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Välkomsttext:

Vårt hållbarhetsarbete 2019
Kollektivtrafiken är en nyckelspelare för en hållbar framtid.
Som en del av Region Värmland är vår verksamhet en kugge
i hjulet för vårt gemensamma arbete i att bidra till miljömässig,
ekonomisk och social hållbarhet.
I vårt dagliga arbete handlar det om allt ifrån vilka krav vi
ställer i våra upphandlingar, hur vi ser till att våra medarbetare
trivs på jobbet, vilka insatser vi gör för att få fler att resa kollektivt
till vilka bränslen vi kör våra fordon på. I det här arbetet behöver
vi vara lyhörda, ambitiösa och innovativa.
På följande sidor kan du ta del av vårt hållbarhetsarbete
2019. Ett år som präglats av förändringar då Värmlandstrafik
och Karlstadsbuss slogs samman för att bli en del av den nya
regionkommunen Region Värmland. Denna rapport är därför
den första i sitt slag där vi presenterar det sammanlagda
hållbarhetsarbetet som görs inom ramen för Region Värmland
Kollektivtrafik.
Mer om oss och vår verksamhet hittar du på regionvarmland.se,
karlstadsbuss.se eller varmlandstrafik.se. Trevlig läsning!
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Begreppet hållbar utveckling

Det här är
Region Värmland
kollektivtrafik
• Kontor i Karlstad och i Munkfors, kundcenter på Karlstads
busstation och Centralsjukhuset i Karlstad
• 569 miljoner kronor i omsättning
• 109 personer anställda
• Cirka 35 entreprenörer som kör vår trafik
• 220 bussar, 14 tåg och 6 båtar
• 175 linjer
• 101 fordon för anropsstyrda transporter
• 195 skoltrafikfordon
• 13 500 följare på våra Facebookkonton
• 810 följare på Instagram
• 120 000 aktiva användare i våra appar
• Cirka 14 miljoner resor med kollektivtrafiken i Värmland

Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med
jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Det är vanligt att låta begreppet innefatta
tre olika delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och
ekonomisk hållbarhet. Alla tre dimensioner bidrar gemensamt till en hållbar utveckling.
Miljömässig hållbarhet syftar till att hushålla med naturresurser på lång sikt.
Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle
där de grundläggande mänskliga rättigheterna uppfylls
Ekonomisk hållbarhet innebär att vi inte ska ha en ekonomisk tillväxt som medför negativa konsekvenser för den
miljömässiga eller sociala hållbarheten.

Vår organisation
• Kollektivtrafik är, tillsammans med hälsooch sjukvård, regional utveckling samt kultur och bildning, en av Region Värmlands
fyra övergripande verksamheter.
• Trafikdirektören är kollektivtrafikens
högste tjänsteman och direkt underställd
regiondirektören.
• Regionfullmäktige, regionstyrelsen och
kollektivtrafiknämnden beslutar i frågor
gällande den värmländska kollektivtrafiken.

Verksamheten
under en dag
• 35 000 resor med våra bussar och tåg
• 7 000 personer reser i skoltrafiken
• 1 000 bokningar i beställningscentralerna (i egen regi
och genom upphandlad part)
• Fordonen i den allmänna kollektivtrafiken kör 5 574 mil –
drygt 35 enkelresor norr till söder genom Sverige
• 4 000 besök på webbsidorna varmlandstrafik.se och
karlstadsbuss.se

Det här gör vi
• Region Värmland Kollektivtrafik organiserar regiontrafik med buss och tåg, tätortstrafik i Karlstad, Arvika,
Kristinehamn och Säffle, anropsstyrd trafik, skoltrafik,
färdtjänst och sjukresor i Värmland samt båtbusstrafik
under sommaren.
• Trafiken utförs under varumärkena Karlstadsbuss och
Värmlandstrafik.
• Vi arbetar för att det ska vara enkelt att resa inom
länet samt att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet eller skolan. Med detta
som grund jobbar vi mot den övergripande visionen:
”Livskvalitet i världsklass”.
• Vi utvecklar vår trafik, våra tjänster och vår service för
att den ska tillmötesgå våra kunders behov.
• Vi upphandlar den trafik som behövs för att utföra vårt
uppdrag.
• Vi jobbar för transparens gentemot medborgare och
ägare med ett systematiskt uppföljningsarbete och
strategiskt förhållningssätt.

Resandeutveckling 2015-2019
12 500 000

Anledningen till att
2018 hade fler resande
beror på att skolungdomarna fick åka gratis
under sommarlovet.
Under 2019 var sommarlovet några dagar
längre än vanligt vilket
påverkade resandet
negativt.

12 250 000

12 000 000

11 750 000
2015
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Kvalitets- och miljöledning

Trafikplanering

Vå
ra kunder

Trafikstyrning

Infrastruktur

Verksamhetsutveckling

IT

Kompetensutveckling

Marknad &
kommunikation

Upphandling

Region Värmland Kollektivtrafiks
ledningssystem beskriver verksamheten utifrån processer. Kunden är
i fokus för allt arbete.

