016). Antalet färdtjänstresor är ungefär samma
som 2015 medan antalet
sjukresor har ökat. Det ökade
mottagandet av asylsökande
i Värmlands kommuner har
bidragit till denna ökning.

SEPARAT SKOLTRAFIK
Värmlandstrafik hade 139
bussar i separat skoltrafik
2016. Antalet resor ökade
kraftigt mot föregående år.
Totalt gjordes 2 miljoner
resor i den separata skoltrafiken 2016 (1,5 miljoner
2015). Antalet asyelever
och ökad elevrörlighet
och centralisering av
skolor är tre anledningar till
ökningen.

MILJÖEFFEKTER
MED VÄRDE
Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt i stället
för att ta bil gör att samhället i
Värmland sparar 34,5 miljoner
kronor (32 miljoner kronor).
Utöver det sparar kollektivtrafiken samhället många miljoner
kronor genom att skapa ökad
tillgängligheten som gör att
arbetslösa får möjlighet att
pendla, och genom att vara
ett åtta gånger trafiksäkrare
alternativ än bilen.

SAMORDNINGSEFFEKT

Värmlandstrafiks
samordning av länsfärdtjänst (färdtjänst
och riksfärdtjänst) och
sjukresor 2016 gav
en besparing på över
22 miljoner kronor
(18 miljoner kronor) åt
samhället.

Biljettförsäljning & försäljningskanaler
Biljettförsäljning 2016 ökade
jämfört med föregående år,
främst beroende av den höjning
av biljettpriser som genomfördes
i december 2015 på cirka 3,0
procent. Diagrammet längst
till höger visar på den totala
biljettförsäljningen av enkelbiljetter och periodkort under 2016,
exklusive ombordförsäljning på
tågen och Resplusbiljetter. Vi
sålde enkelbiljetter för
45,5 miljoner kronor (44,4) och
periodladdningar för 66,5 miljoner kronor (64).
De två största försäljningskanalerna 2016 är, precis som
föregående år, försäljning
ombord på buss och försäljning
via ombud vilket diagrammet till
höger visar. Den kanal som ökar
mest är mobilförsäljning, biljettköp via Värmlandstrafiks app,
som ökade med hela 61 procent
jämfört med 2015.
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Trafik
Den totala produktionen av buss- och tågkilometer
uppgick 2016 till 16,5 (17,0) 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.

Resande
Totalt resande 2016 innefattande linjetrafik tåg,
linjetrafik buss, servicetrafik och separat skoltrafik
uppgick till 7,9 miljoner resor vilket är en ökning
med 5,6 procent mot föregående år. Därutöver
bidrog Värmlandstrafik med cirka 1,6 miljoner resor
till tätortstrafiken i Karlstad. Den totala ökningen av
resandet inklusive övergångar till tätortstrafik i Karlstad jämfört med föregående år är 5,7 procent.
Resandet med linjetrafik buss uppgick till 4,2 miljoner resor vilket är i nivå med föregående år.
De flesta resor har skett inom trafiken för östra
Värmland, resor med riktning Karlstad-Karlskoga.
Tappet för busstrafiken på Hammarö i och med
nedläggningen av Hammarö gymnasium 2014 har
återhämtats och Hammarötrafiken är bland de
system som ökar mest i antal resor. Likaså ser vi
en kraftig ökning av resandet inom Kristinehamns
tätortstrafik där linje 62 (Resecentrum-Strand) står
för den högsta ökningen.
Inom linjetrafik tåg har resandet ökat med 3,3 procent och cirka 1,5 miljoner resor genomfördes totalt

2016. För Fryksdalsbanan har resandet minskat
något medan resandet på Vänerbanan är oförändrat.
Resandet på Värmlandsbanan har ökat kraftigt, 7,4
procent ökning mot föregående år. Värmlandsbanan
är hårdast trafikerad och står för 47 procent av alla
resor inom tågtrafiken. Resor till och från Karlstad Göteborg har ökat med tio procent.
Under 2016 gjordes cirka 244 000 resor inom
servicetrafiken, vilket är en högre nivå jämfört med
tidigare år. Anledningen till detta är att färdsätten
blivit fler. I det nya trafikavtalet, som startade 1 juli
2016, utökades resan till att omfatta fler färdsätt. En
resa består nu i högre grad än tidigare av ett flertal
delresor. Det ökade mottagandet av asylsökande i
Värmlands kommuner har även bidragit till ökningen
av servicetrafikresor. Sjuk- och färdtjänstresor står
för 85 procent av alla resor inom servicetrafiken. Den
reserelation som ökat mest är resor till/från Centralsjukhuset i Karlstad. Även längden på resorna har
ökat. Antalet unika resenärer har ökat med cirka åtta
procent.
Totala antalet resor 2016 med separat skoltrafik
uppgår till cirka 1,9 miljoner resor. Detta är en kraftig
ökning jämfört mot 2015, en ökning med cirka
377 0000 resor. Störst ökning har skett i Sunne,
Torsby och Hagfors, vilket beror på att antalet asyelever blivit många fler. Ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har också bidragit till ökningen
av resor. Generell påverkan för flertalet kommuner
är även att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer
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med buss gjorts om till separat skolskjuts.
Enligt årsrapporten från branschorganisationen
Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med
bil i Värmlands län, på 13 procent. Detta är en ökning
från föregående år med två procent. Kollektivtrafikens
marknadsandel har sedan 2011 visat en uppåtgående
trend men 2015 sker en viss nedgång. Totalt under
åren 2011 till 2016 har det fortfarande skett en signifikant ökning av marknadsandelen.

