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Vd har ordet

Ett första intensivt år
med kunden i fokus
DET HAR VARIT ETT INTENSIVT men också roligt
första år med många spännande möten. Det har
känts kul att gå till jobbet varje dag och det har varit
tryggt att arbeta i en så kompetent organisation som
vi har.
Värmlandstrafik har genom åren skapat ett
framgångsrikt och modernt bolag och lagt en stabil
plattform för mig att arbeta vidare från.
Transparens, dialog och öppenhet är ledord för
mig för att ta nästa steg på den kundresa jag vill
göra med Värmlandstrafik, en resa vi påbörjat under
året. Kundresan har varit viktig för mig under detta
första år i verksamheten.
FRAMTIDENS FRAMGÅNGSRIKA företag
utvecklas tillsammans med sina kunder, och där vill
jag att vi möter kunden på kundens villkor och att vi
utvecklas tillsammans. Vägen dit handlar mycket om
att öppna upp för dialog och att bygga broar och
vara lyhörd för kundönskemål.
Några av exemplen under året är vår
KommunDialog, där vi nu är halvvägs med våra
besök hos kommunledning och allmänhet i de
värmländska kommunerna, det Resforum som
bildades av pendlarna längs Fryksdalsbanan och
som tillsammans med oss arbetat fram en ännu

bättre och mer relevant tågtidtabell samt arbetet
med att ta fram de nya skidställen till bussarna.
UNDER ÅRET HAR vi även tagit de första
stegen där vi och Karlstadsbuss gemensamt
och förutsättningslöst inlett en dialog som båda
parter vill fortsätta och fördjupa. Att skapa en
öppen dialog mellan Värmlandstrafik, våra ägare,
samarbetspartners, medarbetare, branschen och
givetvis våra kunder är nödvändigt för att genomföra
en modern framtida kollektivtrafik i regionen.
Vi har också påbörjat ett CRM-arbete där vi vill
lära känna våra kunders resvanor bättre. Att hitta
en enkelhet för kund i arbetet med framtidens
biljett- och betalsystem är också en stor och viktig
utmaning.
Ett kvitto på att det är ett välskött företag jag
får leda är att vi nyligen genomgick den årliga
kvalitetsrevisionen – helt utan avvikelser.
NU RIKTAR VI FOKUS mot framtiden där vi har
flera utmaningar att arbeta med. Den långsiktiga
finansieringen för vår verksamhet är naturligtvis
central, men också den snabba utvecklingen
av vår bransch, där kombinerad mobilitet och
förarlösa fordon kommer att ge oss en helt annan
samhällsstruktur när vi bygger våra samhällen. Och
en helt annan kollektivtrafik med nya typer av fordon
och tjänster.
Det är viktigt att vi fortsatt är med i den
utvecklingen på samma sätt som bolaget varit över
tid. Vi ska vara en stark regional aktör, men också
fortsatt delta i den nationella utvecklingen.
Att öka resande och kundnöjdhet samtidigt
som vi bygger vidare på, och externt stärker, vårt
varumärke är andra utmaningar för framtiden.
Den politiska kartan och eventuella framtida
förändringar i tänkbara ägarformer är också faktorer
som kommer att göra 2018 till ett spännande och
händelserikt år.

Jessika Lundgren
Verkställande direktör
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Värmlandstrafiks utbud av buss- och tågtrafik 2017. På kartan syns våra stomlinjer (tåg och buss), matarlinjer och anropsstyrda linjer.
Här är även våra bytespunkter utmarkerade.
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Ordinarie ledamöter i Värmlandstrafiks styrelse. Siw Gidlöf, Ann-Kristine Johansson, Hans Eriksson (vice ordförande),
Henrik Lander, Mathias Lindquist, Monika Bubholz och Mikael Dahlqvist (ordförande).

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB får härmed avge
följande årsredovisning för bolagets verksamhet under 2017.

Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Mikael Dahlqvist (S)		
ordförande
Hans Eriksson (M)		
vice ordförande
Siw Gidlöf (S)
Ann-Kristine Johansson (S)
Mathias Lindquist (S)		
Monika 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
Jessika Lundgren
Styrelsen har under 2017 genomfört tolv
sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum
20 mars 2017 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
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Hänt 2017

KommunDialog - viktigt
samråd för utveckling av
kollektivtrafiken
Under 2017 gjorde Värmlandstrafik resan
till resenärerna. Under arbetsnamnet
KommunDialog besöktes under året sju
värmländska kommuner, resterande får besök
under 2018.
– Vi vill göra värmländsk kollektivtrafik
ännu bättre och vill höra resenärernas och
kommunens förslag på hur vi tillsammans
kan skapa en trafik som passar så många
som möjligt, säger Jessika Lundgren, vd för
Värmlandstrafik.

I ett nära samarbete med kommunerna lyftes
de viktiga lokala frågorna under ett möte med
kommunens tjänstemän och senare samma dag
genomfördes en dialog med medborgare/kunder
tillsammans med kommunrepresentanter vid ett
öppet möte.

Fånga upp synpunkter

Tågkommunerna besöktes först

Efter mötet har en sammanfattning av synpunkter
på vad som fungerar bra och vad som kan bli
bättre gällande i första hand linjetrafik buss och
tåg sammanställts. Värmlandstrafik har därefter
återkopplat till respektive kommun och Region
Värmland.
Dialogen har främst handlat om linjetrafik med tåg
och buss. Sjukresor hanteras idag via Landstingets
Brukarråd, som genomförs två gånger per år och
där vi deltar, samt andra möten med exempelvis
Funktionsrätt och PRO. Färdtjänstansvaret för
regelverket är överlämnat till Region Värmland av
kommunerna.
– Med ett bra genomförande av KommunDialog
undviker vi också sena lösningar, irritation och kan
tidigt fånga upp synpunkter och förslag och därmed
skapa en bättre och mer relevant kollektivtrafik för
både in- och utpendling från kommunerna, säger
Jessika Lundgren.

Enligt det Samverkansavtal som finns mellan
kommunerna och Region Värmland (RV)
har kommunen ansvar för att samråda med
medborgaren. De långsiktiga planerna hanteras
politiskt i parallella forum.
KommunDialogen inleddes i ”tågkommunerna”
längs Fryksdalsbanan. Ledtiderna för nya
tågtidtabeller sträcker sig idag över 18 månader
och det var angeläget att tidigt ta in resenärernas
synpunkter i processen.

Hösten 2017 genomfördes föjande dialoger:
26/10 Torsby, 14/11 Säffle, 16/11 Eda, 23/11 Sunne,
30/11 Arvika, 6/12 Kil, 14/12 Kristinehamn.
Under 2018 besöks följande kommuner:
Hammarö, Forshaga, Årjäng, Hagfors, Munkfors,
Filipstad, Storfors, Grums och Karlstad.

En bättre tågtidtabell för pendlarna på
Fryksdalsbanan, ett Resforum som tidigt fångar
upp pendlarnas synpunkter och förbättringsförslag
och som aktivt bidragit till en ännu bättre tidtabell
för T19, hållplats- och prisfrågor samt en tätare och
ännu bättre dialog med kommuntjänstemän.
Det är några av uppsidorna efter starten under
hösten 2017.
– Vår tanke har varit att bygga vidare på den
redan fungerande modell vi har med ett antal
kommuner och att tidigt i våra planeringsprocesser
runt tidtabeller och sträckningar få in önskemål runt
kollektivtrafiken, säger Jessika Lundgren.
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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
10

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 2017 omfattade den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor
i Munkfors och Karlstad 79 (78) årsarbetare, varav
26 (28) män och 53 (50) kvinnor. Motsvarande 1,85
(1,0) årsarbetare är att betrakta som verksamhet av
tidsbegränsad natur, med separat finansiering.

De viktigaste händelserna
Värmland ligger fortsatt i toppsegmentet i den
branschgemensamma mätning gällande kundnöjdhet inom kollektivtrafiken i Sverige. Mätningen görs
nationellt genom Kollektivtrafikbarometern som är
en kvalitets- och attitydundersökning som drivs
och utvecklas av vår branschorganisation Svensk
Kollektivtrafik. Önskemålet om förbättrad kvälls- och
helgtrafik från kunderna är tydligt.
Värmlandstrafik AB genomför årligen en medarbetarundersökning, med nära nog hundraprocentigt
deltagande. Nöjdheten med att vara medarbetare
i Värmlandstrafik AB är fortsatt högt. Resultaten
ligger stadigt förankrade i den övre kvartilen.
Vi har under året sett över våra policys för bland
annat jämställdhet och mångfald och har haft ett
antal inspirerande föreläsningar för personalen.
Arbetet med framtagandet av personprofiler och

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

verktyg för bättre kommunikation kommer att fortsätta under 2018.
Hanne Carlén är från och med 1 januari 2018
förutom Ekonomichef även HR-chef.
Under början av 2017 certifierades företaget sig
enligt den nya ISO-standarden och är fortsatt certifierat enligt ISO 9001 och 14001.
Hanne Carlén tjänstgjorde som vd perioden 1 januari
till 12 mars. Jessika Lundgren är ny vd sedan 13 mars.
I april 2017 fattade styrelsen beslut om en utökad
samverkan mellan bolaget och ägaren Region
Värmland samt länets kommuner och Landstinget i
Värmland.
Vd besökte ägaren, landstinget och alla kommuner
i olika forum under våren och sommaren. Under
hösten bjöd vi tillsammans med respektive kommun
in våra resenärer till dialog om framtidens kollektivtrafik. Vi kommer att fortsätta dessa dialoger under
våren 2018. Dialogerna har bland annat resulterat i
ett Resforum för Fryksdalsbanan bestående av representanter från Värmlandstrafik AB, Kils kommun,
Sunne kommun, Torsby kommun och resenärer
längs banan.
Värmlandstrafik har deltagit vid ägarens månatliga
träffar med länets beslutsfattare under hösten.
Värmland kommer den 1 januari 2019 bilda en regionkommun. Vår ägare, Region Värmland, kommer
då att ingå i Landstinget Värmland. Politiska beslut
om kollektivtrafiken i Värmlands framtid kommer att
tas under 2018.

Trafikföretag

Under 2017 har vi ökat vårt samarbete med
Karlstadsbuss inom olika segment. Vi kommer bland
annat under början av 2018 att lansera vår första
gemensamma produkt.

Tågtrafik
Utveckling av tågtrafiken har långa ledtider och är
kostsam. Ägaren har vid fullmäktigebeslut i december 2016 meddelat att man för närvarande inte är
beredda att utöka tågtrafiken nämnvärt i Värmland.
Värmlandstrafik AB har under 2017 efterfrågat ett av
ägaren fastlagt strategiskt dokument om framtida
ambition och utveckling av tågtrafiken i Värmland.
Detta som ett komplement till Trafikförsörjningsprogrammet. Under 2018 kommer ägaren att ta fram
ett sådant som tar sikte på år 2030 med utblick mot
år 2035.
I december 2017 fattades ett beslut i regionfullmäktige om en översyn av stoppstrukturen i Värmland. Denna utredning ska genomföras under 2018
av ägaren Region Värmland.
Tågtrafiken på Fryksdalsbanan har under 2017 haft
mer att önska gällande robusthet. Banarbeten, bristande underhåll samt problem med våra Itino-fordon
har lett till en ökning av ersättningstrafiken och
mindre nöjda resenärer. Vi har under året haft en tät
dialog med vår operatör Tågkompaniet AB och vår
fordonsunderhållare, Tågåkeriet i Bergslagen AB.
Trafiken på Vänerbanan och Värmlandsbanan
fungerar mycket bra och fler och fler väljer att resa

Figur 1.1 Rollfördelning inom
kollektivtrafiken 2017. 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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med oss på dessa sträckor. Punktligheten för tågtrafiken totalt i Värmland har under 2017 ökat från en
nivå på 85,5% till 91,8 % vilket är glädjande.