Vår affärsmodell:

Vi gör möten möjliga
Region Värmland Kollektivtrafik organiserar
regiontrafik med buss och tåg, tätortstrafik
i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Säffle,
skoltrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst och
sjukresor i Värmland samt båtbusstrafik
under sommaren.
Vi upphandlar trafikföretag och samarbetspartners som kör trafiken, bortsett från
servicelinjerna som körs i egen regi. Genom
att utveckla kollektivtrafiken tillsammans
med våra entreprenörer kan vi erbjuda en
mer miljösmart och hållbar lösning för våra
kunder. Vi upphandlar även de kringtjänster
som krävs för att utveckla en kollektivtrafiken. Trafiken utförs under varumärkena
Karlstadsbuss och Värmlandstrafik.
Trafik för alla
Våra kunder är resenärer i olika åldrar, från
skolungdomar till pensionärer. För att så
många som möjligt ska kunna åka i vår
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ordinarie linjetrafik är fordonen tillgänglighetsanpassade. Vi erbjuder lösningar för
olika typer av resor, både i form av biljetter
för enkelresor till olika biljettalternativ som
passar för pendling i olika format. Våra biljetter finns att köpa hos våra biljettombud,
via mobilapp, ombord eller webbsida.
Verksamhetens intäkter och kostnader
består av bidrag från regionen, trafikintäkter, biljettintäkter från resenärer samt
trafikkostnader.
Äger bussdepåer
Dotterbolagen 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 till hyrestagaren. Däremot har
Region Värmland Kollektivtrafik systematisk uppföljning på samtliga depåer med
långtgående miljökrav, vilket skapar förutsättningar för bättre kunskap och mindre
miljöpåverkan.
Ledningssystem
Region Värmland Kollektivtrafik är kvalitetsoch miljöcertifierad enligt ISO 9001 och
14001. Certifieringens främsta syfte är att
kvalitetssäkra de aktiviteter som innebär leverans mot kund och att skapa ett
systematiskt förhållningssätt till ständigt
förbättringsarbete. Vårt ledningssystem beskriver verksamheten utifrån processer och
det finns policys för olika områden. Detta
bidrar till ett ramverk för det dagliga arbetet
och med hjälp av ledningssystemet är det
lättare att komma till rätta med de problem
som våra kunder upplever.
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Väsentliga frågor för Region Värmland Kollektivtrafik

Miljö
Tillgänglighet

Attraktivitet och användbarhet

Arbeta ombord

Relevans för intressenter

Resurseffektivitet

Störningsinformation

Sopsortering ombord

Intressenternas inspel:

Identifierade målområden
Under 2018 genomfördes en intressentanalys för att identifiera vilka områden våra
primära intressenter – ägare och kunder
– ansåg vara viktiga att vi fokuserade på
inom ramen för hållbarhet. Dåvarande
kommunalförbundet Region Värmland var
vid tidpunkten vår ägare och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet användes
som källa till intressentanalysen. För att
identifiera vad våra kunder ansåg vara prioriterat i vårt hållbarhetsarbete genomfördes
under 2018 en kundundersökning.
Sedan årsskiftet 2018/2019 är vi en del av
regionkommunen Region Värmland, detta
har dock inte påverkat de politiskt tagna
målen, de som finns formulerade i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet för
Värmland 2017–2021 gäller.
Här följer en redovisning av målen i aktuellt
trafikförsörjningsprogram tillsammans med
resultat från kundundersökningen.
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Politiska mål
Trafikförsörjningsprogrammet är verksamhetens övergripande strategiska dokument.
Det är ett politiskt beslutat dokument som
tas fram av Region Värmland och fastställs
av regionfullmäktige.
I trafikförsörjningsprogrammet finns
mål för Värmland som sträcker sig mellan
2017–2021, här beskrivs hur utvecklingen
av kollektivtrafiken ska se ut. Målen vägleder oss i arbetet att bedriva en verksamhet
som hjälper Värmland att nå de uppsatta
målen för hållbar utveckling.

orter och Karlstad, mellan de närliggande
storstäderna Stockholm, Göteborg och
Oslo samt inom lokala arbetsmarknader.

Målområde 1:
Tillgänglighet för regional tillväxt
Arbets- och studiependling anses vara en
avgörande faktor för regionens utveckling
då denna ökar tillgängligheten. Målet är att
vår verksamhet skapar förutsättningar för
pendling mellan samtliga kommunhuvud-

Målområde 3: Miljö
En viktig förutsättning för ökade miljövinster är att antalet resor med bil minskar.
För att uppnå detta behöver antalet resor i
kollektivtrafiken öka samt en större andel
förnybart drivmedel användas.

Målområde 2: Attraktivitet
och användbarhet
Alla som åker med oss ska känna sig trygga och nöjda. Punktlighet och pålitlighet
är två nyckelord, dessutom ska det vara
enkelt att åka kollektivt. För att nå dessa
mål är det centralt att kollektivtrafiken
tillhandahåller samordnade informations-,
störnings- och betalsystem.

Relevans för Region Värmland Kollektivtrafik

Målområde 4: Resurseffektivitet
Resurseffektivitet är viktigt utifrån alla
aspekter av hållbarhet. Kollektivtrafiken
ska både planeras och genomföras på ett
effektivt sätt – både sett till ekonomi och
fordonsutnyttjande – där anpassning av
utbud och efterfrågan ingår.
Kundernas önskemål för vårt
hållbarhetsarbete
Under 2018 genomfördes en enkätundersökning med fokus på hållbarhet. Syftet
var att skapa en bild av vad våra kunder
ansåg som viktiga fokusområden inom
ramen för hållbarhet. Enkäten som bestod
av en fritextfråga, fanns tillgänglig på vår
webbplats under en femveckorsperiod och
information om undersökningen spreds
via sociala medier och på skärmar ombord
på bussarna. Svarsfrekvensen var över
förväntan.