Ekonomi
Intäktsfinansieringsgraden har under 2016 varit cirka
39 (40) procent för buss- och tågtrafiken, målet är
lägst 50 procent på sikt.
Ägarbidraget för 2016 var 411 (384) miljoner kronor.
Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till Värmlandstrafiks verksamhet med
1 490 (1 393) kronor per invånare.
Inklusive tätortstrafiken i Karlstad uppgår bidraget till
1 876 (1 780) kronor per länsinvånare.
Resultatet för 2016 är 13,8 (8,6) miljoner kronor.
Företagets mål är en procent av totala omsättningen,
vilket 2016 innebär 8,9 miljoner kronor. Omsättningstillgångar, exklusive poster av engångskaraktär uppgår
vid årsskiftet till 64 miljoner kronor och kortfristiga
skulder, exklusive poster av engångskaraktär, till 109
miljoner kronor. Likviditetsmålet är formulerat som
lägst 1,0 x kortfristiga skulder och är för året 0,6 (0,6).
Soliditeten, exklusive poster av engångskaraktär, uppgår till 45 (40) procent. Målet är 50 procent.
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Moderbolag
Resultatet för 2016 är 13,8 miljoner kronor vilket är
åtta miljoner kronor bättre än budget. Den huvudsakliga anledningen till det bättre resultatet är att kostnader
för linjetrafik buss varit lägre än budgeterat, indexutvecklingen har liksom 2015 varit lägre än beräknat
och behovet av förstärkningstrafik betydligt mindre än
förväntat.
Moderbolaget har lämnat ovillkorat aktieägartillskott
till Bussfastigheter i Kristinehamn AB med fem miljoner
kronor. Samtidigt gjordes bedömningen att bolaget
behövde skriva ner värdet på de finansiella anläggningstillgångarna i Bussfastigheter. Nedskrivningen har
påverkat resultatet med -5 miljoner kronor.

Koncernen
Resultatet i koncernen är 11,1 miljoner kronor för
2016. Resultatet i koncernen påverkas av Gångjärnet i Karlstad AB:s resultat 913 tkr, Bussfastigheter i
Kristinehamn AB:s resultat -5,2 miljoner, koncernelimineringar, finansiell leasing samt uppskjuten skatt
som tillsammans uppgår till 1,5 miljoner, enligt K3:s
regelverk.
Det finns två huvudsakliga former av leasing; operationell och finansiell. Skillnaden handlar mest om vem
som redovisningsmässigt äger tillgången och vem
som står för 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 för den ekonomiska risken. I
finansiell leasing redovisas tillgången i leasingtagarens

Verksamhet och organisation

Värmlandstrafiks utbud av buss- och tågtrafik 2016. På kartan syns
våra stomlinjer (tåg och buss), matarlinjer och anropsstyrda linjer. Här är
även våra bytespunkter utmarkerade.
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balansräkning men ägs av leasinggivaren.
Det är leasingtagaren som står för den
ekonomiska risken. 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 596 267 tkr (623 251
tkr), respektive finansiell skuld 627 367 tkr
(649 863 tkr), och i resultaträkning redovisas
avskrivningar 26 984 tkr (27 222 tkr) och
räntekostnader 12 773 tkr (13 248 tkr) 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 på 988 tkr (1 127 tkr).
Med anledning av de redovisningsregler
som gäller i koncernförhållandet (K3), i form
av att bokfört värde för av Värmlandstrafik
förhyrda tågsätt tas upp i koncernbalansräkningen, finns det anledning att påpeka att
soliditeten i koncernen bör bedömas med
utgångspunkt i att Landstinget i Värmland
har ett borgensåtagande motsvarande kostnaden för finansiering av de tågsätt som hyrs
av Värmlandstrafik AB, från AB Transitio.
AB Transitio ägs till lika delar av landsting
och regioner i Sverige. Med hänsyn till detta
samt ett outnyttjat borgensåtagande om 40
Mkr från Landstinget i Värmland, gentemot
Värmlandstrafik AB, och obelånade dotterbolag, får soliditeten anses vara tillfredsställande.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Uppgifterna i
flerårsöversikten har räknats om till K3-regelverket med hänvisning
till K3 punkt 35.3 och 35.32. Beloppen är redovisade i tusentals
kronor.
Koncern

2016

2015

2014

Nettoomsättning, tkr

901 510

857 878

801 761

Resultat efter
finansiella poster, tkr

10 405

4 115

-889

Balansomslutning, tkr

832 393

836 767

825 864

Antal anställda, st

78

74

67

Soliditet, %

7,3

6,0

5,4

Vagnbolaget AB Transitio

Avkastning på
totalt kapital, %

2,8

2,1

1,6

Avkastning på
eget kapital, %

18,2

10,2

neg

Region Värmland är delägare i AB Transitio. Syftet 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 2016 motsvarar
eget ägande på 670 Mkr. Detta åtagande är
säkrat genom borgensåtagande från Landstinget i Värmland med samma belopp.

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

2016

2015

2014

2013

2012

896 628

853 400

798 335

761 299

720 563

13 773

8 557

3 168

2 591

4 343

213 932

206 665

188 632

173 836

214 285

78

74

67

65

63

45,3

40,0

39,3

41,0

32,0

4,4

2,2

1,0

0,9

2,0

14,3

10,3

4,3

3,7

6,3

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

Kommun
Region Värmland
Summa

Aktiekapital (kr)

Andel (%)

9 600 000
9 600 000

100,0
100,0

Ägarbidrag
Enligt det tidigare konsortialavtalet mellan
Värmlandstrafik AB och de tidigare aktieägarna (kommuner och landsting) ska underskottet täckas av landstinget till 50 procent

Verksamhet och organisation

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 2015 och tidigare,
för 2016 redovisas den preliminära fördelningen.
Tidigare har den preliminära fördelningen angivits för
alla år. Se hur ägarbidraget fördelades på kommuner
och landsting 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. 31 december
2016 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 2016 till cirka 670
miljoner kronor.