Vägtrafik

Biljettpriser 2017 - Periodladdningar
Periodladdning, vuxen

14 dagar

30 dagar

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter*

405 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

455 kr

755 kr

7 550 kr

Ett pendlarområde (en färg)

732 kr

1 220 kr

12 200 kr

Två pendlarområden (två färger)

810 kr

1 350 kr

13 500 kr

Länet (tre eller fler färger)

897 kr

1 495 kr

14 950 kr

Periodladdning, ungdom 20-25 år

14 dagar

675 kr

Årskort

30 dagar

6 750 kr

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)

586 kr

976 kr

9 760 kr

Två pendlarområden (två färger)

648 kr

1 080 kr

10 800 kr

Länet (tre eller fler färger)

718 kr

1 196 kr

11 960 kr

Periodladdning, skolungdom 7-19 år

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

3 050 kr

Ett pendlarområde (en färg)

293 kr

488 kr

4 880 kr

Två pendlarområden (två färger)

324 kr

540 kr

5 400 kr

Länet (tre eller fler färger)

359 kr

598 kr

5 980 kr

24-timmarsladdning länet: 229 kr (vuxen), 206 kr (ungdom), 137 kr (skolungdom).
72-timmarsladdning länet: 399 kr (vuxen), 359 kr (ungdom), 239 kr (skolungdom).
Pendlar Plus (30 dagar): 2 559 kr (vuxen), 2 047 kr (ungdom), 1 024 kr (skolungdom).
Sommarerbjudande 12/6 - 13/8 2017: 1 196 kr (ungdom), 598 kr (skolungdom).

Biljettpriser 2017 - Enkelbiljetter

Tätort/närresa

Vuxen

Ungdom 20-25 år

20 (26) kr

18 (24) kr
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Infrastrukturutveckling
Några faktiska kapacitetsförbättringar av spåranläggningarna i Värmland har inte genomförts under
2017. Värmlandstrafik AB har genomfört den tidigare
beslutade stoppstrukturen under 2017.
I vägtrafikens infrastruktur har resecentrum Kil,
Säffle, Storfors och Grums invigts och ett tjugotal nya
moderna hållplatser har skapats på sträckan Hagfors-Molkom för stomlinje 300 i ett pågående samarbete mellan Trafikverket och Värmlandstrafik AB. En
helt ny bussdepå invigdes i Kristinehamn i februari.
En större ombyggnad av busstationen i Karlstad
har genomförts under året. Vi har anpassat serviceutbudet i vänthallen till kundernas efterfrågan, vilket bland annat innebär att tidigare restaurangverksamhet försvinner, medan hittegods och trafikvärdar
överförs i egen regi.
Karlstad kommuns nya resecentrum tar kliv framåt
och under året har beslut om vilken utformning man
önskar fattats av en jurygrupp. Värmlandstrafik var
inte med i denna jury men vår ägare Region Värmland var representerad. Vi är nu delaktiga i projekteringen runt den trafikala utformningen. Tidigast 2023
kommer resecentrat stå klart.

Miljöförbättringar
Skolungdom 7-19 år
12 (16) kr

1 zon

40 (50) kr

36 (45) kr

24 (30) kr

2 zoner

60 (75) kr

56 (70) kr

36 (45) kr

3 zoner

92 (115) kr

84 (105) kr

56 (70) kr

4 zoner

124 (155) kr

112 (140) kr

76 (95) kr

Biljettpriser betalt med reskassa (fullpris inom parentes).

Värmlandstrafik AB har under 2017 efterfrågat ett av
ägaren fastlagt strategiskt dokument om framtida ambition och utveckling av vår trafik på väg i
Värmland. Införande av närtrafik och utveckling av
stomlinjerna i busstrafiken framförallt. Detta som ett
komplement till Trafikförsörjningsprogrammet.
Busstrafiken och skoltrafiken är en stabil trafik. Vi
har under året slagit ihop avdelningarna som nu har
en och samma chef i Markus Bergman.
Upphandling av skoltrafik Hammarö har genomförts och start skedde 15 december 2017.
Servicetrafikens trafikavtal sades upp av Keolis AB
i juni månad. Värmlandstrafik AB hävdar att denna
uppsägning strider mot avtalet och kommer under
2018 att begära skadestånd för fördyrad trafik i och
med ny upphandling och nya operatörer. En ny upphandling, tilldelning och ny trafikstart har genomförts
under perioden 22 juni till 22 december. Trots den
korta förberedelsetiden så är vi väldigt nöjda med
utfallet av processen och den nya trafiken fungerar
bra. Samordningen av resor samt överföringen av
sjukresor och färdtjänst till ordinarie linjetrafik med
tåg och buss har under 2017 slagit alla rekord och
såväl kunder som ägare är nöjda.

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. Hösten 2016
fattade styrelsen fattat beslut om övergång till HVO,
som fossilfritt bränslealternativ. Under 2017 har vi infört detta och takten för genomförandet går fortare än
väntat. Idag kör vi nästan alla våra fordon i linjetrafik
buss på HVO. Under 2018 kommer vi att övergå delvis till HVO även inom skoltrafiken och servicetrafiken.

Värmlandstrafiks ledningsgrupp. Per Sidetun (trafikchef tåg), Torbjörn Stake (teknisk chef), Lena Thorin (utvecklingschef), Hanne Carlén (ekonomi- och HR-chef),
David Widlund (marknadschef), Markus Bergman (trafikchef buss), Jessika Lundgren (vd) och Anders Wahlén (trafikchef servicetrafik).

Hållbarhetsredovisning
Hur vi styr och leder vårt hållbarhetsarbete

Affärsmodell
Vi vill att Värmlandstrafik ska vara ett hållbart och
självklart transportval för invånarna i Värmland.
Värmlandstrafiks verksamhet är en beställarfunktion
och trafikorganisatör, för att bedriva kollektivtrafik i
olika former. Det innebär att vi upphandlar trafikföretag och samarbetspartners som kör trafiken. Vi
upphandlar också de kringtjänster som krävs för att
utveckla en bra kollektivtrafik. Våra resenärer är våra
kunder i alla åldrar, från skolungdomar till pensionärer.
Vi erbjuder lösningar för olika typer av resor
som enkelresor och pendlaralternativ vilka lätt kan
införskaffas hos återförsäljare, på hemsidan eller i
mobilappen. Vi har även tillgänglighetsanpassade
fordon för att inkludera ännu fler resenärer.
Verksamhetens intäkter och kostnader består av
biljettintäkter från resenärer, ägarbidrag samt trafikkostnader.
Genom att utveckla kollektivtrafiken tillsammans
med våra entreprenörer kan vi erbjuda en mer miljösmart och hållbar lösning för våra resenärer.
Våra helägda dotterbolag Gångjärnet i Karlstad
AB och Bussfastigheter i Kristinehamn AB äger de
största depåerna i Värmland. Genom detta kan vi
säkerställa att vi ligger i framkant när det gäller teknisk utrustning till nytta för miljön. Depåerna nyttjas

av våra entreprenörer och vi har genom hyresavtal
överlåtit den verksamhet som bedrivs på depåerna
på hyrestagaren.
Värmlandstrafik har systematisk uppföljning på
samtliga depåer med långtgående miljökrav, vilket
bäddar för bättre kunskaper och mindre miljöpåverkan.

Värmlandstrafiks ledningssystem
Vårt ledningssystem för miljö och kvalitet hjälper
oss att säkerställa att vi håller en hög kvalitet mot
kund (figur 1.2). Med hjälp av vårt ledningssystem,
där verksamheten och alla våra processer finns
beskrivna, är det lättare att komma till rätta med
de problem som våra kunder upplever. Under varje
process i ledningssystemet finns policyer för en rad
olika områden som hjälper till att bygga ett ramverk
för det dagliga arbetet.

Vårt hållbarhetsarbete
Värmlandstrafik har tre huvuduppgifter: vi ska samordna transportbehov, öka länets tillgänglighet till
storstadsområdena och vi ska utvidga den regionala
arbetsmarknaden. Utöver dessa huvuduppgifter
finns det miljömål och att vara en attraktiv arbetsgivare där sociala frågor och medarbetarna står i
fokus. Våra huvuduppgifter, och de mål som verksamheten har, specificerar verksamhetens hållbarhetsarbete och förklarar vilken roll Värmlandstrafik
har i ett hållbart samhälle.
13

Verksamhet och organisation

Verksamhetsledning och styrning

Trafikplanering

Figur 1.2 Värmlandstrafiks
processkarta. Vårt ledningssystem för miljö och kvalitet
hjälper oss att säkerställa att vi
håller en hög kvalitet mot kund.

Vå
ra kunder

Infrastruktur

Verksamhetsutveckling

IT

Kompetensutveckling

Marknad &
kommunikation

Upphandling

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att länet
är attraktivt både ur etablerings- och bostadsperspektiv. Genom att öka tillgängligheten till storstadsområdena hjälper vi länet att nå målen för att vara
en attraktiv plats att bosätta sig och etablera sin
verksamhet på. Vi vill också utvidga arbetsmarknaden genom att människorna inom vårt område ska
kunna förflytta sig mellan bostad och arbete med
kollektivtrafik. Syftet är att med en väl fungerande
kollektivtrafik förstora området inom vilket det ska
vara möjligt att bo och arbeta. Med de geografiska
avstånd som finns i Värmland har den regionala
kollektivtrafiken svårt att helt ersätta bilen. Däremot
bör kollektivtrafiken vara ett realistiskt alternativ för
arbets- och studiependling. Som arbetspendling bör
även resor till och från gymnasieskola och universitet betraktas.

Upphandlingspolicy
All trafik hos Värmlandstrafik upphandlas och god
affärsetik är för oss en självklarhet. Att ha en god
affärsetik innebär att vi motverkar oetiska affärsförbindelser där korruption, mutor eller andra oegentligheter kan förekomma. För att undvika sådana
situationer är det viktigt att ha tydliga rutiner och ett
regelverk som förklarar vad som är lämpligt i olika
situationer.
Enligt den upphandlingspolicy vi arbetar efter
ska alla avtal upphandlas i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling
inom försörjningssektorn (LUF) och Lagen om upp14
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handling av koncessioner (LUK). Varje upphandling
måste göras av minst tre personer.
Vi har även en tydlig betalningsrutin och attestordning för inköp. Dessa reglerar vem som har beställningsrätt och vem som ska attestera fakturan. Minst
två personer ska attestera en faktura innan den
betalas ut. Vi är ett offentligt bolag, som granskas av
allmänhet och media, vilket ställer höga krav på oss.
Tydliga upphandlings-, beställnings- och attestregler
minimerar risken för korruption i vår verksamhet.
För att undvika en situation där mutor eller andra
oegentligheter kan misstänkas, eller uppkomma,
utvärderar vi noga varje affärsförbindelse för sig. I
vår upphandlingspolicy står även att all upphandling
hos Värmlandstrafik ska medföra att organisationen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Detta
innebär att förutom ekologiska aspekter ska även
etiska, sociala och arbetsrättsliga aspekter vägas
in. Värmlandstrafik ska ställa tydliga och relevanta
krav på jämställdhet, tillgänglighet, sociala villkor
och arbetsrättsliga förhållanden där så är möjligt. Att
agera ansvarsfullt i våra affärsförbindelser är viktigt
för oss för att kunna vara en ekonomiskt hållbar
aktör i samhället.