De områden som de allra flesta kunder
angav att de önskar att vi ska arbeta med
inom ramen för hållbarhet var följande: förnybara bränslen, tätare avgångar, anropsstyrda avgångar, punktlighet, tillgänglighet
och förändrade biljettpriser. Ytterligare
önskemål som vi fick in via enkäten var
bättre kommunikation vid förseningar,
sopsortering ombord och ytterligare anpassningar för att kunna jobba ombord på
buss och tåg.

ansåg kunderna att de vill att vi ska fokusera ytterligare på störningsinformation, anpassningar för att kunna jobba ombord på
buss och tåg och lösningar för sopsortering
ombord. Detta är frågor som vi har tagit
med oss i vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

Sammanfattning av
intressenternas inspel
Genom denna kartläggning kan vi konstatera att ett viktigt område – både utifrån
de strategiska målen och kundförväntan
– är miljö. Andra identifierade områden är
tillgänglighet, punktlighet och resurseffektivitet. Dessa är områden som vi redan idag
arbetar med. Utöver de här synpunkterna
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September

Framtidsdagarna

Viktiga händelser 2019

Självkörande bussar, presentation av
planer för etapp två av Karlstadsstråket
och idéverkstad kring framtidens bussmodell för arbetspendling i Värmland. Den
26–28 september intog den värmländska
kollektivtrafiken Stora torget i Karlstad för
att rikta gemensamt fokus mot framtiden.
Arrangemanget lockade stora som små
och många passade på att ta en tur runt
torget med den självkörande bussen.

Vår och höst

8 600 personer provåkte kollektivtrafiken
i Värmland

Hela året

För att få fler bilister att upptäcka kollektivtrafiken hade vi under året två provåkarkampanjer. I början av året fick boende i
Karlstad chans till provåkning i tätortstrafiken vilket resulterade i 3 500 provåkare.
Senare under året fick boende i hela länet
samma typ av erbjudande, denna kampanj
landade i 5 100 provåkare.

Arbetsplatserna på regionen kan ansöka
om att bli en hälsofrämjande arbetsplats, Region Värmland Kollektivtrafik
är en av dessa. Under året har detta
inneburit en rad hälsoaktiviteter som
deltagande i lopp, hälsobingo, yoga,
meditation, fruktkorg, lunchpromenader, gemensamt träningstillfälle
på gym och stegräknartävling.

Hälsofrämjande
arbetsplats

Höst

Oktober

Agenda 2030-turnén

Innovationsveckan

Hur bidrar vi som jobbar på Region Värmland Kollektivtrafik till målen i Agenda 2030?
Efter att en tillsatt arbetsgrupp identifierat vilka delmål som vår verksamhet bidrar mest till
begav vi oss ut till verksamhetens olika avdelningar för att dela med oss av kartläggningen. Syftet med detta var att samtliga medarbetare skulle få samma kunskapsgrund och
dessutom en chans att reflektera över temat hållbarhet. Informationsturnén innehöll även
ett diskussionsmoment som landade i exempel på hur respektive avdelning bidrar till de
globala målen.

För första gången deltog verksamheten i Innovationsveckan (ett
initiativ från SKR och Vinnova) under
2019. Detta genom att alla medarbetare deltog i en servicesafari där vi
testade våra egna tjänster. Praktiskt
fungerade det så att medarbetarna
blev indelade i grupper och fick
varsitt case, till exempel att resa
till en utvald plats med ett speciellt
trafikslag. Erfarenheterna utvärderades i syfte att utveckla våra tjänster
mot kund.

September

Åke Bus-turnén
Vår

Lilla Trafikskolan med Åke Bus är ett
initiativ som lär värmländska skolbarn
trafiksäkerhet. Under hösten deltog 900
värmländska elever i förskoleklass på
sammanlagt 36 skolor i tolv av Värmlands
kommuner i utbildningsinsatsen. Detta var
fjärde året som turnén arrangeras. Sedan
start 2016 har över 10 000 barn i Värmland
deltagit i utbildningen. Utbildningsinsatsen
är en del i ett kontinuerligt arbete för ökad
trafiksäkerhet.

Breddat servicetrafikuppdrag
Under våren togs beslut att personal på
sjukreseenheten skulle ingå i Region Värmland Kollektivtrafiks servicetrafik. Det togs
även ett politiskt beslut att Region Värmland skulle ta över ansvaret för färdtjänst
och riksfärdtjänst i Karlstad kommun. Efter
förändringarna hanterar Region Värmland
all servicetrafik i Värmlands kommuner
vilket skapar goda förutsättningar för resursutnyttjande och hög kvalitet mot kund.

September

Säkerhetsdagen
Onsdagen den 18 september arrangerade vi tillsammans med entreprenören
Nobina en säkerhetsdag med särskilt
fokus på bältesanvändning. Under dagen träffade kundvärdar de värmländska resenärerna för att prata trafiksäkerhet. Ett viktigt initiativ då statistisk
(NTF, 2019) visar att bara en av fem
resenärer i den värmländska busstrafiken använder bälte, vilket placerade
länet på en av bottenplaceringarna i
förhållande till resten av landet.