Finansiella risker
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för
kreditförluster, indexrisker, osäkerhet kring nybyggnation, osäkerhet kring värdeutveckling på fastighet
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 har simulerat hur
eventuella förändringar påverkar kostnadsbilden.

under året. Redovisningen är upprättad utifrån fakturerade belopp under kalenderåret 2016.
Ekonomiska förbindelser 2016
Ägarbidrag
444 374
Trafikersättning
394 377
Bidrag, projekt
1 985
Summa
840 736

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

Förslag till vinstdisposition
Koncernen		
Koncernens fria kapital uppgår till 51 411 tkr
varav årets vinst är 11 077 tkr.		
Moderbolaget		
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
(kronor):		
Överkursfond		
26 400 000
Balanserade vinstmedel
46 754 412
Årets vinst		
13 772 662
			86 927 074
		
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs
86 927 074

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

Transparenslagen
Redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser med mera. 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

Förändring av eget kapital (tkr)

Moderbolag
Eget kapital 2016-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31
Koncern
Eget kapital 2016-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt eget kapital

Summa eget kapital

9 600

26 400

9 600

26 400

46 755
13 773
60 527

82 754
13 773
96 527

9 600

26 400

9 600

26 400

13 934
11 077
25 011

49 934
11 077
61 011

Aktiekapital 9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr per aktie.
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Kollektivtrafiken sparar
samhället 117 miljoner kronor
Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader
som aldrig syns i en konventionell företagsekonomisk beräkning. Samhällsnyttan, inklusive besparingarna i miljökostnader, är stor men inte alltid
lättberäknad.
Vi har valt tre relativt enkelt kvantifierbara områden
för en samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta i Värmland år 2016: miljöeffekter, tillgänglighet och trafiksäkerhet.
Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt
i stället för att ta bil gör att samhället i Värmland
sparar 34 494 000 kronor.
Tillgängligheten som gör att arbetslösa får möjlighet att pendla och därmed inte längre är arbetslösa
gör att samhället sparar 21 832 000 kronor.
Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om man
åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör
att samhället sparar
60 532 000 kronor.

Total besparing på 117 miljoner
Tillsammans ger detta en besparing på
117 miljoner kronor för samhället. Till detta kommer
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.
Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid år 2016
var 19 979 ton, jämfört med 41 309 ton om resorna
skulle genomförts med bil. Samma siffror för kväveoxiden var 149 respektive 182 ton.
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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 Trafikanalys beräkningsunderlag
och Svensk Kollektivtrafiks senaste uträkning på
hur säkert det är att åka kollektivt jämfört med annat
trafiksätt.
Fordonsuppgifterna är en uppskattning utifrån
2015 års siffror. För antalet skadade och dödade i
trafiken har vi också använt 2015 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 2016.

Jämförelse koldioxidutsläpp, ton CO2:

50 000
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40 000
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30 000
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20 000

10 000

Koldioxidutsläpp
kollektivtrafik

Utsläpp om resorna
gjorts med bil

50
Kollektivtrafikens utsläpp av
koldioxid (19 979 ton) jämfört med
mängden utsläpp om resorna
genomförts med bil (41 309 ton).

0

0

Jämförelse kväveoxidutsläpp, ton NOx:
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Kollektivtrafikens utsläpp av
kväveoxid (149 ton) jämfört med
mängden utsläpp om resorna
genomförts med bil (182 ton).
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Koncernresultaträkning
Not
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Trafikkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2016

2015

3

901 510
2 035
903 545

857 878
857 878

4
5
6

-714 917
-69 550
-49 875

-693 396
-62 648
-43 496

7, 8, 9,10

-460 62
-51

-41 050
-

-880 455

-840 591

23 089

17 287

101
-12 785
-12 684

224
-13 395
-13 171

10 405

4 115

671
11 077

968
5 083

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

11
12

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets vinst
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13

Koncernbalansräkning
Not

2016-12-32

2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Inventarier och fordon
Pågående projekt

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar
Övriga aktier och andelar
Uppskjutna skattefordringar

8

-

-

7

39 855

40 453

10
9, 14
15

49 253
654 474
16 346
759 928

1 666
679 321
10 171
731 610

16
17
18

3 600
217
1 999
5 815
765 744

3 600
224
937
4 762
736 372

24 735
5 813
23 278
53 827

8 896
12 151
36 866
57 913

224 540

202 026

278 367

259 939

1 044 111

996 312

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

19

Kassa och bank

20

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Eget kapital och skulder
Not

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
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
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

28

14

21

9 600

9 600

26 400
13 994
11 077
51 411
61 011

26 400
8 851
5 083
40 334
49 934

7 429
7 429

6 878
6 878

614 191
614 191

615 070
615 070

21 186
454
36 933
302 908
361 480
1 044 111

45 258
684
41 211
237 276
324 429
996 312

Kassaflödesanalys för koncernen
2016

2015

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

23 140
1 222
46 062
70 424

17 287
459
41 050
58 796

101
-12 785
57 740

224
-13 395
45 625

-2 089
37 051
92 702

-3 617
35 621
77 629

-15 667

-13 033

-52 588
-1 054
-69 309

-1 666
-937
-15 637

22 000

-

-22 879
-879

-22 025
-22 025

22 514

39 967

202 026
224 540

162 059
202 026

Investeringsverksamhet
Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning (-) resp minskning (+) av kortfristiga finansiella
skulder
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Summa disponibla likvida medel
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Moderbolagets resultaträkning
Not

2016

2015

3

896 628
2 035
898 663

853 400
853 400

4, 22
5
6

-750 184
-68 404
-50 342

-728 473
-62 041
-43 496

8, 9

-11 187
-50
-880 167

-11 028
-2
-845 040

18 496

8 360

-5 000
58

-

220
-1
-4 723

354
-157
197

13 773
13 773

8 557
8 557

2016-12-31

2015-12-31

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
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
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

11

Resultat efter finansiella poster
Årets vinst

Moderbolagets balansräkning
Not
Tillgångar

2

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

-

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och fordon
Pågående projekt

9
15

56 096
16 346
72 442

53 236
10 171
63 407

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Övriga långfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

23
16
24

16 501
3 600
56 769

16 501
3 600
50 229

Övriga aktier och andelar

17

217
77 087
149 529

224
70 554
133 961

20 654
4 457
30 424
55 535
216 212
271 747
421 276

8 896
16 303
43 574
68 773
174 379
243 152
377 113

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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19
20