Trafiken
Miljömål
Värmlandstrafiks miljöarbete är ett led i implementeringen av det omarbetade ledningssystemet och
är ett svar på nya ISO-krav. Företagets miljöarbete
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Fordon & bränsleförbrukning
Resultat

Andel fordonskm med fossila bränslen
Andel förnybart drivmedel
Fordonens utsläppsvärde av kväveoxider
Fordonens utsläppsvärde av partiklar
Fordonen utsläpp av koldioxid
Förbrukning av fossila bränslen
Körda km
Energianvändning/fordonskm (kWh)

Mål

2015

2016

2017

2018

53,30%
46,90%
2,84g/kwh
0,02 g/kwh
602 g/km
2 261 157
13 692 114
3,14

63,20%
65,00%
0,49g/kwh
0,01g/kwh
464g/km
1 684 955
15 217 614
2,99

*
*
*
*
*
*
*
*

<40 %
> 60 %

2021

2025

>60%
<2,1 g/k Wh
<0,02 g/kWh
576 g/km

384 g/km

1 236 096

Definitioner enlig Frida
*) För 2017 års resultat se hemsidan från och med mars 2018.

har många dimensioner och gränssnitten mellan vårt
eget och våra samarbetspartners ansvar för miljön
är en del av det gemensamma miljöledningssystemet.
Värmlandstrafik är ett företag som på flera olika
sätt kan påverka miljön för framtida generationers
invånare i Värmland vilket gör miljöarbetet till ett
av våra viktigaste arbetsområden. De konkreta
områden miljömålen fokuserats mot under 2017 är
depåer, fordon, bränslen, samordningseffekter och
ökad marknadsandel. Vi arbetar för att de fordon
som finns i verksamheten ska drivas med fossilfria
bränslen och att samtliga depåers verkstads- och
tvättanläggningar ska uppfylla lagens miljökrav.
Detta är viktiga beståndsdelar i förvandlingen av
transportsektorn från att ha varit en, i ett miljöperspektiv, smutsig bransch till att bli föregångare
och ett verktyg i förändringen mot ett mer hållbart
samhälle.

Depåer, samordningseffekter och fordon
Arbetet i våra depåer har stor miljöpåverkan. I depåerna tvättas, repareras och tankas våra fordon varje
dag året runt. Att själva äga de största depåerna
i Värmland säkerställer att vi kan ligga i framkant
när det gäller teknisk utrustning till nytta för miljön.
Systematisk uppföljning på samtliga depåer med
långtgående miljökrav bäddar också för bättre
kunskap och mindre miljöpåverkan i hela systemet.
För att minska negativa miljöeffekter från fordon är
det viktigt med underhåll som leder till att fordonen

kan användas längre eller köra fler kilometer utan
försämrad upplevd kvalitet för kunden.
Genom att standardisera och använda färre
typer av fordon skapar vi större möjlighet till bättre
fordonsnyttjande och minskar inköpen av fler antal
fordon. Rationaliseringar och effektiviseringar i form
av mer effektivt fordonsnyttjande (fler kilometer per
fordon) eller samordningseffekter (fler som reser i
samma fordon) är till stor miljönytta. Färre fordon
eller färre kilometer producerade i allmän och särskilt kollektivtrafik sparar tillsammans både ekonomiska resurser och innebär minskad miljöpåverkan
för Värmland.

Bränsle
För att minska miljöpåverkan är det viktigt att de
fordon som finns i verksamheten använder ett så
miljövänligt bränsle som möjligt. Under hösten 2016
beslutades om övergång till biodiesel (HVO) som
fossilfritt alternativ.
Under 2017 har 86 procent av produktionen av
linjetrafik buss övergått till att bedrivas med fossilfria
bränslen. Inom den separata skoltrafiken drivs idag
en mindre andel av fordonen på HVO, men fortsatt
arbete pågår för att alla fordon i skoltrafik ska övergå till fossilfria bränslen.
Inom servicetrafiken planeras för övergång till
fossilfria bränslen och vår förhoppning är att samtliga servicetrafikens fordon fortlöpande ska övergå
till HVO. Våra fordon i trafiken är förberedda för
alternativa bränslen vilket gör att vi har de tekniska
15
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förutsättningarna för att uppfylla målen i fråga om
minskning av fossila bränslen.
En ökad efterfrågan på HVO i samhället kan innebära att vi hamnar i en position där det eventuellt
inte finns tillräckligt av HVO att tillgå från leverantör.
Detta skulle innebära att vi inte kan förse våra fordon
med bränsle och då inte utföra våra uppdrag. Vi har
hanterat detta genom att arbeta med leverantörer
som kan säkerställa den mängd HVO vi behöver för
att försörja våra fordon.
I nuläget vet vi inte exakt hur den framtida drivmedelsförsörjningen för tåg kommer att lösas, men
det långsiktiga målet är att Fryksdalsbanan ska
elektrifieras. För att hantera eventuella hinder för
elektrifiering av banan, men också för att undersöka
andra alternativ till bränsleförsörjning av tågen, har vi
en pågående utredning för att undersöka möjligheten att använda fossilfritt bränsle i de befintliga
motorvagnarna. Medan utredningen pågår, och tills
en annan lösning finns, tillsätter vi Adblue till dieseln
för att skapa minsta möjliga miljöpåverkan.

Provårkarkampanj

Antal utskick
Antal provåkare
Antal nya kunder

2017

2016

2015

57 473
4 817
960

55 559
5 075
862

55 172
4 523
900

Resultat från provåkarkampanjen 2015-2017.

Medarbetarundersökning

Medelvärde

2017

2016

2015

4,7

4,8

4,8

Marknadsandel
Utfallet från medarbetarundersökning, fråga om likabehandling.
Den femgradiga skalan betyder att 1 innebär att medarbetaren är
missnöjd med organisationens likabehandling och att 5 innebär
att medarbetaren anser att organisationen behandlar alla sina
medarbetare lika.

Medarbetarsamtal

Andel

2017

2016

2015

100%

100%

100%

Andel av medarbetarna som har medarbetarsamtal varje år.
Genom dessa får medarbetarna regelbunden utvärdering
och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling.

Sammansättning - styrelse,
ledning och övriga anställda
2017

2016

2015

Styrelse, män

57%

57%

57%

Styrelse kvinnor

43%

43%

43%

Ledning män

62%

78%

78 %

Ledning kvinnor

38%

22%

22%

Övriga anställda

28%

27%

25%

Övriga anställda kvinnor

72%

73%

75%

Sammansättning av styrelse och ledning, samt uppdelning av andra
anställda efter kön och ålder. För fler uppgifter gällande anställda, se
not 6 på sidan 44.
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Vårt viktigaste redskap för att bidra till Värmlands
långsiktiga klimat- och miljömål är vårt mål för ökad
marknadsandel. Målet är att fördubbla vår marknadsandel mellan 2007 och 2020 från 8,22% till
16,44% och vi ser en ökning i marknadsandelen varje år. För att bidra till Värmlands klimat- och miljömål
är det centralt att vi lyckas med den ambition vi har
att utveckla kollektivtrafiken så att fler reser med
vår trafik och färre med egen bil. Att få fler att resa
kollektivt är den största miljövinsten med kollektivtrafiken eftersom det är ett system som är betydligt mer
energieffektivt och bättre hushåller med naturresurserna än resor med egen bil.
För att öka vår marknadsandel behöver vi undersöka hur vi ska få fler resenärer i vår trafik. Det innebär
att vi dels behöver titta på vilka som reser med oss,
dels hur vi kan förändra våra fordon, men även hur vi
kan förenkla betalningen av biljetter.
Det är viktigt att vi förstår vilka grupper som idag
väljer bort kollektivtrafiken och försöker få dessa
att börja åka kollektivt. Lika viktigt är att vi behåller
de resenärer vi redan har. Vår största konkurrent är
bilen och vi har därför sedan några år tillbaka, och
fortsatt under hösten 2017, genomfört en kampanj
riktad mot bilägare i Värmland där de ges möjlighet
att provåka med Värmlandstrafik under 14 dagar.
Kampanjen har varit lyckad med bra svarsfrekvens
och nya kunder.
För att behålla de resenärer som idag reser med
oss genomför vi regelbundet (ungefär två gånger
per år) kampanjer som innebär att resenärerna får
ladda reskassa till ett rabatterat pris. Förutom att
rikta in sig på enstaka individer har vi, gemensamt
med Karlstads kommun, projektet Hållbart resande
i ett växande Värmland som riktar sig mot arbetsgivare. Projektet hjälper arbetsgivare att påverka sina
anställda att resa med hållbarare alternativ än bil.
För att öka antalet resenärer ytterligare är det viktigt att vi arbetar för en miljösmart kollektivtrafik som
är tillgänglig för alla. Detta gör vi genom att alla våra
fordon i linjetrafik är tillgänglighetsanpassade med
låggolv samt att vi arbetar för att underlätta arbetspendlingen för våra resenärer. Det är viktigt för oss
att vara ett bra miljöalternativ för våra kunder och att

utveckla kollektivtrafiken så att tröskeln för att välja
kollektivtrafiken jämfört med andra färdmedel inte
ska vara för hög. För mer information om resande,
se sida 23.

Kollektivavtal

Medarbetare
En annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete är våra
medarbetare. För att vara en attraktiv arbetsgivare
med medarbetare som trivs har vi utarbetat riktlinjer
inom olika områden som berör vår arbetsplats
och våra medarbetare. För att minimera risken att
policyer inte efterföljs finns alla dokument tillgängliga på företagets intranät där alla som arbetar på
Värmlandstrafik kan ta del av dem. Värmlandstrafik
är också anslutet till kollektivavtal och har nära samarbete med facklig organisation där regelbundna
samverkansmöten sker.

Jämställdhet och mångfald
Det arbete vi har för att uppnå en inkluderande
organisation som främjar jämställdhet och mångfald
beskrivs i den mångfalds- och jämställdhetspolicy
företaget har. En jämnare fördelning av anställda utifrån kön, ålder och bakgrund bidrar till en organisation som presterar bättre och tydligare representerar
ett genomsnitt av våra kunder.
Idag är fördelningen inom organisationen 54 kvinnor och 25 män.
Inom ledningen finns en relativt jämn fördelning
mellan män och kvinnor men vi har ett arbete att
utföra beträffande några av de andra avdelningarna.

Andel

2017

2016

2015

100%

100%

100%

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal.

Kännedom policy

Andel

2017

2016

2015

100%

100%

100%

Andel anställda som har tillgång till, och har informerats om,
policyer avseende upphandling, inköp- och betalrutiner.
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Det pågår ett fortsatt arbete hos oss för att undersöka
möjligheterna att bli ännu bättre inom dessa frågor.
Som ett led i vårt arbete mot en jämställd och inkluderande organisation har vi i vår medarbetarundersökning en fråga om likabehandling, en frågeställning
som grundar sig i de kriterier som finns i diskrimineringslagen. Medarbetarna får i denna fråga svara på en
femgradig skala hur de upplever organisationen utifrån
olika påståenden om likabehandling. Den femgradiga skalan betyder att 1 innebär att medarbetaren är
missnöjd med organisationens likabehandling och att
5 innebär att medarbetaren anser att organisationen
behandlar alla sina medarbetare lika. Det medelvärde
som framkommit de senaste åren ligger mellan 4,7
och 4,8.
Mycket positiva siffror, men målet är att alla medarbetare ger högsta betyg och vi har därför under 2017
tillsatt en grupp som ska arbeta med jämställdhetsoch mångfaldsfrågor, även under 2018. Under året
kommer vi även att inleda ett arbete med medarbetarskap.
Vi vill utveckla arbetet kring hur företaget och medarbetaren ska arbeta tillsammans i de frågor som berör
hur organisationen ska möta upp medarbetaren i det
ansvar och krav som ställs på den. Vi tror att ett arbete
med dessa frågor hjälper oss att nå en organisation
där alla känner sig inkluderade och lika behandlade.
Kompetensutveckling
För att ta vara på den kompetens som finns i verksamheten vill vi skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Målet med kompetensutvecklingen är att
möjliggöra utveckling och förnyelse av verksamheten
med utgångspunkt i medarbetarnas uppdrag och att
stimulera medarbetarna till kontinuerlig kompetenshöjning och därigenom skapa en positiv grund för
karriärutveckling.
Arbetsmiljö
Det finns en mängd olika orsaker till att medarbetare
inte trivs på arbetsplatsen. Det kan bero på om18