12

85%

December

nöjda kunder

Snabbusslinjen 1 år
I december fyllde Karlstadsbuss snabbusslinje ett år. Sedan linjen invigdes har strax över
en halv miljon resor gjorts med de fyra elbussarna som trafikerar linjen. Snabbusslinjen har
bidragit till att allt fler väljer att åka buss i Karlstad. I november gjordes det 729 000 resor
med tätortstrafiken i Karlstad vilket är nytt rekord - 20 000 fler än i november 2017 då den
förra rekordnoteringen sattes.

November

Lansering av
Caramba
Startskottet för Kollektivtrafikens
CRM-system (Customer Relationship Management) togs när
den första modulen i systemet,
kundärendehanteringen, driftsattes
den 4 november. Systemet har
döpts till Caramba och där jobbar
vi gemensamt med hantering av
kundärenden. Caramba ger förutsättningar för bättre kundkommunikation och kommer på sikt vara
kärnan för all vår kunddata.
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Region Värmland Kollektivtrafik har
identifierat dessa Agenda 2030mål som de verksamheten bidrar
mest till i nuläget.

EKONOMISKA
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

SOCIALA

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

JÄMSTÄLLDHET

MILJÖMÄSSIGA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

FN:s globala mål:

Våra bidrag till Agenda 2030
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen
“Att förändra vår värld: Agenda 2030 för
hållbar utveckling”. Resolutionen har 17
globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling och omfattar de tre dimensionerna
av hållbar utveckling: ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet.
Målen syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten
och dess naturresurser.
I arbetet för att nå de globala målen har
Sveriges kommuner och regioner en viktig
roll. Under 2019 har Region Värmland påbörjat ett verksamhetsövergripande arbete,
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med Agenda 2030 som ett verktyg, för att
än mer bli en hållbar samhällsaktör. I Region Värmland Kollektivtrafik har ett parallellt
arbete pågått.
Här presenteras arbetet som skett på
regional och lokal nivå:
Region Värmland & de globala målen
”Livskvalitet i världsklass” är Region Värmlands långsiktiga vision och värdegrunden
har en tydlig koppling till Agenda 2030.
Under 2019 har det startats upp ett arbete
för att se över hur man ska integrera de
globala målen i den nya organisationen.
Arbetet har involverat personer från olika
delar av verksamheten. Under 2020 anställs en hållbarhetsstrateg centralt för det
fortsatta arbetet.

Kollektivtrafiken & de globala målen
Kollektivtrafiken har haft representation
i det verksamhetsövergripande arbetet,
parallellt har en arbetsgrupp bildats som
jobbat med frågorna på hemmaplan. En av
gruppens första uppgifter var att kartlägga
hur vår verksamhet bidrar till de globala
målen, se nästa uppslag.
För att informera övriga medarbetare
om resultatet av kartläggningen erbjöds
samtliga avdelningar besök av representanter från gruppen för information. Syftet
med informationstillfället var att samtliga
medarbetare skulle få samma kunskapsgrund och dessutom en chans att reflektera
över hållbarhet generellt och Agenda 2030
specifikt.
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Delmål 3.6: Till 2020 halvera
antalet dödsfall och skador i
trafikolyckor.
Kollektivtrafik innebär färre bilar på
vägarna vilket minskar risken för
trafikolyckor. Detta bidrar till Riksdagens nollvision för skador i trafiken.

Delmål 5.1: Avskaffa alla former
av diskriminering av alla kvinnor
och flickor.
I egenskap av arbetsgivare med stor
andel kvinnor är det särskilt viktigt
att arbeta för kvinnors
arbetsvillkor.

Delmål 9.1: Bygga ut tillförlitlig,
hållbar och motståndskraftig
infrastruktur av hög kvalitet.

Kartläggning av vilka Agenda 2030-delmål
som kollektivtrafiken bidrar till

Kollektivtrafiken bidrar genom att
vara en aktiv aktör i samhällsplanering. Till exempel genom att vara
med i ett tidigt skede i planering av
nya bostadsområden.

Under 2019 genomfördes en kartläggning över hur vår verksamhet bidrar till de globala målen. För att konkretisera målen
valdes att genomföra kartläggningen utifrån delmålsnivå. Kartläggningen har därefter varit ett stöd för organisationen och
medarbetarna vid orientering i frågorna. Här redovisas de delmål som vi i nuläget bidrar mest till.

Delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt
överkomliga, tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla. Förbättra
trafiksäkerheten, särskilt genom att
bygga ut kollektivtrafiken, med särskild
uppmärksamhet på behoven hos
människor i utsatta situationer, kvinnor,
barn, personer med funktionshinder
samt äldre personer.
Kollektivtrafiken i Värmland bidrar till detta
delmål genom att tillhandahålla trygga
och smarta transportlösningar till länets
invånare oavsett livssituation och behov.
Detta görs möjligt genom vårt kvalitetsarbete tillsammans med våra entreprenörer
utifrån våra fem målområden (avgång i rätt
tid, helt och rent fordon, bra bemötande,
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trygg och säker resa och korrekt störningsinformation).
Vi bidrar också till delmålet med lösningar
som gör att personer med olika funktionshinder, som syn, hörsel och rörelse, kan
resa med oss. Detta genom till exempel
tillgänglighetsanpassade fordon och
hållplatsmiljöer.
Ytterligare ett fokus för att bidra till delmålet är användbarhet vilket betyder att vi
ska tillhandahålla enkla och tydliga system
för våra resenärer. Exempelvis smidiga
system för betalning och information. Våra
appar, webbplatser och andra informationssystem utvecklas kontinuerligt för att
möta nya behov.
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Delmål 3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av
skadliga kemikalier, föroreningar
och utsläpp.
Genom biobränslen och färre
fordon på vägarna genererar vi
mindre utsläpp i luften.