Eget kapital och skulder - moderbolaget
Not
Eget kapital och skulder

2016-12-31

2015-12-31

2

Eget kapital
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

21

9 600

9 600

26 400
46 754
13 773
86 927
96 527

26 400
38 197
8 557
73 154
82 754

7 429
7 429

6 879
6 879

16 419
416
300 485
317 320
421 276

43 833
6 413
237 234
287 480
377 113

Kassaflödesanalys för moderbolaget
Not

2016-12-31

2015-12-31

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

18 546
1 536
10 202
30 284

8 360
-215
11 028
19 173

Erhållen ränta
Erlagd ränta

278
-1
30 561

354
-157
19 370

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 062
29 840
67 463

-4 514
34 390
49 246

-14 098
-11 532
-25 630

-6 733
-1 050
-22 690
-30 473

Förändring av likvida medel

41 833

18 773

Likvida medel vid årets början

174 379

155 606

Summa disponibla likvida medel

216 212

174 379

Investeringsverksamhet
Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i dotterbolag
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Svepet 2016
Klart med ny vd. I oktober stod det klart att
Jessika Lundgren blir Värmlandstrafiks nya vd.
Hon kommer närmast från uppdraget som vd
i kommunala bolagen Forshagabostäder AB,
Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB.
– I Jessika får Värmlandstrafik en tydlig och
ambitiös ledare med bred erfarenhet från
styrelsearbete och olika branscher, sa Värmlandstrafiks ordförande Mikael Dahlqvist vid
presskonferensen som hölls i samband med att
Jessika Lundgren presenterades.
Värmlandstrafiks nya vd brinner för samhällsbyggnad och kombinationen av hårda och
mjuka värden med ett stort inslag av människor
och teknik.
– Det känns hedrande, roligt och utmanande
att styrelsen valt mig till att leda den fortsatta
utvecklingen av Värmlandstrafik, ett bolag med
starkt varumärke, Sveriges mest nöjda resenärer och som verkar för Värmlands utveckling, sa
Jessika Lundgren.
Hon har tidigare varit ansvarig för säljorganisationen i Region mitt hos Byggbeslag AB,
BB-gruppen, där hon även ingick i företagets
ledningsgrupp.

Smartaste cykeln. 2016 lanserade
vi en lösning för våra kunder som vill
kombinera cykel och kollektivtrafik.
Alla som har ett registrerat Värmlandskort med en aktiv periodladdning (gäller inte för skolladdning) har
nu möjlighet att hyra en hopfällbar
cykel som du kan ta med ombord på
våra bussar och tåg. För 200 kronor
i månaden får du fri tillgång till en
lånecykel.

Kanalen. Allt fler köper gör sina
biljettköp i vår app. 2016 ökade försäljningen i appen med 61 procent
jämfört med föregående år. Värmlandstrafiks app har haft en kraftfull
utveckling sedan starten 2013.
Under 2016 gjordes 6 miljoner
sökningar av 20 000 aktiva användare. December månad blev en ny
rekordmånad för mobilappen med
över 670 000 sökningar. Försäljning
av biljetter i appen under 2016 uppgick till 2,2 miljoner kronor. Dagligen
görs nu över 20 000 sökningar eller
köp i appen.

Spadtag för ny depå. Första spadtaget för den
nya bussdepån i Kristinehamn togs i februari
2016. Depån, som invigdes ett år senare, ägs av
Värmlandstrafik med Nobina som hyresgäster.
- Anläggningen kommer att medföra en toppmodern och miljövänlig arbetsmiljö för förare
och verkstadspersonal, sa Stefan Arnell (mitten
på bilden), i samband med spadtaget.
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Bland de mest gillade. Den här solskensbilden på tvåårige Oscar Carlaby blev en av 2016
års populäraste inlägg på vår Facebooksida.
”Förväntansfull inför första bussresan” skrev
Oscars pappa på Instagram där bilden först
publicerades. En underbar bild som nådde över
6 186 personer.

TELIA 4G
TELIA 4G

13 : 35
13 : 35

Reseplanerare
Reseplanerare

76 %
76 %

Från Min position
Från Min position
Till
Till

Hej, vart vill du resa?
Hej, vart vill du resa?

När Avgång nu
När Avgång nu

3 av 4 färdmedel valda
3 av 4 färdmedel valda

SÖK RESA
SÖK RESA

Mina resor
Mina resor
Från
Från
Till
Till

Min position
Min position
Munkfors Busstationen
Munkfors Busstationen

Från Karlstad Centralstationen (Karlstad)
Från Karlstad Centralstationen (Karlstad)
Till
Kristinehamn Resecentrum
Till
Kristinehamn Resecentrum
Från
Från
Till
Till

Busstationen Karlstad
Busstationen Karlstad

Munkfors Busstationen
Munkfors Busstationen

Spadtag för nytt resecentrum. Det första
spadtaget för nytt resecentrum i Kil togs i maj
av Mikael Dahlqvist (S) ordförande Värmlandstrafik, Georg Forsberg (C) vice ordförande kommunstyrelsen i Kil, Jan Westerberg teknisk chef
i Kil och Peter Hjalmarsson projektchef på NCC.
Första etappen av bygget var klart i början av
2017. Foto: Kils kommun

Svepet 2016
Filmpremiären. Hösten 2017 lanserade Värmlandstrafik
instruktionsfilmer för att möta behovet av information till
nyanlända personer.
Filmerna finns i språken arabiska, farsi, tigrinja, somaliska,
engelska och svenska. De tre filmerna; Så reser du med
bussen, Så reser du med tåget och Så köper du biljett,
finns på Värmlandstrafiks Youtube-kanal.
– Syftet med filmerna är att öka kunskapen om hur man
reser med oss, säger Värmlandstrafiks marknadschef
David Widlund.
Filmerna är ett nytt steg i Värmlandstrafiks arbete att ta
fram flerspråkigt material.
– Tidigare har vi tagit fram tryckt material, att vi nu valt
att jobba med formatet film (animerad film med speakerröster) är ett sätt för oss att möta olika kulturers, och
individers, sätt att ta in information. Dessutom är formatet
lätt att sprida digitalt.
Ulf Henriksson, enhetschef på Migrationsverket i Värmland:
– Information är jätteviktigt. De här filmerna kommer att
hjälpa de asylsökande inför sina resor, det i sin tur kommer att bidra till att även förarnas arbetsmiljö förbättras.