ständigheter i den egna organisationen, men även
yttre faktorer. För att hantera detta är det viktigt att vi
hela tiden arbetar för att våra medarbetare trivs hos
oss.
En av de yttre faktorer som påverkar oss i närtid är
den omorganisering som sker i Värmland i samband
med omvandlingen till regionkommun. Följderna av en
omorganisering på kommun/regionnivå kan innebära
förändringar hos oss, vilket kan upplevas oroande för
våra medarbetare.
För att motverka oro och ge stöd till våra medarbetare och skapa en trivsam arbetsplats vill vi att vår verksamhet ska präglas av en god psykosocial och fysisk
arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en förutsättning för
att alla ska trivas, fungera och kunna utvecklas i sitt
arbete. Det är också en förutsättning för att bibehålla
en god hälsa samt att minimera riskerna att skadas i
arbetet. En god arbetsmiljö utvecklar även kreativiteten hos medarbetarna vilket skapar förutsättningar för
ett gott arbetsresultat. Genom en ökad öppenhet och
ett tillåtande klimat skapas också möjligheter för våra
medarbetare att känna större delaktighet och påverkan
i arbetet.
För att uppnå en säker och sund arbetsmiljö ska
Värmlandstrafik uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen, kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och
arbetsskador, sätta konkreta mål för förbättringar av
arbetsmiljön och ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.
I praktiken kan vårt arbete för en trivsam arbetsplats
exempelvis handla om att vi vill underlätta för föräldrar
att ha flexibla arbetstider och att de kan förlägga
möten under ordinarie arbetstid samt att vi varje år
genomför medarbetarsamtal och skyddsronder.
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9,6
2017 gjordes
totalt cirka 9,6
miljoner resor med
våra olika trafikslag
(inklusive övergångar
till tätortstrafik i
Karlstad).

160 bussar i linjetrafik.
14 tåg i linjetrafik.
Cirka 75 bilar och specialfordon i servicetrafik.
139 bussar i separat
skoltrafik.

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

Antal anställda på
heltid vid utgången
av 2017 = 79.

70
Samtal om dagen till
Kundservice.

936,4 miljoner kronor i
omsättning 2017
(koncernen).

3 588 följare av
Värmlandstrafiks
Facebook sida.

Så reste vi i Värmland
9,6 MILJONER RESOR
Totalt resande 2017 innefattande linjetrafik tåg, linjetrafik buss, servicetrafik
och separat skoltrafik uppgick till 8,1
miljoner resor vilket är en ökning med
3,4 procent mot föregående år. Därutöver bidrog Värmlandstrafik med cirka
1,5 miljoner resor till tätortstrafiken i
Karlstad. Den totala ökningen av resandet inklusive övergångar till tätortstrafik
i Karlstad jämfört med föregående år är
2,7 procent.

SEPARAT SKOLTRAFIK
Värmlandstrafik hade 139
bussar i separat skoltrafik
2017. Antalet resor ökade
mot föregående år. Totalt
gjordes 2,1 miljoner resor
i den separata skoltrafiken 2017 (2 miljoner
2016). Antalet resor med
separat skoltrafik har ökat
kraftigt de senaste åren,
störst ökning har skett i
Sunne, Hagfors, Torsby
och Filipstad vilket beror
på att antalet nyanlända
elever blivit många fler.
Ökad elevrörlighet och
centralisering av skolor har
också bidragit till ökningen
av resor.

SAMORDNINGSEFFEKT
Värmlandstrafiks
samordning av länsfärdtjänst (färdtjänst och riksfärdtjänst) och sjukresor
2017 gav en besparing på
över 25 miljoner kronor (22
miljoner kronor 2016) åt
samhället.

LINJETRAFIK BUSS
2017 hade Värmlandstrafik 160 bussar i linjetrafik. Resandet
med linjetrafik buss uppgick till 4,3 miljoner resor vilket är en
ökning med 2,3 procent mot föregående år. Hammarö är nu
det största trafiksystemet inom linjetrafik buss. Likaså ser vi en
kraftig ökning av resandet inom Kristinehamns tätortstrafik.

SERVICETRAFIKEN
Under 2017 gjordes
cirka 244 000 resor inom
servicetrafiken, vilket
är i samma nivå som
föregående år. Sjuk- och
färdtjänstresor står för
84 procent av alla resor
inom servicetrafiken. Den
reserelation som ökat mest
under året är resor till/från
Karlstad centralsjukhus.

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

LINJETRAFIK TÅG
Inom linjetrafik tåg har
resandet ökat med 1
procent. Cirka 1,5 miljoner
tågresor genomfördes
totalt i vår trafik 2017.
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Biljettförsäljning & försäljningskanaler

50 000
40 000

3

Den resenärskategori där
mobilbiljettförsäljningen ökar
mest är vuxen resenärer. Detta
innebär också att fler resenärer
köper biljetter till fullpris då den
rabatt som erhålls vi betalning
med reskassa uteblir, vilket ger
positiv effekt på försäljningen.

2

2016

66 593

60 000

1

Biljettköp via Värmlandstrafiks
mobilapp har ökat med hela 73
procent mot föregående år.

2017

66 314

5

Tkr

45 664

4

70 000

46 835

Biljettförsäljning i kronor har ökat
något mot föregående år. Främsta anledningen är den höjning
av biljettpriser som genomförs
årligen vid tidtabellsskiftet, cirka
3 procent prishöjning.

30 000
20 000

1. Ombordförsäljning (46,4 Mkr)
2. Via mobilappapp (4,0 Mkr)
3. Ombud (45,1 Mkr)
4. Utomhusautomat (14,3 MKr)
5. Webbshop (3,6 Mkr)

Reskassa avser Värmlandskort
laddat med pengar som kan
nyttjas som betalmedel vid
biljettköp.

10 000
0
Periodkort

Enkelbiljett

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.
2017 deltog 98 procent
av personalen - 79 av 81
tillfrågade.
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2017
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2016

2015

90
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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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98% 97% 94%

82% 80% 87%

78% 74% 75%

75% 75% 81%

30

10
0

Deltagande

Motivation

Likabehandling

Kompetens

Priser
Från tidtabellsskiftet i december 2017 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. Företaget medverkar även i forskningsprojekt samt driver interna utvecklingsprojekt för ökad
effektivitet och kvalitetsutveckling.

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 kombineras. 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 2017 har projektet bland annat jobbat med:
• 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

samt för fortsatt arbete med hållbart resande.
• Utifrån behovsanalysen har en handlingsplan för
deltagande arbetsplatser med aktiviteter tagits
fram.
• Cykla till jobbet-kampanj. Av de som deltog
svarade 47 procent att de kommer att cykla mer
efter kampanjen (44 procent kommer att cykla
lika mycket).
• Prova på-kollektivtrafik för arbetspendling. Innan
provperioden reste 31 procent kollektivt minst en
dag i veckan och efter provperioden uppskattade 56 procent att de kommer att resa kollektivt
minst en dag i veckan.
• Vintercyklistkampanj med syfte att få fler medarbetare att fortsätta cykla även under vintern
• Trafik- och tjänsteutveckling drivs genom en
innovationsprocess med externt stöd. 150
chefer i Värmland har bjudits in att medverka i en
innovationsprocess med fokus på kompetensförsörjning och hälsa kopplat till hållbart resande.
Många idéer utifrån de problem och hinder som
arbetsgivare ser kopplat till att öka andelen
hållbart resande har tagits fram. Under 2018 ska
idéerna bearbetas vidare.
Projektet har även organiserat olika informationsoch kunskapshöjande aktiviteter:
• En regional konferens med stort deltagande och
många bra föreläsare på temat Spaning mot
morgondagen - Innovation och hållbart resande.
• Workshops på plats hos medverkande kommu21
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ner för att höja den allmänna kunskapsnivån om
mobility management och hållbart resande.
• Dialogmöten med Värmlands kommuner och
landstinget, för att genomföra en kartläggning
om hur de jobbar idag samt vilka behov som
finns av en samordnad regional funktion kring
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
https://hallbartresandevarmland.se.

Mobileye
Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt för tekniken Mobileye Shield +. Projektet genomfördes som
ett samarbete mellan Nobina och Värmlandstrafik
och syftade till att skapa ett beslutsunderlag för
eventuellt införande av virtuell förarassistans för
busstrafiken i Värmland.
Mobileye Shield + installerades på sju stycken
fordon med fokus på Hammarösystemet samt
tätortstrafiken i Kristinehamn. Upplägget för själva
genomförande var inledningsvis en blind period där
systemet monterats och ställts in för att samla in
och logga incidenter som kunnat föranleda en farlig
trafiksituation. Den blinda perioden innebar att inga
förarvarningar skickades ut av systemet i syfte att
uppmärksamma eller påverka föraren och dennes
beteende. Efter den blinda perioden, vilken löpte
från januari till och med april, gjordes en sammanställning av insamlad incidenter. Systemet visade
sig ha uppfattat hundratals trafikfarliga situationer i
kategorierna:
• Fortkörning
• Farligt avstånd till framförvarande trafik
• Körfältsvarning (byte av körfält utan användning
av körriktningsvisare)
• Kollisionsvarning oskyddad trafikant
Efter den blinda perioden följde en aktiv period,
maj till och med september, där hela systemet,
inklusive förarassistans, var aktiverat. Rapportering
av resultatet skedde vid projektets avslut, i syfte att
ge förståelse för i vilken mån systemet bidragit till ett
förbättrat körbeteende och därmed färre trafikfarliga
situationer.
Enligt slutrapport från Mobileye har systemet
påvisat ett markant förbättrat förarbeteende i kate22

gorierna:
• Körfältsbyten
• Farligt avstånd till framförvarande fordon
• Kollisionsvarning för oskyddad trafikant
Projektet har också påvisat att påverkan på förarens
upplevda arbetsmiljö är stor och de återkommande
varningarna kan i sig uppfattas som stressande
och bidra till trafikfara. Detta skäl tillsammans med
att kostnaden för att utrusta en tillräcklig andel av
fordonsflottan anses vara tillräckligt för att inte införa
Mobileye Shield+ efter avslutat pilotprojekt.

Triplex 2
En successiv överföring av bokade sjukresenärer
från servicelinjer till allmän kollektivtrafik tåg och
buss, har skett sedan slutet av 2015. 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
i 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.
Under 2017 har bokningsvyn i programmet färdigställts och personalen har utbildats för arbete i det
nya programmet.

Övriga projektsamarbeten
Förutom ovanstående projekt arbetar Värmlandstrafik aktivt tillsammans med såväl forskningsaktörer
som branschkollegor med olika utvecklingsprojekt.
Några exempel på projekt Värmlandstrafik medverkat i under 2017 är Innovationskluster för energieffektivisering av svensk kollektivtrafik och Energieffektivare arbetspendling: betydelsen av motivation
vid utformning av beteendepåverkansprogram som
drivs av SAMOT vid Karlstads universitet samt Stöd
för att främja hållbara stadsmiljöer tillsammans med
Hammarö kommun.

Interna projekt
Under 2017 har arbetet med utveckling av en
faktabank samt ett CRM-system för att förenkla,
förbättra, effektivisera och samordna företagets

kunddialog, tagit fart. Vi har även arbetat med
implementering av den nya dataskyddsförordningen
(GDPR) samt fortsatt vidareutveckling av det nya
ledningssystemet som implementerades 2016.