Delmål 8.5: Uppnå full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
och lika lön för likvärdigt arbete
för alla.
Kollektivtrafiken bidrar till exempel
genom att ställa krav vid upphandlingar motsvarande kollektivavtal.

Delmål 10.2: Alla oavsett ålder,
kön, etnicitet och funktionsnedsättning ska inkluderas i det
sociala, ekonomiska och politiska
livet.
Kollektivtrafiken minskar ojämlikheter gällande transportmöjligheter
och möjliggör människors förflyttning oberoende av socioekonomisk
bakgrund.

Delmål 12.7: Främja hållbara
offentliga upphandlingsmetoder i
enlighet med nationell politik och
nationella prioriteringar.

Delmål 12.8: Säkerställa att
människor överallt har den information och medvetenhet som
behövs för en hållbar utveckling.

Kollektivtrafiken bidrar genom att
inkludera fler hållbarhetsaspekter
än pris, till exempel sociala villkor, i
våra upphandlingar.

Bidra till att fler invånare i Värmland
inser kollektivtrafikens betydelse för
en hållbar utveckling.

Delmål 13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och
planering på nationell nivå.

Delmål 13.3: Öka kunskap och
kapacitet för att hantera klimatförändringar.

Vi bidrar genom att integrera klimatåtgärder i styrande dokument, till
exempel i kommande Trafikförsörjningsprogram.

Genom ökad kunskap om klimatpåverkan bland oss medarbetare kan
vi bättre planera vår verksamhet för
att minska vårt miljöavtryck.
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Miljömässig hållbarhet:

Vi påverkar miljön för
framtida generationer
Region Värmland är en organisation som
på flera olika sätt kan påverka miljön för
framtida generationers invånare i Värmland
vilket gör miljöarbetet till ett av våra viktigaste arbetsområden. Region Värmland
Kollektivtrafiks miljöarbete är ett led i implementeringen av vårt ledningssystem och är
ett svar på ISO-krav.
Miljöarbetet har många dimensioner och
gränssnitten mellan vårt eget och våra
samarbetspartners ansvar för miljön är en
del av det gemensamma miljöledningssystemet. De konkreta områden miljömålen
fokuserats mot under 2019 är depåer,
fordon, samordningseffekter, bränslen och
ökad marknadsandel.
Depåer
Arbetet i våra depåer har stor miljöpåverkan. I depåerna tvättas, repareras och
tankas våra fordon varje dag. Att själva äga
de största depåerna i Värmland säkerställer
att vi kan ligga i framkant när det gäller teknisk utrustning till nytta för miljön, samtliga
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depåers verkstads- och tvättanläggningar
ska uppfylla lagens miljökrav. Systematisk uppföljning på samtliga depåer med
långtgående miljökrav bäddar också för
bättre kunskap och mindre miljöpåverkan i
hela systemet. Transportbranschen har ur
ett miljöperspektiv ansetts vara en smutsig
bransch men genom att arbeta med miljöarbete på depåerna samt med fordon kan
kollektivtrafiken bli en föregångare och ett
verktyg i förändringen mot ett mer hållbart
samhälle.
Fordon
Vi arbetar för att de fordon som finns i
verksamheten ska drivas med fossilfria
bränslen.
Genom att standardisera och använda färre typer av fordon skapar vi större
möjlighet till bättre fordonsnyttjande och
minskar inköpen av antalet fordon. 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.
Samordningseffekter
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 särskild
kollektivtrafik sparar tillsammans både
ekonomiska resurser och innebär minskad
miljöpåverkan för Värmland.
De kommande åren förutspås föranleda
en brist på förare i hela branschen. En av
våra entreprenörer startade under 2018
utbildning av förare för att tillgodose behovet, utbildningarna har fortsatt under 2019.
Vid denna tidpunkt är detta inte ett stort
problem för Värmland men det är viktigt att
vi följer denna utveckling för att framöver
fortsatt kunna utföra våra uppdrag.

%

Fordon & bränslen - buss
2019

Gott exempel
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Förnybara bränslen (andel
fordonskm)

90%

Fossilia bränslen (andel
fordonskm)

10%

Förbrukning fossila bränslen
(liter)

Miljöarbetet
på depåerna
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576 173

Körda kilometer

19 770 746

Enligt trafikförsörjningsprogrammet ska andelen förnybart
drivmedel i kollektivtrafiken vid utgången av 2021 vara
minst 70 procent (och 95 procent 2025).

Tack vare att vi själva äger de två största bussdepåerna i Värmland kan vi se till att vi ligger i framkant när
det gäller teknisk utrustning till nytta för miljön. På vår
depå i Kristinehamn har vi till exempel en miljöanpassad
tvättanläggning och på byggnadens tak finns solceller
som årligen genererar cirka 20 000 kilowattimmar (vilket
ungefär motsvarar årsförbrukningen för en normalvilla).
På vår depå i Karlstad genomförs kontinuerligt
underhåll och upprustning av fastigheten, både in
och utvändigt. Under 2019 har ett av fokusområdena
handlat om att minimera risken för framtida läckage från
tvätthallen, vid läckage finns risk för negativ påverkan på
miljön. Systematisk uppföljning på samtliga depåer med
långtgående miljökrav bäddar också för bättre kunskap
och mindre miljöpåverkan i hela systemet.