Förändringen. Under 2016 påbörjades arbetet med att ge
hållplatserna längs väg 240 mellan Molkom – Hagfors ett
ansiktslyft. Totalt kommer ett tjugotal nya moderna hållplatser att skapas på sträckan Hagfors-Molkom för stomlinje 300 i ett pågående samarbete mellan Trafikverket och
Värmlandstrafik. Örtenäs (bilden) är en av hållplatserna
som byggdes om för att bli säkrare och trevligare för våra
resenärer. Projektet fortsätter under 2017.

Kundkampanjen. I slutet av året testade vi
för första gången en CRM-kampanj (Customer
relationship management). Syftet var att bearbeta
befintliga kunder till att köpa/resa mer och pilottestet gick av stapeln bland kunder på Hammarö.
Kampanjen fungerade så att registrerade kunder
fick en värdecheck i brevlådan. Nästa gång de laddade sitt Värmlandskort med minst 200 kronor fick
de 50 kronor i rabatt.
– Kunderna är utvalda utifrån deras köpbeteende och vilket sortiment kunden senast reste
på. Med kampanjen vill vi uppmärksamma trogna
kunder som reser mycket med oss. De som reser
mer sällan vill vi uppmuntra till att resa mer och på
så sätt öka försäljningen, berättar marknadschef
David Widlund.
CRM-kampanjen landade i 4 144 utskick till kunder, 18 procent (746) personer löste in sin check.

Lilla trafikskolan-turnén. Lagom till höstens skolstart presenterades Värmlandstrafiks nya maskot
Åke Bus, en glad buss som är ansiktet utåt för
Värmlandstrafiks skolbussatsning Lilla Trafikskolan.
Premiären skedde i Sunne kommun på Ekebyskolan
och Klättenskolan och därefter besöktes ett 40-tal
skolor i elva värmländska kommuner.
Syftet med Lilla Trafikskolan med Åke Bus, är att öka
barn och föräldrars
säkerhetsmedvetenhet
och kunskap om vad
man ska tänka på när
man åker skolbuss.
– Att ge barnen en
trygg och säker resa
så att föräldrarna
känner sig trygga med
sina barns skolväg
är av högsta prioritet
för oss, sa Markus
Bergman, skolbussansvarig på Värmlandstrafik i samband med
premiären.
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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).

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 underskottavdrag 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 är 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 anskaffingsvärdet minskat med avskrivningar /nedskrivning.
Vid bedömning av tilllgångarnas 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
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.
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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
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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 återvinnings-värde. 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
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 till-gångens 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 leasingtagaren 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
Korftristiga 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 kassa-flödesanalys 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 2012-2016. Engångseffe-kter 2013-2016 avser
förutbetalda ägarbidrag .
Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balans-omslutningen.
Avkastning av totalt kapital är justerad för engångseffekter 2012-2016. Engångseffekter 2013-2016 avser
förutbetalda ägarbidrag.
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
Koncernen
I nettoomsättningen ingår
intäkter från:
Biljettintäkter
Grundskolekort och
gymnasiekort
Skolskjuts
Tätortstrafik
Färdtjänst och sjukresor
Övriga intäkter
Ägarbidrag från landsting
och kommuner
Övriga bidrag
Hyror
Summa

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

110 358

112 694

110 358

112 694

70 451
158 435
18 030

69 031
142 495
17 087

70 451
158 435
18 030

69 031
142 495
17 087

100 944
23 271

94 957
21 677

100 944
23 271

94 957
21 677

411 000

384 000

411 000

384 000

4 140
4 881

11 460
4 478

4 140
-

11 460
-

901 510

857 878

896 629

853 400

Not 4 trafikkostnader

Koncernen

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

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

568 436
19 215
90 355

558 425
18 434
80 966

568 436
54 482
90 355

558 425
53 511
80 966

36 912

35 571

36 912

35 571

714 917

693 396

750 184

728 473

Moderbolagets kostnad för fordonshyror, tåg avser erlagda leasingavgifter.

Not 5 ersättning till revisorerna

Koncernen

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag
Summa

Moderbolaget

2016
205

2015
195

2016
170

2015
160

20
5
17
247

26
10
44
275

20
5
17
212

26
10
44
240
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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.

2016

2015

49
25
74

47
23
70

1 572
32 495
34 067

1 508
28 089
29 597

11 308

9 741

491
3 237
3 728

465
2 596
3 061

49 103

42 399

Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid samt 1 årslön i avgångsvederlag vid uppsägning
från bolagets sida.
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2016

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare

2015

Antal på
balansdagen
7

Varav män

Varav män

57 %

Antal på
balansdagen
7

9

78 %

9

78 %

57%

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

2016
3,9 %
2,0 %
2,7 %
4,4 %
1,4 %
1,8 %
*
3,1 %
2,5 %
4,9 %
5,6 %
8,2 %
0,3 %

2015
4,1 %
1,7 %
1,5 %
5,3 %
2,8 %
2,9 %
*
3,7 %
4,4 %
2,2 %
4,8 %
7,2 %
0,9 %

* 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

2016

2015

44 606

38 306

1 570

6 300

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

46 176

44 606

Ingående avskrivningar

-4 153

-2 076

Årets avskrivningar

-2 168

-2 076

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 321

-4 152

Utgående restvärde enligt plan

39 855

40 454

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Fastigheten Gångjärnet 1 innehavs med tomträtt. Fastigheten klassas som specialfastighet och taxeringsvärdet är 0 kr. Verkligt värde efter värdering uppgår till 38 000 tkr.
I anskaffningsvärdet ingår mark (Kristinehamn Uttern 1) med 6 300 tkr.