Trafik
Den totala produktionen av buss- och tågkilometer
uppgick 2017 till 16,5 (16,5) miljoner tidtabellskilometer. I siffran ingår 0,5 (0,5) miljoner tidtabellskilometer tätortstrafik. Tätortstrafiken i Karlstad
uppgår till 4,3 (4,1) miljoner kilometer och ingår inte i
ovanstående redovisning.

Resande
Totalt resande 2017 innefattande linjetrafik tåg,
linjetrafik buss, servicetrafik och separat skoltrafik
uppgick till 8,1 miljoner resor vilket är en ökning
med 3,4 procent mot föregående år. Därutöver
bidrog Värmlandstrafik med cirka 1,5 miljoner resor
till tätortstrafiken i Karlstad. Den totala ökningen av
resandet inklusive övergångar till tätortstrafik i Karlstad jämfört med föregående år är 2,7 procent.
Resandet med linjetrafik buss uppgick till 4,3
miljoner resor vilket är en ökning med 2,3 procent
mot föregående år. Minskningen för busstrafiken på
Hammarö, på grund av nedläggningen av Hammarö
gymnasium 2014, har återhämtats och Hammarötrafiken är det system som ökar mest i antal resor,
8 procent ökning från 2016. Hammarö är nu det
största trafiksystemet inom linjetrafik buss. Likaså
ser vi en kraftig ökning av resandet inom Kristine-

hamns tätortstrafik.
Inom linjetrafik tåg har resandet ökat med 1
procent och cirka 1,5 miljoner resor genomfördes
totalt 2017. För Fryksdalsbanan, mellan Torsby
och Karlstad, har resandet minskat något medan
resandet på Vänerbanan, mellan Åmål och Karlstad
ökade med 1 procent. Värmlandsbanan, mellan
Charlottenberg och Örebro, har ökat med 2,1 procent föregående år. Värmlandsbanan är den bana
som är hårdast trafikerad och står för 47 procent av
alla resor inom tågtrafiken.
Under 2017 gjordes cirka 244 000 resor inom
servicetrafiken, vilket är i samma nivå som föregående år. Sjuk- och färdtjänstresor står för 84 procent
av alla resor inom servicetrafiken. Den reserelation
som ökat mest under året är resor till/från Karlstad
centralsjukhus. Antalet unika resenärer har minskat
med cirka tre procent medan längden på resorna
har ökat.
Totala antalet resor 2017 med separat skoltrafik
uppgår till cirka 2,1 miljoner resor. Detta är en kraftig
ökning jämfört mot 2016, en ökning med cirka åtta
procent. Störst ökning har skett i Sunne, Torsby och
Hagfors. Ökad elevrörlighet och centralisering av
skolor är den största anledningen till ökningen av
resor.
Enligt årsrapporten från branschorganisationen
Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen,
andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor
med bil i Värmlands län, på 13 procent. Kollektivtrafikens marknadsandel har sedan 2011 visat en upp23
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åtgående trend men 2015 skedde en viss nedgång.
Totalt under åren 2011 till 2017 har det fortfarande
skett en signifikant ökning av marknadsandelen.

Ekonomi
Intäktsfinansieringsgraden har under 2017 varit cirka
38 (39) procent för buss- och tågtrafiken, målet är
lägst 50 procent på sikt. Ägarbidraget för 2017 var
423 (411) miljoner kronor. Utslaget på länsinvånare
medför detta ett genomsnittligt bidrag till Värmlandstrafiks verksamhet med 1 510 (1 477) kronor per
invånare. Inklusive tätortstrafiken i Karlstad uppgår
bidraget till 1 881 (1 876) kronor per länsinvånare.
Resultatet för 2017 är 2 (13,8) miljoner kronor.
Företagets mål är en procent av totala omsättningen,
vilket 2017 innebär 9,3 miljoner kronor. Omsättningstillgångar, exklusive poster av engångskaraktär
uppgår vid årsskiftet till 227 miljoner kronor och kortfristiga skulder, exklusive poster av engångskaraktär,
till 123 miljoner kronor. Likviditetsmålet är formulerat
som lägst 1,0 x kortfristiga skulder och är för året 0,9
(0,6). Soliditeten, exklusive poster av engångskaraktär, uppgår till 43 (45) procent. Målet är 50 procent.

Moderbolag
Rörelseresultatet för 2017 är 25 miljoner, 7 miljoner
bättre än föregående år. Nedskrivning av depån i
Kristinehamn minskar resultatet med 23 miljoner
vilket ger resultat efter nedskrivning om 2 miljoner.
Den huvudsakliga anledningen till det bättre
resultatet före nedskriving är rättelse av tidigare
skuldbokning och erhållet bidrag från Trafikverket avseende tåghyra. Moderbolaget har lämnat ovillkorat
aktieägartillskott till Bussfastigheter i Kristinehamn
AB med 23 miljoner kronor. Samtidigt gjordes bedömningen att bolaget behövde skriva ner värdet på
de finansiella anläggningstillgångarna i Bussfastigheter. Nedskrivningen har påverkat resultatet
med -23 miljoner kronor.

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

Koncernen
Kommun
Arvika

2017

2016

2015

2014

2013

19 224

18 763

17 339

15 688

14 761

Eda

7 687

7 546

7 151

6 330

6 156

Filipstad

6 615

6 506

5 954

5 325

5 093

Forshaga

9 199

9 031

8 668

7 692

7 450

Grums

7 576

7 513

7 192

6 317

6 061

Hagfors

9 397

9 263

8 760

8 442

7 904

Hammarö

9 319

9 119

8 307

8 090

7 433

Karlstad

72 008

70 104

64 674

58 958

55 095

Kil

11 209

11 024

10 880

9 786

9 190

Kristinehamn

15 357

14 683

13 757

12 289

10 981

Munkfors

1 932

1 891

1 996

1 760

1 645

Storfors

2 650

2 592

2 413

2 005

1 925

Sunne

10 260

9 958

9 758

8 744

8 389

Säffle

11 403

11 232

10 231

8 841

8 245

Torsby

10 328

9 383

8 509

8 111

7 835

Årjäng

7 336

6 892

6 441

5 622

5 338

Landstinget

211 500

205 500

192 000

174 000

163 500

Summa

423 000

411 000

384 000

348 000

327 000

Avstämd fördelning redovisas för 2016 och tidigare, för 2017 redovisas den preliminära
fördelningen. Tidigare har den preliminära fördelningen angivits för alla år.
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Resultatet i koncernen är 4 miljoner kronor för 2017.
Resultatet i koncernen påverkas av Gångjärnet i
Karlstad AB:s resultat -46 000 kronor, Bussfastigheter i Kristinehamn AB:s resultat -18 miljoner, koncernelimineringar, finansiell leasing samt uppskjuten
skatt som tillsammans uppgår till 20 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 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 tåg har i koncernen bedömts som
finansiell leasing, men i moderbolaget redovisas de
som operationell leasing. Finansiell leasing ska enligt
K3 redovisas i balansräkningen som en materiell
anläggningstillgång 569 297 tkr (596 267 tkr), respektive finansiell skuld 604 001 tkr (627 367 tkr), och
i resultaträkning redovisas avskrivningar
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26 970 tkr (26 984 tkr) och räntekostnader 12 288
tkr (12 773 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 807 tkr (988 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, får
soliditeten anses vara tillfredsställande.

Vagnbolaget AB Transitio
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 2017 motsvarar eget
ägande på 668 miljoner kronor. Detta åtagande är
säkrat genom borgensåtagande från Landstinget i
Värmland med samma belopp.

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.

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)
9 600 000		
9 600 000		

Andel (%)		
100,0		
100,0		

Ägarbidrag

Koncern

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning, tkr

944 352

901 510

857 878

801 761

Resultat efter
finansiella poster, tkr

-2 062

10 405

4 115

-889

Balansomslutning, tkr

832 393

827 740

836 767

825 864

Antal anställda, st

79

78

74

67

Soliditet, %

7,8

7,3

6,0

5,4

Avkastning på
totalt kapital, %

0,1

2,8

2,1

1,6

Avkastning på
eget kapital, %

6,1

18,2

10,2

neg

Enligt det tidigare konsortialavtalet mellan Värmlandstrafik AB och de tidigare aktieägarna (kommuner
och landsting) ska underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del fördelas mellan
kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent) tidtabellstimmar (25 procent) och
befolkning (25 procent). Enligt nytt samverkansavtal
mellan kommunerna och landstinget bibehålls finansieringsmodellen tills vidare.

Nettoomsättning, tkr

Finansiering

Resultat efter finansiella
poster, tkr

Värmlandstrafik har inga lån. Landstinget har ett
borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank
som uppgår till 40 (40) miljoner kronor. 31 december
2017 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 2017 till cirka 668
miljoner kronor.

Finansiella risker
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för
kreditförluster, indexrisker, osäkerhet kring nybygg-

Moderbolag

Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st

2017

2016

2015

2014

2013

936 301

896 628

853 400

798 335

761 299

1 981

13 773

8 557

3 168

2 591

230 308

213 932

206 665

188 632

173 836

79

78

74

67

65

42,8

45,3

40,0

39,3

41,0

Avkastning på totalt
kapital, %

5,5

4,4

2,2

1,0

0,9

Avkastning på eget kapital,
%

2,0

14,3

10,3

4,3

3,7

Soliditet, %

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Den stora skillnaden mellan koncern och moderbolag beror på att koncernen redovisar
tåg som finansiell leasing medan moderbolaget redovisar dessa poster som operationell leasing.
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Förändring av eget kapital (tkr)
Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt eget kapital

Summa eget kapital

9 600

26 400

9 600

26 400

60 527
1 981
62 508

96 827
1 981
98 508

9 600

26 400

9 600

26 400

25 011
3 945
28 956

61 011
3 945
64 956

Moderbolag
Eget kapital 2017-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31
Koncern
Eget kapital 2017-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31

Aktiekapital 9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr per aktie.

nation, 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.

Transparenslagen
Redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m. Verksamheten finansieras av biljettförsäljning och av kommunerna och
landstinget i Värmlands län.

Öppen redovisning
Nedan beskrivs de ekonomiska förbindelserna med
stat, kommun och landsting som företaget har haft
under året. Redovisningen är upprättad utifrån fakturerade belopp under kalenderåret 2017.
Ekonomiska förbindelser 2017
Ägarbidrag
437 179
Trafikersättning
330 340
Bidrag, projekt
5 289
Summa		
772 808

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.
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Förslag till vinstdisposition
		
Koncernen		
Koncernens fria kapital uppgår till 55 356 tkr varav
årets vinst är 3 945 tkr.		
		
Moderbolaget		
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel (kronor):		
		
Överkursfond		
26 400 000
Balanserade vinstmedel
60 527 074
Årets vinst		
1 981 185
			88 908 259
		
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs
88 908 259

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

Hänt 2017

2017: Ett turbulent
servicetrafikår
Från giltigt avtal till uppsagt avtal, ny
upphandling och trafikstart.
Allt inom loppet av sex månader.
Servicetrafikåret har onekligen varit turbulent.
– Det har varit ett oerhört intensivt år, men
det känns bra att vi har fått in nya duktiga
trafikföretag som gör att vi nu gemensamt kan
jobba mot att skapa Sveriges bästa servicetrafik,
säger trafikchef Servicetrafik Anders Wahlén.
Det var dagen före midsommarafton, den 22 juni
2017, som Keolis efter mindre än ett år sade upp
det femåriga servicetrafikavtalet som omfattade fem
av länets sex körområden.
Bolaget anförde dålig lönsamhet som skäl för
uppsägningen, ett argument som inte accepterats
av Värmlandstrafik som anser att uppsägningen står
i strid med gällande avtal.
– Uppsägningen har föranletts av förslag
från Keolis på förändringar av trafikupplägget,
förändringar som enligt Värmlandstrafik inte är
förenligt med det upphandlade och avtalade
trafikupplägget och LOU, säger Anders Wahlén.