0

Fordon & bränslen - tåg
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-75%
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Förnybara bränslen (andel
fordonskm)

65%

Fossila bränslen (andel fordonskm)

35%

100
2005

Förbrukning fossila bränslen
(liter)

637 945

Körda kilometer
Koldioxidutsläpp

2010

2015

2020

2025

ÅR

I trafikförsörjningsprogrammet finns mål formulerat för utsläpp av fossil koldioxid: 2021 ska utsläppen ha
minskat med 60 procent jämfört med 2008. Målet har redan nåtts.

1 970 608
764 g/km

Alla referensvärden för målen uppsatta i trafikförsörjningsprogrammet utgår från buss. Därav redovisas andelen
förnybart bränsle för tåg för sig och även utsläppsvärdet
för tåg för sig.

Samkörning servicetrafik

Bränsle
För att minska miljöpåverkan är det viktigt
att de fordon som finns i verksamheten
använder ett så miljövänligt bränsle som
möjligt. Största delen av regiontrafiken körs
på biodiesel (HVO) medan majoriteten av
fordonen i stadstrafiken i Karlstad körs på
biogas eller förnybar el. Våra servicetrafikfordon körs i dagsläget på diesel och
bensin.
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.
Våra fordon i trafiken är förberedda för
alternativa bränslen vilket gör att vi har de
tekniska förutsättningarna för att uppfylla
målen i fråga om minskning av fossila
bränslen.
En ökad efterfrågan på HVO tillsammans
med beslutet att inte längre klassificera
PFAD som är en av beståndsdelarna i HVO
som restprodukt kan innebära att tillgången
på HVO förändras framöver. Detta skulle
innebära svårigheter att förse våra fordon
med bränsle vilket i sin tur leder till att vi
inte kan utföra våra uppdrag. Vi har hanterat detta genom att arbeta med leverantö-
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rer 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 utredning pågår och tills en annan
lösning finns ser bränsleförsörjningen ut
som följande: Den större delen av tågflottan
går på el (9 av 14 tåg), övriga körs på
diesel. För den del av fordonsflottan som
går på diesel blandar vi upp drivmedlet
med HVO och Adblue för att skapa minsta
möjliga miljöpåverkan.
Ökad marknadsandel
För att bidra till de globala målen samt
klimat och miljömål i trafikförsörjningsprogrammet är det centralt att vi lyckas
utveckla vår trafik och våra tjänster så att
fler reser kollektivt och färre med egen bil.
Kollektivtrafik är betydligt mer energieffek-

tivt än bilen och hushåller dessutom bättre
med naturresurserna.
Vårt viktigaste redskap för att bidra till
Värmlands långsiktiga klimat- och miljömål
är därför vårt mål om ökad marknadsandel
(kollektivtrafikens marknadsandel ska öka
till 15 procent år 2021). För att nå framgång
behöver vi till exempel utveckla förståelse
för vilka grupper som idag väljer respektive väljer bort kollektivtrafiken (och hitta
metoder för att få dem att vilja börja åka
kollektivt), finna sätt att behålla befintliga
kunder och samtidigt verka innovativt för
att möta nya krav och önskemål.
Som ett led i att få fler att ställa bilen till
förmån för kollektivtrafiken genomför vi sedan några år tillbaka kampanjer riktade mot
bilägare i Värmland. Konceptet går ut på att
bilägare får ett erbjudande om provåkning
under en begränsad period. De fyller i en
reseprofil och utifrån denna väljs ett antal
personer att bli provåkare. Under 2019
genomfördes två stora kampanjer enligt
modellen, en i hela Värmland och en riktad
till boende i Karlstad. Totalt valdes
8 600 värmlänningar ut som provåkare.

2019

2018

2017

Sjukresor

38%

35,6%

33,8%

Färdtjänst

23,1%

22,7%

21,5%

Andel resor inom servicetrafiken som är samkörda
2017-2019. Det breddade servicetrafikuppdraget trädde
i kraft i juli 2019, detta gör att vi saknar tillgång till
helårssiffror gällande samkörning. Här redovisas därför
siffror gällande samkörning för länets kommuner exklusive
Karlstads kommun.

Samkörning skoltrafik

Andel

2019

2018

2017

26%

28%

13%

Andel skolelever som åker i ordinarie linjetrafik i någon
mån till och från skolan 2017-2019.

Marknadsandel

Andel

2019

2018

2017

15%

14%

13%

Marknadsandel 2017-2019.
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Social hållbarhet:

Pusselbit för livskvalitet
i världsklass
Värdegrunden “För alla i Värmland” förenar
oss som arbetar inom Region Värmland. Vi
ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland. Värdegrunden är
gemensam för alla verksamhetsområden
och fungerar som kompassen som anger
riktningen mot vår vision som lyder ”Livskvalitet i världsklass”.
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för
att Värmland ska vara en attraktiv plats där
människor vill verka och bo. Tack vare vår
trafik kan invånarna med olika behov och i
olika skeenden i livet resa mellan hemmet och skola, jobb, vården, affären eller
fritidsaktiviteter – vi gör möten möjliga.