Not 8 immateriella tillgångar

Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

- 1 771

-1 771

- 1771

-1 771

-1 771

-1 771

- 1 771

-1 771

8 500

8 500

8 500

8 500

-8 500

-8 500

- 8 500

-8 500

-8 500

-8 500

- 8 500

-8 500

0

0

0

0

Utgående restvärde enligt plan
Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Anders Wahlén, chef för servicetrafiken:

”Vår ambition är att skapa
Sveriges bästa servicetrafik”

40

Ett nytt trafikavtal startades inom servicetrafiken den
1 juli. Värmlandstrafik slöt ett avtal med Keolis som
gäller över minst fem år. Keolis trafikerar i fem av sex
områden i Värmlands län. I Grums och Säffle har Karlstads Taxitransporter ett trafikavtal.
– Vår långsiktiga målsättning är att skapa Sveriges
bästa servicetrafik från både kund- och ägarperspektiv, säger Anders Wahlén, chef servicetrafik på
Värmlandstrafik.
Vid uppstarten av det nya avtalet sattes 86 nya
fordon i drift. Samtliga fordon har låggolv och är upphandlade efter en ny nationell branschstandard.
– Upphandlingen av avtalet har gjorts med en kvalitetsmodell där pris och kvalitet vägts ihop. Kvalitetsmodellen är utarbetad av Värmlandstrafik och Institutet
för Kvalitetsutveckling (SIQ), säger Wahlén.
Ett intensivt arbete med gemensamt projekt kring
trafikstarten föregick det nya avtalet. Trots det kantades det nya trafikavtalet för servicetrafiken av initiala
igångsättningsproblem.
– Vi är övertygade om att kvalitetsarbetet ger resultat
under det kommande året, menar Wahlén.

färd tjänstresor. En viktig del för att nå målet är att
jobba med att skapa en trygg resa.
– I december 2015 påbörjades trafikövervakning i
Munkfors i syfte att ytterligare skapa trygga och säkra
resor, ett lyckat koncept.

Trygghet under hela resan

Ökade samordningsvinster

Ett kraftfullt och djupgående kvalitetsarbete tillsammans med Keolis och Karlstad taxi under andra
halvåret 2016 bidrog till en kvalitetshöjning och en
ökad medvetenhet hos parterna om servicetrafikens
förutsättningar.
– En kundenkät visar att vi får höga betyg när det
gäller bemötande av förare och bokningspersonal,
säger Wahlén. Något som är mycket viktigt när det
gäller servicetrafik där resenärerna ska känna sig säkra
och trygga med hela resan.
I Värmland är 89 procent nöjda med sjuk-och färdtjänstresan under 2016. Riksgenomsnittet för sjuk- och
färdtjänstresor för helåret är 90 procent. Värmlandstrafiks egen målsättning är 94 procent för både sjuk- och

Värmlandstrafiks uppdrag är att samordna transporter.
Under 2016 ökade vi samordningsgraden på sjukresor för tredje året i rad. Samordningsvinsten skapas
genom graden av samplanering av färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd trafik: hur många kunder som
kan samordnas till en körning och åka i ett fordon.
Värmlandstrafik har genom samordning av resor totalt
sparat 20,3 Mkr för sjukresor och 1,8 Mkr för färdtjänstresor under 2016.
Slutleveransen av det nya bokningsprogrammet Triplex, skedde också under året. En stor investering för
Värmlandstrafik som ska ytterligare effektivisera och
underlätta resebokningarna.

Första resenären i nya servicetrafiken. Keolis vd, Magnus Åkerhielm (mitten) fanns på plats på premiärdagen den 1 juli. Tillsammans
med Anders Wahlén, överräcktes en blomma till Lars Bäckskog som
åkte den första premiärturen.
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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
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Fordon
Ingående anskaffningsvärden
-Inköp, aktiveringar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Finansiell leasing fordon
Ingående anskaffningsvärden
Försäljning och utrangering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning och utrangering
Årets förändring
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde
Utgående restvärde enligt plan, alla
kategorier
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Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

92 020

93 859

88 402

90 241

1 739
-8 576

560
-5 905

1 739
- 8 576

560
-5 905

16 094
-1 500

5 064
-1 558

16 094
- 1 500

5 064
-1 558

99 777

92 020

96 159

88 402

-32 701

-30 146

-31 917

-30 086

3 220

5 905

3 220

5 905

-9 591

-8 460

-8 868

-7 736

-39 071

-32 701

-32 565

-31 917

60 705

59 320

58 597

56 485

43 442
-40 724

42 571
2 668
-1 797

43 442
- 40 724

42 571
2 668
-1 797

2 717

43 442

2 718

43 442

-19 880

-21 566

- 19 880

-21 566

19 719
-1 334

1 797
-111

19 719
-1 334

1 797
-111

-1 495

-19 880

-1 495

-19 880

1 223

23 562

1 223

23 562

-26 811
24 075
- 985

-23 630
-3 181

-26 811
24 075
-985

-23 630
-3 181

-3 721

-26 811

-3 721

-26 811

800 641
-499

800 982
-341

-

-

800 142

800 641

0

0

-177 390
499
-26 984

-150 510
341
-27 222

-

-

-203 875
596 267

-177 390
623 251

654 474

679 321

0

56 096

53 236

Noter
Not 10 pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
2016
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året nedskrivet belopp
Utgående nedlagda kostnader

2015

1 666
52 588
-5 000
49 254

1 666
1 666

Avser nedlagda kostnader för nybyggnation av bussdepå, Kristinehamn Uttern 1.

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Ränteintäkter
Resultat vid avyttring av aktier
Summa

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

43
58
101

224

220

354

224

220

354

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntekostnader finansiell leasing
Övriga räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa

2016
12 773
12

2015
13 249
146

12 785

13 395

Not 13 skatter
Koncernen
2016
-390
1 061
671

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Summa

2015
-263
1 232
969

Not 14 Finansiella leasingavtal
Koncernen
I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt
som innehas enligt finansiella leasingavtal enligt följande

Inventarier och fordon
Anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar

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

2016

2015

800 142
-203 875
596 267

800 641
-177 390
623 251

34 792
140 703

34 792
140 703

420 772
596 267

447 755
623 250

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 13 249 tkr.		
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Not 15 pågående projekt
Koncernen

Moderbolaget

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

2016
10 171
19 828
- 2 080
-11 574

2015
1 618
13 558
-1 500
-3 506

2016
10 171
19 828
-2 080
- 11 574

2015
1 618
13 558
-1 500
-3 506

Utgående nedlagda kostnader

16 346

10 171

16 346

10 170

Not 16 Övriga LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Moderbolaget

Koncernen
2016

2015

2016

2015
3 600

Ingående anskaffningsvärden

3 600

3 600

3 600

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

3 600

3 600

3 600

3 600

Utgående restvärde en plan

3600

3 600

3 600

3 600

Not 17 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
Tågfastigheter i Kristinehamn AB
Org nr: 556857-3389 Säte: Kristinehamn
Vänertåg AB
Org nr: 556848-9016 Säte: Skövde