Upphandling på kort tid
Värmlandstrafik tvingades till en ny upphandling där
tilldelningarna presenterades den 2 oktober sedan
upphandlingen gjorts som ett påskyndat öppet
förfarande, vilket innebär en kortare anbudstid.
– En normal tid för ny upphandling och trafikstart
bör ligga på minst ett och ett halvt år. Vi har
genomfört allt på sex månader, säger Wahlén.
Värmlandstrafik tvingades dessutom under hösten
hantera två överprövningar, den ena drogs tillbaka,
den andra vanns i förvaltningsrätten. På grund av
överprövningarna tecknades tillfälliga trafikavtal
med bolagen som vann tilldelning och först i januari
kunde ordinarie avtal tecknas.

Lyckad trafikstart
Trafikstarten genomfördes den 22 december,
bara två dagar före årets mest trafikintensiva
servicetrafikhelg.
– Trafikstarten fungerade övergripande mycket
bra, summerade Wahlén. Vi körde ett par tusen
kunder och avvikelserna rörde sig om ett fåtal
förseningar under hela helgen.
Några mindre förseningar, vanligaste orsaken

Anders Wahlén, trafikchef servicetrafik Värmlandstrafik.

var den på sina håll extrema halkan i länet, var det
allvarligaste som inträffade.
– Med de förutsättningar vi gått in i trafikstarten
måste man ändå anse att det efter förutsättningarna
gått väldigt bra, avslutar Wahlén.
De nya avtalen har kunnat genomföras utan
kostnadshöjningar för kund, däremot blir det
en stor utmaning att under 2018 begränsa
kostnadsutvecklingen gentemot våra ägare i
anbudspriserna för de nya avtalen.

Följande bolag har avtal:
# Körområde 1 (Västra) (Arvika, Eda, Årjäng)
Arvika-Eda Taxitransporter AB.
# Körområde 2 (Södra) (Säffle, Grums)
Karlstad Taxitransporter AB.
# Körområde 3 (Östra) (Kristinehamn, Filipstad,
Storfors)
Rudskoga Taxi AB.
# Körområde 4 (Centrala) (Kil, Forshaga,
Hammarö, Karlstad)
Karlstad Taxitransporter AB.
# Körområde 5 (Mitt) (Hagfors, Munkfors, Sunne)
AB Trendtaxi.
# Körområde 6 (Norra) (Torsby, Sysslebäck)
AB Trendtaxi.
Avtalen sträcker sig till minst 31 augusti 2021
(med möjlighet till förlängning 1+1 år).
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Kollektivtrafiken sparar
samhället 112 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 2017: miljöeffekter, tillgänglighet och trafiksäkerhet.
Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt
i stället för att ta bil gör att samhället i Värmland
sparar 34 248 220 kronor.
Tillgängligheten som exempelvis gör att arbetslösa
får möjlighet att pendla och därmed inte längre är arbetslösa gör att samhället sparar 21 726 000 kronor.
Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om man
åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör
att samhället sparar 56 265 916 kronor.

Total besparing på 112 miljoner
Tillsammans ger detta en besparing på
112 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 2017
var 19 981 ton, jämfört med 41 136 ton om resorna
skulle genomförts med bil. Samma siffror för kväveoxiden var 148 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
2016 års siffror. För antalet skadade och dödade i
trafiken har vi också använt 2016 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 2017.

Jämförelse koldioxidutsläpp, ton CO2:
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Jämförelse kväveoxidutsläpp, ton NOx:
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David Widlund, marknadschef:

”Provåkarkampanjen är
mätbar och ger resultat”

Den årliga provåkarkampanjen, som vänder sig
till bilister, har varit en återkommande del av
Värmlandstrafiks marknadsbearbetning sedan
2010.
— Vi använder kampanjen som ett sätt att få
människor att testa kollektivtrafiken, vi vill visa
att det funkar väldigt bra att åka buss och tåg i
Värmland, säger David Widlund, marknadschef
på Värmlandstrafik.
Varje år skickar Värmlandstrafik ut erbjudanden till
värmlänningar om att under en bestämd period få
provåka kollektivtrafiken kostnadsfritt.
— Det finns områden där vi vill tala om för
människor att: ”här finns det bra kollektivtrafik,
varsågod att testa, här får du ett erbjudande”.
Det är ingen gåva, utan vi utgår från en profil
där man får fylla i ett antal frågor för att sedan få
möjlighet att provåka och testa kollektivtrafiken i en
14-dagarsperiod, berättar David Widlund.

Ändra vanebilisters pendling
Målgruppen är människor mellan 20 till 64 år som
är bosatta i någon av Värmlands tätorter. Genom
erbjudandet så ges de som ännu inte åker kollektivt
möjligheten att testa på ett mer miljövänligt
och ekonomiskt alternativ än deras nuvarande
arbetspendling.
- Vi vill få vanebilister att ändra sina vanor i
vardagen och ta steget till att åka mer buss eller tåg.
Detta kliv kan vara svårt att ta om personen inte ges
chansen att testa på hur kollektivtrafiken fungerar i
just deras vardag.

Bra metod innebär nya kunder
Flera branschkollegor runt om i Sverige genomför
liknande kampanjer vilket över åren har bidragit till
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David Widlund, marknadschef på Värmlandstrafik.

lärdomar som i sin tur har resulterat till förbättringar
i metoder för kampanjen. Metoden, som består
av både direktmarknadsföring, annonsering samt
uppföljning, ger en stor spridning med ett stort
antal provåkare som resultat. 2017 års kampanj
landade i drygt 4 800 provåkare vilket, vilket enligt
beräkningar, kommer att innebära 960 nya kunder.
- Kampanjen är ett tillfälle för oss att få berätta
om nyttan med kollektivtrafiken överlag. Vi får
marknadsföra kollektivtrafiken på ett bra sätt,
men även bidra till en insikt kring de ekonomiska
besparingarna.

Stort intresse för kampanjen
Under åren har Provåkarkampanjen varit en bärande
del av Värmlandstrafiks marknadsföring, och
intresset har varit stort för kampanjen. Detta intresse
har legat konstant och med liten skillnad över tid.
- Det är ett bra erbjudande som pågår under en
lång period. Så jag gillar verkligen helheten, att man
går från ax till limpa med marknadsföringen. Det är
mätbart, och det ger resultat.

Kampanjen i siffror

Antal svar på
erbjudandet

Målgrupper
bilister
Fordonsägare
Värmland, 20-64 år,
boende i tätort som får
erbjudandet.

57 473

11 498

4 817

960
De olika stegen
i kampanjen

Antal utvalda
provåkare

Beräknat antal
nya kunder

1. Erbjudande + påminnelse
2. Kvalificeringsinformation
3. Provåkarutskick
4. Erbjudande om att ladda
om kortet
5. Uppföljning via e-post
och telefon.

Resultat från enkätundersökning (e-post), i samband med provåkarperioden
I samband med att provåkarperioden avslutades skickades en enkät ut till samtliga provåkare som uppgett sin
mejladress. Av 3 131 utskick svarade 1 073 personer (34% svarsfrekvens). Här är några av resultaten:

uppger att de kommer att resa mer med Värmlandstrafik efter provåkarkampanjen, än de gjort tidigare.

46%

av de som använde sitt provåkarkort använde det fler än tio gånger.

44%

av de som läst utskicken i kampanjen upplever att utskicket ger en positiv bild av Värmlandstrafik.

77%

av de som använt sitt provåkarkort uppgav att de fått en mer positiv syn på Värmlandstrafik.

60%

av provåkarna tror att de kommer att åka buss 1-7 dagar i veckan framöver.

33%
11%

80%

av provåkarna tror att de kommer att åka tåg 1-7 dagar i veckan framöver.

av de som använde sitt provåkarkort var villiga att rekomendera vänner och bekanta
att resa med Värmlandstrafik.
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Svepet 2017
Tårtkalaset
Den 9 oktober skedde en succéfylld invigning
av Säffles nya resecentrum, samtidigt invigdes
den omplanerade tätortstrafiken i staden. På
plats fanns representanter från Värmlandstrafik
och Säffle kommun tillsammans med många
förväntansfulla resenärer. Jessika Lundgren,
VD på Värmlandstrafik, höll tillsammans med
Dag Rogne, kommunalråd Säffle kommun, ett
invigningstal vid firandet. Under dagen bjöds
det på tårta, kaffe och dragspelsmusik - något
som var mycket uppskattat bland Säffleborna.
Det nya resecentrumet präglas av en modern
och välkomnande miljö, där det omringande
området blivit allt mer tryggt och lättillgängligt
för resenärerna.
– Vi har känt oss trygga genom hela
byggprojektet, det har fungerat jättebra, säger
Jessika Lundgren.
Resecentrumet har rustats med en modern
väntsal som är belägen vid en fin park. Vid plats
har resenärerna numera tillgång till parkering
för bil och cykel, en laddningsstation för el-bil
samt en cykelpumpstation.

Skidställ i bussarna
Årets uppfinning. Flera av våra bussar stannar
vid skidtäta orter så som Sunne, Branäs och
Hovfjället. Dessa destinationer har självklart
skapat ett behov bland våra resenärer att
kunna frakta skidor på bussarna.
Sedan 2015 körs all regiontrafik med
lågentrébussar, denna bussmodell har
begränsat bagageutrymmet som gjort det
svårt för resenärer att få med sig skidor
på bussen. För att lösa problemet så tog
mekanikerna på Nobina fram en prototyp av
ett skidställ. Prototypen bestod av en träskiva
och plastslangar, men är idag utvecklad och
återfinns på 142 bussar i regiontrafiken.
– Det är en smart och enkel lösning som
Nobinas mekaniker har kommit på. Min
förhoppning är att fler ska kunna uppleva
skidåkning genom att resa med våra bussar på
vintern, säger Markus Bergman, trafikchef buss
hos Värmlandstrafik.

Instagramtävling. Under 2017
lanserades nytt material inom ramen för
kommunikationskonceptet Var dags liv.
I samband med uppstarten för det nya
materialet lanserade vi även en veckovis
Instagram-tävling. Tävlingen gick ut på att
fota sitt vardagsliv. Vinnarbilden, ovan, togs
av Jenny Engstrand, hon vann 1 500 kronor
i presentkort för konsertbiljetter.

Företagssalongen
Under 2017 närvarade Värmlandstrafik
på Företagssalongen som ägde rum
under två tillfällen i Kristinehamn
och Karlstad. Under mässorna fanns
representanter för Värmlandstrafik
på plats för att tala med olika
organisationer och företag runt
om i Värmland om Företagskontot.
Företagskontot är en tjänst i vår app
där medlemmar i olika företag och
organisationer kan köpa resor som
faktureras till företaget direkt i appen.
– Under dessa dagar får vi möjligheten
att nå ut till fler företag i Värmland för
att informera om tjänsten, berättar
Katrin Berggren, försäljningsansvarig
på Värmlandstrafik, här tillsammans
med Monika Bubholz.
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Säkerhetsdagar x 2
Säkerhetsdagar av vikt. För att öka
förståelsen om att säkerheten är ett bidrag
från alla parter tillsammans, både resenärer
och förare, lanserade förare i en av Nobinas
förbättringsgrupper idén om säkerhetsdagar.
Den första säkerhetsdagen anordnades vid
Karlstads busstation i september 2017. Efter
ett lyckat resultat, där både engagerade och
resenärer var mycket nöjda, så bestämdes
att ett liknande arrangemang skulle äga rum
i Kristinehamn den 11 december. På plats
under dagarna fanns representanter från
både Nobina och Värmlandstrafik.