89%
av befolkningen i länet har
tillgång till kollektivtrafik
2019 hade nio av tio som bor i Värmland
mindre än 1,5 kilometer till närmsta hållplats.
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Tillgänglighet för alla
När det gäller kollektivtrafik med buss och
tåg är det viktigt att vi dels kan erbjuda
ett bra miljöalternativ för våra kunder dels
utveckla kollektivtrafiken så att tröskeln
för att välja kollektivtrafiken jämfört med
andra färdmedel sänks. 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 tillgäng-

lighetsanpassade med låggolv samt att vi
arbetar för att underlätta arbetspendlingen
för våra resenärer.
Kombinerad mobilitet
Vi behöver också vara innovativa och
hänga med i utveckling av nya mobilitetslösningar som är resultat av digitalisering
och ny teknik. Ett identifierat område som
är viktigt att vi fokuserar på är kombinerad
mobilitet.
Idag finns olika företag som erbjuder
alternativa mobilitetslösningar såsom
bilpool, hyrcykel och andra smarta sätt för
att underlätta för resenären. Att inte aktivt
arbeta med denna fråga är en av de största
risker och utmaningar vi står inför.
Som ett svar på detta har vi under 2019
varit med och tagit fram en mobilitetsstrategi. Vi har också arrangerat en inspirationsföreläsning om kombinerad mobilitet i
samband med personalaktivitet.
Kombinerad mobilitet är ett område som
inkluderas i det nya trafikförsörjningsprogrammet som börjar gälla 2021. Arbetet
med programmet inleddes 2019 och
fortsätter under 2020.

Medarbetare
Social hållbarhet har även ett internt
perspektiv vilket innebär fokus på rollerna
arbetsgivare och medarbetare. I Region
Värmland jobbar drygt 8 000 personer i
över 100 olika yrken, i Region Värmland
Kollektivtrafik är ett hundratal personer
verksamma.
På verksamhetsövergripande nivå finns
policys och riktlinjer som berör de anställda. Parallellt finns ett antal policys som
hanterar arbetsmiljön specifikt på Region
Värmland Kollektivtrafik. Alla dokument
finns publicerade på intranät.
Region Värmland är också anslutet till
kollektivavtal och har nära samarbete med
fackliga organisationer där regelbundna
samverkansmöten sker.
Ett år präglat av förändringar
2019 var ett speciellt år då Värmlandstrafik
och Karlstadsbuss slogs samman för att
ingå i den nya regionkommunen Region
Värmland. För att motverka oro i samband
med förändringen gjordes flera insatser.
Inte minst inför förändringen då ledningsgruppen medvetet tog snabba beslut om
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EKONOMISKA
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Gott exempel

SOCIALA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Utvecklingsprojekt
med kombinerad
mobiltet i fokus

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Under 2019 startade Interregprojektet Stronger Combined
som Region Värmland Kollektivtrafik är ledande part i. Målet
är att projektet, som drivs av Region Värmland, under en
treårsperiod ska utveckla nya tjänster och ny teknik inom
ramen för kombinerad mobilitet - innovativa alternativ som
kan öka andelen hållbara resor i glesbygdsområden.
Projektet är ett sätt att få testa konceptet kombinerad mobilitet i Värmland och resultaten från piloterna som äger rum
under 2020 kommer innebära värdefulla inspel till framtiden.

MILJÖMÄSSIGA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

hur den nya organisationen skulle se
ut för att snabbt kunna kommunicera
dessa till berörda.
I samband med organisationsbeslutet beslutades även att personal i
Karlstad (från Värmlandstrafik AB och
Karlstadsbuss som tidigare var en del
av Karlstads kommun) skulle flytta
samman i nya lokaler. Inför denna flytt,
som skedde i april 2019, bildades en
husgrupp som förberedde den fysiska
sammanslagningen. Nyhetsbrev skickades ut till berörda och vid flera tillfällen
bjöds personal in för dialog om skisser
och planer.
Sammantaget visar facit från de här två
stora förändringarna att snabba beslut
som berör medarbetare, intern kommunikation och hög transparens ger goda
resultat. Arbetet att följa upp effekterna
av omorganiseringen är dock långsiktigt
och något vi måste fokusera vidare på
även fortsättningsvis.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär
att arbetsgivaren ska skapa en bra
arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för
ohälsa eller skada sig i arbetet.
För att uppnå en säker och sund
arbetsmiljö ska Region Värmland Kollektivtrafik uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen, kartlägga och förebygga
arbetsmiljörisker och arbetsskador,
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sätta konkreta mål för förbättringar av
arbetsmiljön och ha ett effektivt system
för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande
utvärderas och förbättras. Våren 2019
upprättades en ny organisation för det
systematiska arbetsmiljöarbetet och
personer på de respektive tre kontoren
utsågs till skyddsombud. Tillsammans
med HR-ansvarig deltog personerna
sedan i Suntarbetslivs grundutbildning i
organisatorisk och social arbetsmiljö.
Jämlik och inkluderande arbetsmiljö
Alla medarbetare i Region Värmland ska
behandlas på lika villkor och inte utsättas för trakasserier. På våra arbetsplatser
råder nolltolerans för trakasserier och
repressalier. I den verksamhetsövergripande riktlinjen Jämlik och inkluderande
arbetsmiljö framgår hur trakasserier ska
förebyggas och hanteras.
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. Vid rekrytering ska mångfald vara en aspekt som tas hänsyn till.
Idag är fördelningen inom organisationen 42 män och 67 kvinnor.