155

15,80

18

0,10

1

25,00

125

Summa

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp av andelar

44

Redovisat värde
i bolaget

18

13

217
2016

2015

224

224

13

-

- Försäljning av andelar

-21

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

217

224
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Not 18 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

2016

2015

2016

2015

Uppskjuten skatt på obeskattade
reserver

-233

-103

-

-

Uppskjuten skattefordran på
kostnad återförd i beskattningen
och avdragsgill kommande år

2 958

1 970

-

-

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

-1 100

-1 171

-

-

373
1 998

241
937

0

0

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

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Upplupna trafikersättningar
Upplupna hyresintäkter
Övriga interimsfordringar
Summa

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

22 185
1 093
23 278

34 565
437
1 865
36 866

22 185
8 239
30 424

34 565
9 009
43 574

Not 20 likvida medel
Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Kassa och bank

224 540

202 026

216 212

174 379

Likvida medel

224 540

202 026

216 212

174 379

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2016
Semesterlöner
1 967
Ersättningar kommuner och
landsting
227 489
Ersättningar trafikföretag
14 007
Förutbetalda biljettintäkter
30 052
Övrigt
29 393
Summa
302 908
					

Moderbolaget

2015
2 072

2016
1 967

2015
2 072

190 531
11 211
25 603
7 859
237 276

227 489
14 007
30 052
26 970
300 485

190 531
11 211
25 602
7 818
237 234
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Not 22 Operationella leasingavtal moderbolaget
2016

2015

55 636
222 544
611 996
890 176

54 521
217 972
653 915
926 408

54 512

53 416

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 23 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen
Gångjärnet i Karlstad AB
Bussfastigheter i Kristinehamn AB

Org nr
556791-3727
556964-5343

Säte
Karlstad
Munkfors

Kapitalandel (%)
100
100

Under 2015 har 100 % av Bussfastigheter i Kristinehamn AB förvärvats av moderbolaget och inkluderats i
koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärstidpunkten 25 februari 2015.
Bussfastigheter i Kristinehamn AB är ett bolag som äger och förvaltar fast egendom som behövs för att
bedriva kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen.
Under 2014 förvärvades 100 % av Gångjärnet i Karlstad AB av moderbolaget och inkluderades 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
Bussfastigheter i Kristinehamn AB
Summa

Kapitalandel %
100
100

Ingående anskaffningsvärden
Inköp av andelar
Kapitaltillskott
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
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Rösträttsandel % Antal aktier
100
10 000
100
50 000

Bokfört värde

0

2016
16 501
5 000

2015
15 451
1 050

21 501

16 501

Årets förändringar
Nedskrivning
Utgående ackumulerade uppskrivningar/
nedskrivningar

- 5 000

- 5 000

0

Utgående redovisat värde

16 501

16 501

Not 24 transaktioner med närstående
2016

2015

50 229
35 000
-28 460
56 769

27 539
25 000
-2 310
50 229

Lån till dotterbolag, Gångjärnet i Karlstad AB
och Bussfastigheter i Kristinehamn AB.
Ingående balans
Utbetalda lån
Erhållna amorteringar
Utgående balans

Ränteintäkten avseende lånen uppgick till 179 tkr. Lånen amorteras kvartalsvis och löper med rörlig ränta
som 31/12 2016 var 0,25 %.

Resultat- och balansräkningen har förelagts årsstämman 2017-03-03 för fastställelse.
Munkfors 2017-01-16

Mikael Dahlqvist
ordförande

Hans Eriksson
vice ordförande

Ann-Kristine Johansson

Mathias Lindquist

Siw Gidlöf

Monika Karlsson Bubholz

Henrik Lander
Hanne Carlén
		Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har lämnats 2017-03-01.
Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag,
org.nr 556206-4641

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Värmlandstrafik Aktiebolag för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets
finansiella ställning per den 31 december 2016 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av koncernens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ än att göra något
av detta.
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Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av
bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam
ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Värmlandstrafik Aktiebolag för år 2016 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och

att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Karlstad den 1 mars 2017
Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till Bolagsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag .
Org . Nr 556206-4641.
Granskningsrapport för år 2016.
Vi, av Region Värmlands fullmäktige utsedda och av
Bolagsstämman 2015 och 2016 valda lekmannarevisor, har granskat Värmlandstrafik AB verksamhet
för år 2016.

Uppdrag och ansvar
Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och övriga beslut samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar och arbete regleras
bl.a. i Aktiebolagslagens 10 kap och Kommunallagens 3 kap.
Lekmannarevisorerna skall granska om bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen
skall vara så ingående och omfattande som god
sed, vid detta slag av granskning, kräver.
Lekmannarevisorerna skall följa de anvisningar
som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte
strider mot lag, Bolagsordning eller god sed.
Lekmannarevisorerna skall efter varje räkenskapsår
lämna en granskningsrapport till bolagsstämman.
Granskningsrapporten, grundad på fastställt årsbokslut, skall lämnas till bolagets styrelse senast tre
veckor före bolagsstämman.
Nedan redogörs för de åtgärder vi vidtagit för att
komma fram till våra ställningstaganden i granskningsrapporten.