Svepet 2017
Nyinvigning kundcenter
2017 var även året för att fräscha upp Karlstads
busstation och dess kundcenter. Renoveringen
har inneburit både en större tillgänglighet
för resenärer men även mer utrymme för
Värmlandstrafiks personal. Workshops har även
anordnats där personalen har varit delaktiga i
renoveringen.
– Vi är väldigt nöjda. Det är verkligen roligt att
alla medarbetare fått varit med från början,
innan ritning, sa Lena Wenngren, gruppchef på
Karlstads busstation, vid invigningen.
Exempelvis har det byggts ett avskilt väntrum,
”Trygga rummet”. Här kan resenärer som gör
sin sjukresa med kollektivtrafik, i lugn och
ro vänta på sin förbindelse samt få hjälp av
ledsagare. Kioskverksamheten har även ersatts
med en varuautomat och kaffemaskin, som
kommer göra vistelsen på busstationen ännu
mer bekväm.

Premiär för Värmlandstrafika
Den 20 september 2017 åkte vi med två
av tågturerna på Fryksdalsbanan. För
att få prata med resenärer och dela ut
frukost- och fikapåsar, sammanlagt till
230 resenärer. Tillsammans med oss
fanns även representanter från Sunneoch Torsby kommun.
– Värmlandstrafika var ett tillfälle
för oss att träffa våra resenärer och
skapa en dialog och förståelse, som
förhoppningsvis resulterade i ett ökat
förtroende för Värmlandstrafik, säger Per
Sidetun, trafikchef tåg.
Bakgrunden till initiativet var att 2017
var ett besvärligt år för tågtrafiken på
Fryksdalsbanan.
Problem med tåg och bana gjorde
att många av turerna, vid upprepade
tillfällen, ställdes in och ersattes med
buss.
Responsen på insatsen var mycket
positiv, med fåtal negativa omdömen.

Det fanns många resenärer och pendlare
som var angelägna för diskussioner,
och det skapade stor uppmärksamhet i
både egna kanaler samt på andra håll.
Insatsen bidrog även till en mersmak att
anordna Värmlandstrafika på våra övriga
tågsträckor, busslinjer och servicetrafik.
– Dagen kan sammanfattningsvis ses
som ett positivt samarrangemang med
både kommunerna och Tågkompaniet.

Årets
Åke Bus-turné
För andra året i rad besöker Värmlandstrafik
och Nobina länets skolor för att prata med
barnen om säkerhet. Maskot för konceptet är
den glada bussen Åke Bus.
Årets premiär gick till Munkerudsskolan
i Munkfors där Blåbäret och de andra
förskoleklasserna fick en säkerhetslektion av
bussföraren Jonas Nyström. Sexåringarna får
lära sig till exempel var man lägger ryggsäcken
och varför det är jätteviktigt att alltid
ha säkerhetsbältet på.
Totalt under året möter 3 500 barn
runt om i länet Åke Bus.

Swish i appen
Årets lansering. I samband
med tidtabellsskiftet den
10 december 2017
blev Värmlandstrafiks
app ännu mer kundvänlig
då Swish lanserades som
betalfunktion.
Via Swish kan nu resenärerna
köpa sin enkelbiljett direkt i
appen, utan att aktivera
bankkort eller fakturatjänst.
För att marknadsföra den nya tjänsten så stripades tio
bussar med texten: ”Äntligen, Swish i appen.”. Idag
har appen över 23 000 användare varje månad, och
betalningsalternativet Swish har blivit mycket populärt
bland våra resenärer.
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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

2017

2016

3

944 352
90
944 442

901 510
2 035
903 545

4
5
6

-744 646
-70 314
-53 308

-714 917
-69 550
-49 875

7, 8, 9,10,13

-65 651
-

-460 62
-51

-933 918

-880 455

10 524

23 089

6
-12 593
-12 586

101
-12 785
-12 684

-2 062

10 405

6 008
3 945

671
11 077

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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Koncernbalansräkning
Not

2017-12-32

2016-12-31

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

57 696

39 855

10
9, 15
16

629 452
7 419
694 568

49 253
654 474
16 346
759 928

17
18
19

3 600
217
8 160
11 977

3 600
217
1 999
5 815

706 545

765 744

19 007
2 849
36 722
58 578

24 735
5 813
23 278
53 827

289 575

224 540

348 153

278 367

1 054 698

1 044 111

Summa anläggningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

KASSA OCH BANK

21

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Eget kapital och skulder
Not

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Aktiekapital (9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr)
Övrigt tillskjutit kapital
Annat eget kapital, inklusive årets resultat
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
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15, 22, 23

24

9 600
26 400
28 956
64 956

9 600
26 400
25 011
61 011

7 350
7 350

7 429
7 429

511 306
511 306

614 191
614 191

53 538
125
117 724
299 699
471 086
1 054 698

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

Kassaflödesanalys för koncernen
2017

2016

Rörelsen
TILLFÖRDA MEDEL
Rörelseresultat före finansiella poster
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar

10 524
5 934
65 651
82 108

23 140
1 222
46 062
70 424

Erhållen ränta
Erlagd ränta

1
-12 593
69 517

101
-12 785
57 740

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

4 175
108 506
182 198

-2 089
37 051
92 702

-9 216

-15 667

-6 162
-15 378

-52 588
-1 054
-69 309

-

22 000

-101 785
-101 785

-22 879
-879

65 035

22 514

224 540
289 575

202 026
224 540

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

2017

2016

3

936 301
90
936 391

896 628
2 035
898 663

4, 25
5
6

-780 237
-66 963
-53 308

-750 184
-68 404
-50 342

8, 9

-10 770
1
-911 277

-11 187
-50
-880 167

25 114

18 496

-23 276

-5 000

5
140

58
220

-2
-23 133

-1
-4 723

1 981
1 981

13 773
13 773

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

11

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Årets vinst

Moderbolagets balansräkning
Not
Tillgångar

2017-12-31

2016-12-31

2

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

-

-

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier och fordon
Pågående projekt

9
16

55 502
7 419
62 921

56 096
16 346
72 442

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier i dotterföretag
Övriga långfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

26
17
27

16 501
3 600
30 032

16 501
3 600
56 769

Övriga aktier och andelar

18

217
50 350
113 271

217
77 087
149 529

19 007
1 494
43 903
64 405

20 654
4 457
30 424
55 535

279 590
343 995
457 266

216 212
271 747
421 276

Summa anläggningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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20

21

Eget kapital och skulder - moderbolaget
Not
Eget kapital och skulder

2017-12-31

2016-12-31

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

24

9 600

9 600

26 400
60 527
1 981
88 908
98 508

26 400
46 754
13 773
86 927
96 527

7 350
7 350

7 429
7 429

53 137
496
297 775
351 408
457 266

16 419
416
300 485
317 320
421 276

Kassaflödesanalys för moderbolaget
Not

2017-12-31

2016-12-31

Rörelsen
TILLFÖRDA MEDEL
Rörelseresultat före finansiella poster
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar

25 114
-73
10 769
35 810

18 546
1 536
10 202
30 284

Erhållen ränta
Erlagd ränta

140
-2
35 948

278
-1
30 561

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

57
34 088
70 093

7 062
29 840
67 463

-10 175
3 461
-6 714

-14 098
-11 532
-25 630

Förändring av likvida medel

63 379

41 833

Likvida medel vid årets början

216 212

174 379

Summa disponibla likvida medel

279 591

216 212

Investeringsverksamhet
Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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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
20-40 år
20-40 år
40 år
10-15 år
20 år
30-40 år
30 år
15-20 år
30 år

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

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

Markanläggning
Körplan

30-50 år

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

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

Tågkomponenter
Annans fastighet

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 återvinningsvärde. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens
post av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid
nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar
tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala
avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

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

Leasingavtal
Det finns två kategorier av leasingavtal, finansiell och operationell leasing. Som finansiell leasing räknas
leasingavtal där uthyraren har överfört huvuddelen av riskerna och förmånerna till den som hyr. Alla övriga
leasingavtal klassas som operationell leasing.
Enligt ett finansiellt leasingavtal redovisar 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 kassaflödesanalys då inga ingående
balanser finns för året.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten är justerad för engångseffekter 2012-2017. Engångseffekter 2013-2017 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 2012-2017. Engångseffekter 2013-2017 avser
förutbetalda ägarbidrag.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt.

42

Noter

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Under 2017 har en extern värdering gjorts av depån i Kristinehamn. Värderingen låg klart under
anskaffningsvärdet för nybyggnationen och därför har bolaget gjort en nedskrivning av värdet på
bussdepån med 23,3 miljoner kronor. Nedskrivningen har fördelats ut proportionerligt på aktiverade
anläggningstillgångar. I övrigt har koncernen och moderbolaget 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

2017

2016

2017

2016

124 702

110 358

124 702

110 358

73 072
168 257
83

70 451
158 435
18 030

73 072
168 257
83

70 451
158 435
18 030

101 531
41 4630

100 944
23 271

101 531
39 980

100 944
23 271

423 000

411 000

423 000

411 000

5 676
6 568

4 140
4 881

5 676
-

4 140
-

944 352

901 510

936 301

896 629

NOT 4 TRAFIKKOSTNADER

Koncernen

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

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

598 683
21 893
87 879

568 436
19 215
90 355

598 683
57 484
87 879

568 436
54 482
90 355

36 190

36 912

36 190

36 912

744 646

714 917

780 237

750 184

Moderbolagets kostnad för fordonshyror, tåg avser erlagda leasingavgifter.

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Koncernen

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag
Summa

Moderbolaget

2017
260

2016
205

2017
196

2016
170

22

20

22

20

5
18
305

5
17
247

5
18
241

5
17
212
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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.

2017

2016

52
26
78

49
25
74

1 254
35 117
36 371

1 572
32 495
34 067

12 155

11 308

339
3 406
3 745

491
3 237
3 728

52 271

49 103

Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid samt 1 årslön i avgångsvederlag vid uppsägning
från bolagets sida.
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2017

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare

2016

Antal på
balansdagen
7

Varav män

Varav män

57 %

Antal på
balansdagen
7

8

62 %

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

2017
4,6 %
4,3 %
4,4 %
6,3 %
8,6 %
11,4 %
7,1 %
8,3 %
7,9 %
6,5 %
2,6 %
5,9 %
0,2 %

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 %

* 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

Ingående anskaffningsvärden

2017

2016

46 176

44 606

-

1 570

Inköp
Omklassificeringar

44 149

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

90 235

46 176

Ingående avskrivningar

- 6 321

-4 153

Årets avskrivningar

- 3 330

-2 168

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 9 651

-6 321

-

-

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

- 22 979

-

57 696

39 855

Fastigheten Gångjärnet 1 innehavs med tomträtt. Fastigheten klassas som specialfastighet och taxeringsvärdet är 0 kr. Verkligt värde efter värdering uppgår till 38 000 tkr.
Fastigheten Uttern 1 har värderats till 30 000 tkr genom en extern värdering.

NOT 8 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

10 271

-1 771

- 1 771

- 1 771

- 1771

- 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
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NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
2017

2016

2017

2016

99 777

92 020

96 159

88 402

1 531
-3 807

1 739
-8 576

1 531
- 3 807

1 739
- 8 576

18 816
-1 226

16 094
-1 500

9 670
-1 226

16 094
- 1 500

115 090

99 777

102 327

96 159

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar

-39 072

-32 701

-37 564

-31 917

3 807

3 220

3 807

3 220

-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-10 843

-9 591

- 9 538

-8 868

-46 108

-39 071

-43 295

-32 565

68 983

60 705

59 031

58 597

2 717
200
-15

43 442
-40 724

2 717
200
-15

43 442
- 40 724

2 902

2 717

2 902

2 718

-1 495

-19 880

-1 495

- 19 880

15
- 1 231

19 719
-1 334

15
- 1 231

19 719
-1 334

-2 711

-1 495

- 2 711

-1 495

191

1 223

191

1 223

-3 721
-5 298

-26 811
24 075
- 985

-3 721
-

-26 811
24 075
-985

- 9 019

-3 721

-3 721

-3 721

800 142
-

800 641
-499

-

-

800 142

800 142

0

0

-203 875
-26 970

-177 390
499
-26 984

-

-

-230 845

-203 875

0

0

Utgående restvärde

569 297

596 267

0

0

Utgående restvärde enligt plan, alla
kategorier

629 452

654 474

55 502

56 096

Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
-Försäljning, utrangering
-Omklassificering från pågående nyanläggning
-Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

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
- Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Finansiell leasing fordon
Ingående anskaffningsvärden
Försäljning och utrangering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning och utrangering
Årets förändring
Utgående ackumulerade
avskrivningar
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NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året nedskrivet belopp
Omklassificering till byggnad/inventarie
Utgående nedlagda kostnader

2017

2016

49 253
- 49 253
0

1 666
52 588
-5 000
49 254

Avser nedlagda kostnader för nybyggnation av bussdepå, Kristinehamn Uttern 1. Fastigheten har färdigställts och omklassificerats till byggnad/inventarie.