Kollektivavtal

Andel

2019

2018

2017

100%

100%

100%

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal.

Medarbetarsamtal

Andel

2019

2018

2017

100%

100%

100%

Andel av medarbetarna som haft medarbetarsamtal. Samtalen innebär regelbunden
utvärdering och uppföljning av prestation och
karriärutveckling.

Andel män/kvinnor
2019

2018

2017

Anställda
män

39%

30%

28%

Anställda
kvinnor

61%

70%

72%

Ledning
män

78%

62%

62%

Ledning
kvinnor

22%

38%

38%

Fördelning män/kvinnor - Region Värmland
Kollektivtrafiks anställda/ledningsgrupp.
Organisationsförändringen påverkade fördelningen för 2019.

Ekonomisk hållbarhet:

God affärsetik i fokus
Att agera ansvarsfullt i våra affärsförbindelser är viktigt för oss för att kunna vara
en ekonomiskt hållbar aktör i samhället.
Region Värmland Kollektivtrafik upphandlar
all trafik (med undantag för vår servicelinjetrafik som vi kör i egen regi). Att ha en
god affärsetik är centralt och 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.
Samtliga trafikavtal upphandlas i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling (LOU),
Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF) och Lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 2019 var 95
procent av Region Värmland kollektivtrafiks

kostnader knutna till avtal som föregåtts
av upphandling. Minst tre personer måste
delta i varje upphandling, detta för att säkerställa att processen går rätt till och håller
en hög kvalitet.
Systematisk uppföljning
Det är viktigt att vi har kontroll ett steg
tillbaka i produktionskedjan, det vill säga
mot de direktlevererande leverantörerna.
I detta arbete genomförs systematiska
uppföljningar tillsammans med leverantörerna. Vi har också tydliga rutiner gällande
andra löpande kontroller, till exempel gör
vi skattekontroll på våra trafikentreprenörer
en gång i månaden hos Skatteverket och
Kronofogden.
Den centrala ekonomifunktionen på
Region Värmland gör även kontroller på

Löpande skattekontroll

Andel

2019

2018

2017

100%

100%

100%

Andel utförda skattekontroller på våra trafikentreprenörer
(utförs löpande en gång i månaden hos Skatteverket och
Kronofogden).

Ekonomi i balans

Mkr

2019

2018

2017

4,5

-

-

Nyckeltalet redovisas från 2019 (på grund av organisationsförändring går det inte att sammanställa data bakåt
i tiden). Ekonomi i balans innebär att utfallet är inom de
budgeterade ramarna, syftet är att förhindra att finansiering av dagens välfärd skjuts till kommande generationer.
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Gott exempel
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Hushållning av
resurser genom
anropsstyrd trafik

Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som kunden måste boka i
GOD HÄLSA OCH
förväg.
Genom att förändra trafiken från stora linjebussar som
VÄLBEFINNANDE
går halvfulla till mindre fordon, som exempelvis minibussar eller
personbilar, kan vi bedriva en mer kostnadseffektiv trafik på
landsbygden. Under 2019 ökade vår anropsstyrda trafik med
över 3 000 bokningar vilket innebär en besparing på 18 337 tkr
jämfört med om vi kört linjetrafik på samma sträcka. Genom att
erbjuda anropsstyrd trafik ökar vi tillgängligheten för landsJÄMSTÄLLDHET
bygden
men det är även ett verktyg för att hushålla med våra
resurser, både ekonomiska och miljömässiga.

A

BEKÄMPA KLIMATbland annat F-skatt
och avvikande belopp
FÖRÄNDRINGARNA
vid varje fil som laddas upp för betalning
hos banken. Region Värmland har även en
tydlig betalningsrutin och attestordning för
inköp för alla verksamhetsområden. Dessa
reglerar vem som har beställningsrätt och
vem som ska attestera fakturan. Minst två
personer ska attestera en faktura innan den
betalas ut.

Upphandlad trafik
Vår verksamhet består till största del av den
upphandlade trafik vi utför. Upphandling
är därför ett viktigt område att hålla sig
uppdaterad på då vi genom den har stor
möjlighet att påverka. Inför nya upphandlingar sker ett arbete kring vilka krav som
ska ställas på entreprenör och vi ser att
hållbarhetsaspekter såsom bland annat
arbetsvillkor och miljökrav läggs allt större
vikt vid.
Vi är en offentlig verksamhet som
granskas av allmänhet och media vilket
ställer höga krav på oss. I och med att
vår verksamhet till stor del finansieras av
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skattemedel är det av högsta betydelse
att vi hushåller med våra resurser på ett
sunt sätt. 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 för trafik står
även att all upphandling hos oss 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. Region Värmland Kollektivtrafik ska ställa tydliga och relevanta
krav på jämställdhet, tillgänglighet, sociala villkor och arbetsrättsliga förhållanden
där så är möjligt.

Årshjul ekonomi
Å r s b o ks l u t
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= Avstämning
= Prognos
= Månadsbokslut

Budget och årsbokslut görs en gång per år
medan avstämning, prognos och månadsbokslut
görs varje månad.