Granskningens omfattning och inriktning
Granskningen har utförts utifrån Aktiebolagslagen,
Kommunallagen, RV Revisionsreglemente samt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
Vi har inte erhållit några speciella granskningsanvisningar av Regionfullmäktige, Regionstyrelsen eller
Bolagsstämman utöver Bolagsordningen, Trafikförsörjningsprogrammet och Ägardirektivet.
Företagsledning, auktoriserade revisorer och
lekmannarevisorer har sammanträffat under året för
att diskutera bolagets verksamhet och utveckling,
styrelsens handlingar och revisorernas planering.
Vi har löpande följt bolagets verksamhet genom
läsning av styrelseprotokoll, VD-rapporter och
nyhetsbrevet, genom kontakter med Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, bolagsledningen och bo-

lagets auktoriserade revisorer samt genom att följa
bolagets verksamhet i media. Vi har också deltagit i
styrelsens planeringsdagar och studiebesök.
Vi ägnade förra året bolagets olika grunddokument särskild uppmärksamhet och fann därvid att
bolagets interna styr- och grunddokument hålls
aktuella men att Bolagsordningen och Ägardirektivet
behöver anpassas till koncernbildningen och förändringar i Kommunallagen. Bolaget och huvudmannen
har vidtagit åtgärder men det återstår, enligt vår
uppfattning, åtgärder att vidtagas.
Vi har i år genomfört en grundläggande granskning och en särskild styrelseenkät, som tillställts
styrelsen.
Region Värmlands revisorer har därutöver genomfört en särskild granskning av ägarstyrningen av
bolaget. Rapporten finns att hämta på Revisorernas
hemsida.
Vi har lämnat en särskild PM till styrelsen.
Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som erfordrats för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.
Vår bedömning är därvid:
- att verksamheten ryms inom Trafikförsörjningsprogrammet och de i Bolagsordningen och Ägardirektiven givna ramarna men att dessa också bör
aktualiseras
- att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Sammanfattning och uttalande
Utifrån ovanstående granskningar och prövningar
är de sammanfattande intrycken att bolaget är välskött, värderas högt av resenärer och länsinvånare
och ligger i framkant när det gäller utveckling inom
området. Vi har för verksamhetsår 2016, i förhållande till de i Aktiebolagslagens 10 kap. och Kommunallagens 3 kap. uppställda granskningspunkterna,
inte någon anledning att rikta anmärkning mot VD,
styrelsen eller bolaget.
Vår bedömning är att bolagets verksamhet har
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställandesätt samt att bolagets
interna kontroll varit tillräcklig.
Karlstad den 3 mars 2017.
Jonny Mattsson		
Lekmannarevisor		

Inger Larén
Lekmannarevisor
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Anropsstyrd trafik som förbokas
av kund innebär stora besparingar
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 2016 för anropsstyrd linjetrafik och
tätortstrafik hamnade på 19,5 miljoner kronor.
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

2016

Tätortstrafik
Linjetrafik
Totalt

2015

timme på tätortslinjer) före avresa vid Värmlandstrafiks beställningscentral. I samband med bokningen
kan kunden också få besked om priset på resan.
Beloppen i tabelllerna är redovisade i kronor.

Antal
bokningar

Antal
utförda

Kostnad anropsstyrd trafik (tkr)

Kostnad
linje buss* (tkr)

Besparing**

2 917

2 444

754

5 869

5 115

9 064

5 429

2 853

17 167

14 314

11 981

7 873

3 607

23 036

19 429

Tätortstrafik

4 134

3 132

1 006

5 370

4 364

Linjetrafik

7 665

5 026

2 949

11 536

8 587

11 799

8 158

3 955

16 906

12 951

182

-285

-348

6 130

6 478

Totalt
Förändring

* 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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Värmlandstrafiks samordning av
bokade transporter allt effektivare
Värmlandstrafik gör årligen stora besparingar för
samhället genom samordning av bokade transporter. Bokade transporter är alla som ringer och bokar
länsfärdtjänst eller sjukresa. Utförda transporter
är faktiskt utförda transporter efter samordning.
Samordningsvinst är kostnadsskillnaden mellan
osamordnade (när personen reser ensam i fordonet)

och samordnade transporter. Samordningseffekt är
skillnaden mellan bokade och utförda transporter.
Tabellen ovan visar att Värmlandstrafiks samordning av länsfärdtjänst (färdtjänst och riksfärdtjänst)
och sjukresor 2016 gav en besparing på över
22 miljoner kronor åt samhället.

Länsfärdtjänst (Färdtjänst och riksfärdtjänst)
Antal
bokningar

Antal
utförda

Avtalsbelopp
(tkr)

Utfall
(tkr)

Samordningsvinst
(tkr)

Samordning
%

Kostnad/
bokning

2016

82 156

2015

82 283

64 885

23 292

21 539

1 753

21,0%

262

64 493

23 292

20 719

2 573

21,6%

252

Antal
bokningar

Antal
utförda

Bruttokostnad
(tkr)

Nettokostnad
(tkr)

Samordningsvinst
(tkr)

Samordning
%

Kostnad/
bokning

2016

127 144

86 446

78 434

58 133

20 301

32,0%

457

2015

110 967

76 339

66 857

51 908

14 949

31,2%

468

Sjukresor
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Trafikavtal 2016
Här är de samarbetspartners vi hade trafikavtal med under 2016 och den
sammanlagda ersättningen till dem, per trafikslag.
Linjetrafik, tåg och buss
Nobina Sverige AB
Svenska Tågkompaniet AB
SJ AB
Rudskoga Taxi AB
Larsson-Resman Produktion i Värmland AB
Molkom Buss AB
Faktisk ersättning 2016,
exklusive moms: 425 miljoner kronor

Skoltrafik
Förenade Buss i Värmland AB
Nettbuss Sverige AB
Kils Busstrafik AB
Nobina Sverige AB
Arvika-Eda Taxitransporter AB
Karlstad Taxi AB
AB Grums Taxi
Vänerbuss AB
Skåre Taxi & Gods AB
Skillingmarks Buss AB
Eda Frakttaxi
Årjängs Taxi AB
Saova Konsult AB
Charterbuss Resetjänst i Kristinehamn AB
Larsson-Resman Produktion i Värmland AB
Molkom Buss AB
HP Taxi & Frakt
Faktisk ersättning 2016,
exklusive moms: 155 miljoner kronor

Särskild kollektivtrafik
Karlstad Taxitransporter AB
Rudskoga Taxi AB
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Klässbols Taxi AB
Årjängs Taxi AB
Keolis Sverige AB
Faktisk ersättning 2016,
exklusive moms: 88 miljoner kronor
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Var dags liv.
Vi knyter ihop Värmland och bidrar till en enklare vardag.
Vem längtar du efter?
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varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00 | facebook.com/varmlandstrafik