NOT 11 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen

Ränteintäkter
Resultat vid avyttring av aktier
Summa

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

1
5
6

43
58
101

140
140

220
220

NOT 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen
Räntekostnader finansiell leasing
Övriga räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa

2017
12 288
305

2016
12 773
12

12 593

12 785

NOT 13 EXCEPTIONELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Moderbolaget

Koncernen
Nedskrivning av byggnad och
inventarier
Nedskrivning av andelar i dotterbolag
Summa

2017
23 276

2016
-

2017
-

2016
-

-

-

23 276

-

23 276

0

23 276

0

NOT 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej avdragsgilla intäkter
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Nyttjat underskottsavdrag
Redovisad skattekostnad

2017
-154
6 162
6 007

2016
-390
1 061
671

- 2 062

10 405

454
-80
3
-0
5 634
6 007

-2 289
-13
3
-0
2 971
671
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NOT 15 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

2017

2016

800 142
- 230 845
569 297

800 142
-203 875
596 267

113 045
456 252

34 792
140 703

569 297

420 772
596 267

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 12 288 tkr.		

NOT 16 PÅGÅENDE PROJEKT
Koncernen

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

Moderbolaget

2017
16 346
15 220
- 15 703
-8 444

2016
10 171
19 828
- 2 080
-11 574

2017
16 346
15 220
- 15 703
-8 444

2016
10 171
19 828
-2 080
- 11 574

7 419

16 346

7 419

16 346

NOT 17 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen
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2017

2016

2017

2016

3 600

3 600

Ingående anskaffningsvärden

3 600

3 600

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

3 600

3 600

3 600

3 600

Utgående restvärde en plan

3 600

3600

3 600

3 600

Noter

NOT 18 ÖVRIGA AKTIER OCH ANDELAR
Kapitalandel

Antal
andelar

Redovisat värde
i bolaget

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

13

217
2017

2016

217

224

- Inköp av andelar

-

13

- Försäljning av andelar

-

-21

217

217

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18
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NOT 19 UPPSKJUTEN SKATT
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av:
Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Uppskjuten skatt på obeskattade
reserver

- 233

-233

-

-

Uppskjuten skattefordran på
kostnad återförd i beskattningen
och avdragsgill kommande år

3 765

2 958

-

-

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

-1 028

-1 100

-

-

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

5 657

373

-

-

8 161

1 998

0

0

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen

Upplupna trafikersättningar
Övriga interimsfordringar
Summa

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

32 569
4 153
36 722

22 185
1 093
23 278

32 569
11 334
43 903

22 185
8 239
30 424

NOT 21 LIKVIDA MEDEL
Koncernen

Kassa och bank
Likvida medel

2017
289 575
289 575

2016
224 540
224 540

Moderbolaget
2017
279 590
279 590

2016
216 212
216 212

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen

För egna avsättningar
och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter
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Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

22 000
22 000

22 000
22 000

0

0
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NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

20 350
490 956
511 306

22 000
592 191
614 191

0

0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa
Summa räntebärande skulder

1 100
113 045
114 145
625 451

35 176
35 176
649 367

0
0

0
0

15 950

22 000

-

-

Summa
15 950
					

22 000

0

0

Räntebärande skulder

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder
som förfaller till betalning senare
än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen
2017
Semesterlöner
2 242
Ersättningar kommuner och
landsting
248 105
Ersättningar trafikföretag
15 338
Förutbetalda biljettintäkter
20 895
Övrigt
13 119
Summa
299 699
					

Moderbolaget

2016
1 967

2017
2 242

2016
1 967

227 489
14 007
30 052
29 393
302 908

248 105
15 338
20 895
11 195
297 775

227 489
14 007
30 052
26 970
300 485

NOT 25 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL MODERBOLAGET
2017

2016

137 636
583 137
720 773

55 636
222 544
611 996
890 176

55 484

54 512

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. Tågen hyrs på 10-30 år. 		
		
I koncernens redovisas leasingavtal avseende fordon som finansiella leasingavtal, och i förekommande fall
redovisas resterande som operationella.
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NOT 26 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
Kapitaltillskott
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar
Årets förändringar
Nedskrivning
Utgående ackumulerade uppskrivningar/
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Rösträttsandel % Antal aktier
100
10 000
100
50 000

Bokfört värde

0

2017
21 501
23 276

2016
16 501
5 000

44 777

21 501

-5 000

-

-23 276

-5 000

- 28 276

- 5 000

16 501

16 501

NOT 27 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
2017

2016

56 769
-26 737
30 032

50 229
35 000
-28 460
56 769

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 139 tkr. Lånen amorteras kvartalsvis och löper med rörlig ränta
som 31/12 2017 var 0,25 %. Dotterbolagen har 31/12 2017 en skuld till moderbolaget avseende intert
förvaltningsarvode om 513 tkr.
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NOT 28 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
2017

2016

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

26 400
60 527
1 981
88 908

26 400
46 754
13 773
86 927

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
i ny räkning överförs
							

88 908

86 927

Till stämmans förfogande står följande vinstmedel:

Resultat- och balansräkningen har förelagts årsstämman 2018-03-23 för fastställelse.
Munkfors 2018-01-19

Mikael Dahlqvist
ordförande

Hans Eriksson
vice ordförande

Ann-Kristine Johansson

Mathias Lindquist

Siw Gidlöf

Monika Karlsson Bubholz

Henrik Lander
Jessika Lundgren
		Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har lämnats 2018-03-12.
Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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 2017 med undantag för
hållbarhetsrapporten.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Mina uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten.
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 de 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
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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 till att göra något av detta.

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.
En ytterligare beskrivning av mitt
ansvar för revisionen av årsredovisningen
och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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
2017 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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar
för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för
hållbarhetsrapporten på sidorna 6–12 och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Min granskning har skett enligt FAR:s uttalande
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min
granskning av hållbarhetsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att
denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt
uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Karlstad den 12 mars 2018
Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till Bolagsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag .
Org . Nr 556206-4641.
Granskningsrapport för år 2017.
Vi, av Region Värmlands fullmäktige utsedda och av
Bolagsstämman 2015 och 2016 valda lekmannarevisor, har granskat Värmlandstrafik AB verksamhet
för år 2017.

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 i år genomfört en Grundläggande granskning av Koncernen VTAB med stöd av PWC
Karlstad.
Vi genomförde 2016 en särskild styrelseenkät,
som tillställts styrelsen, och uppmanade styrelsen
att fortlöpande själva utvärdera sin verksamhet och
bolagets VD.
Vi har inte erhållit några speciella granskningsanvisningar av Regionfullmäktige, Regionstyrelsen eller
Bolagsstämman utöver Bolagsordningen, Trafikförsörjningsprogrammet eller Ägardirektivet.
Bolags- och företagsledning, auktoriserade

revisorer och lekmannarevisorer har sammanträffat
under året för att diskutera bolagets verksamhet och
utveckling, styrelsens handlingar och revisorernas
planering.
Vi har också löpande följt bolagets verksamhet
genom läsning av styrelseprotokoll, VD-rapporter
och nyhetsbrevet, genom kontakter med Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten samt genom att följa
bolagets verksamhet i media. Vi har också deltagit i
styrelsens planeringsdagar och studiebsök i Regionerna Västra Götaland och Halland.
Vi konstaterar att gällande Bolagsordningen är från
2017 och att bolagets Interna styr- och grunddokument hålls aktuella men att Ägardirektivet från
2011, kompletterade på RF 2015-11-13, behöver
anpassas till koncernbildningen och förändringar i
Kommunallagen.
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 Ägardirektiven bör
aktualiseras och att Ägardirektiv till dotterbolagen
bör upprättas
- 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 2017, 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 13 mars 2018.
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 2017 för anropsstyrd linjetrafik och
tätortstrafik hamnade på 19,5 miljoner kronor.
För trafiken finns en tidtabell, men fordonet går

Antal
bokningar

2017

Kostnad anropsstyrd trafik (tkr)

Kostnad
linje buss*
(tkr)

Tätortstrafik

2 989

2 467

805

6 245

5 440

9 089

5 940

2 661

16 715

14 054

12 078

8 407

3 466

22 959

19 493

Tätortstrafik

2 917

2 444

754

5 869

4 616

Linjetrafik

9 064

5 429

2 852

17 167

8 684

11 981

7 873

3 607

23 036

13 300

97

534

-140

-77

6 193

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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Besparing*
(tkr)*

Linjetrafik
Totalt

2016

Antal
utförda

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

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 2017 gav en besparing på över
25 miljoner kronor åt samhället.

Länsfärdtjänst (Färdtjänst och riksfärdtjänst)
Antal
bokningar

Antal
utförda

Avtalsbelopp
(tkr)

Utfall
(tkr)

Samordningsvinst
(tkr)

Samordning
%

Kostnad/
bokning
(kr)

2017

80 032

63 014

26 414

21 259

5 154

21,3%

266

2016

82 156

64 885

23 292

21 539

1 753

21,0%

262

Antal
bokningar

Antal
utförda

Bruttokostnad
(tkr)

Nettokostnad
(tkr)

Samordningsvinst
(tkr)

Samordning
%

Kostnad/
bokning
(kr)

2017

126 858

85 670

77 304

57 086

20 217

32,5%

450

2016

127 144

86 446

78 434

58 133

20 301

32,0%

457

Sjukresor
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Trafikavtal 2017
Här är de samarbetspartners vi hade trafikavtal med under 2017 och den
sammanlagda ersättningen till dem, per trafikslag.
Linjetrafik, tåg och buss
Larson - Resman Produktion i Värmland AB
Nobina Sverige AB
Molkom buss AB
Keolis Sverige AB
Rudskoga Taxi AB		
AB Grums Taxi		
Nordvärmlands Taxi AB
Taxi i Kristinehamn AB		
Mats&Jonas Taxi AB
Taxikurir i Karlstad/Karlstad Taxi AB
AB Trendtaxi		
Svenska Tågkompaniet AB
SJ AB
Faktisk ersättning 2017,
exklusive moms: 455 miljoner kronor

Skoltrafik
Arvika-Eda taxitransporter AB			
Nobina Sverige AB			
Kils Busstrafik AB				
Nettbuss AB			
Molkom Buss AB			
Skåre Taxi AB		
Aktiebolaget Grums Taxi
Saova Konsult AB		
Taxi Kurir Karlstad		
Larsson-Resman produktion i Värmland AB		
Vänerbuss AB		
Charterbuss resetjänst i Kristinehamn AB
HP Taxi & Frakt
Faktisk ersättning 2017,
exklusive moms: 166 miljoner kronor

Särskild kollektivtrafik
Arvika-Eda taxitransporter
Karlstad Taxitransporter AB
AB Trendtaxi
Rudskoga Taxi AB
Keolis Sverige AB
Faktisk ersättning 2017,
exklusive moms: 87 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

