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Nya former för ersättning i kollektivtrafiken 
av Roger Pyddoke, Jan-Eric Nilsson och Torbjörn Eriksson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
En utgångspunkt för detta projekt var att undersöka förutsättningar för att genomföra ett 
försök med ökad delegering av prissättning och planering av kollektivtrafik. Hypotesen 
är att friare avtal skulle kunna ge incitament till operatörerna som skulle leda till en 
utveckling mot högre måluppfyllelse. Ett sätt att utforma ett sådant friare avtal är att 
inom ett s.k. nettoavtal ge operatören en specificerad frihet att sätta priser och utforma 
utbudet. Vi menar att nettoavtalet, beroende på hur ett avtal utformas och vilket 
åtagande huvudmannen1 gör, kan ge drivkrafter för en sådan utveckling. 

Med ett nettoavtal avses här ett avtal där en operatör behåller hela biljettintäkten och 
eventuellt därutöver ett visst bidrag för att köra trafiken. Operatören lämnar därför ett 
anbud i upphandlingen motsvarande bidraget eller de totala kostnaderna för att köra ett 
visst utbud minus biljettintäkterna. Om kostnaderna är större än intäkterna bjuder 
operatören således ett bud motsvarande nettot. Med ett bruttoavtal avses istället ett avtal 
där biljettintäkterna förs till huvudmannen och där operatören istället erhåller en 
ersättning motsvarande hela kostnaden för att köra ett visst utbud – bruttokostnaden. 

Syftet med denna rapport är att sammanfatta resultaten av våra undersökningar av hur 
nettoavtal har varit utformade, hur de fungerat och vilka resultat de lett till. Vi lämnar 
ett förslag till hur ett försök med utvidgade friheter skulle kunna utformas. 

 

Målen för kollektivtrafiken 
Vi har inte kunnat finna någon användbar sammanställning eller analys av målen för 
kollektivtrafiken. Tydligt formulerade mål bör läggas till grund för en analys av vilka 
avtal som bör användas för att öka måluppfyllelsen. För att bedöma inriktningen av 
huvudmännens mål har vi därför gjort en genomgång av en handfull trafikhuvudmäns 
mål. Vi valde de fem största och några till. Därmed har vi mål för mer än 90 procent av 
alla kollektivtrafikresor i Sverige.  

Det politiska ansvaret för att formulera dessa mål ligger hos majoriteten i landstinget 
eller kommunen, även om det i viss utsträckning delegeras till exempelvis huvud-
mannens styrelse. Dessa officiella mål betonar framför allt följande aspekter: 

• Kollektivtrafikresandet ska öka 

• Tillgänglighet till skola, arbete och service ska säkras 

• Tillgänglighet för funktionshindrade till kollektivtrafiken ska säkerställas. 

 

                                                 
1 Med huvudman menas här den organisation som av landstinget eller kommunen givits uppdraget att 
tillhandahålla eller upphandla kollektivtrafik. I de flesta län är det ett s.k. länstrafikbolag som har denna 
beställarroll. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är den politiska församlingen i fråga som är 
huvudmannens uppdragsgivare och därmed den egentliga beställaren. 
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Att resenärerna ska bli nöjda är viktigt men lyfts mest av Stockholm och Västtrafik. 
Ytterligare mål som nämns är att trafiken ska bli mer miljövänlig och att tillgänglig-
heten för funktionshindrades ska bli bättre. I de målbeskrivningar vi studerat saknas 
kopplingar till mål för utvecklingen av biltrafik samt mål för gång och cykeltrafik. 

Intäkter, kostnader och effektivitet har en underordnad roll i beskrivningarna av målen. 
En av de studerade huvudmännen anser att intäkterna ska öka, och en framhåller 
effektivitet. En huvudman framhåller vikten av teknisk utveckling. På tjänstemannanivå 
framhålls vikten av förutsägbara kostnader. Påfallande är också att operatörerna ofta 
upplever att kostnaderna inte får öka för snabbt. Detta sägs dock inte i de officiella 
målen. Man kan tolka detta som att kostnadseffektivitet i realiteten väger tyngre än i den 
officiella retoriken. 

En tolkning av målen är att få kollektivtrafikansvariga politiska församlingar vill öka 
anslagen till kollektivtrafik. Man vill dock bevara eller helst förbättra tillgängligheten i 
den befintliga trafiken. I stora, växande, städer är det svårt att undvika att utbudet av 
kollektivtrafik också måste byggas ut. Därmed är det också svårt att undvika att detta 
leder till ökade kostnader. 

 

Etablerad kunskap  
En utgångspunkt för bedömningen av potentialen för att använda nettoavtal är etablerad 
teori och empiri för hur kollektivtrafik fungerar. Ett sådant grundläggande resultat från 
ekonomisk teori om kollektivtrafik är att en oreglerad marknad inte kan förväntas 
tillhandahålla kollektivtrafik i en samhällelig önskvärd omfattning. Det beror på att 
vinstmaximerande operatörer tillhandahåller färre linjer och färre avgångar till högre 
priser än vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Skälet är att företagen inte beaktar 
de positiva externaliteter som uppkommer för befintliga resenärer av att nya resenärer 
tillkommer vilket leder till att en samhällsekonomiskt effektiv omfattning av turtäthet 
och linjenät är större än motsvarande vinstmaximerande utbud.  

Förutom detta resultat, som gäller även om man inte har några fördelningspolitiska mål, 
så kan man vilja säkerställa en minimal tillgänglighet även för människor som bor glest 
eller som har låga inkomster. Detta garanteras inte heller av en marknad.  

Ett ytterligare skäl för att subventionera kollektivtrafik kan vara om man av olika skäl 
inte vill prissätta biltrafikens negativa externaliteter främst i form av trängsel.  

Sammantaget utgör alla dessa skäl grunder för ett offentligt åtagande och för att subven-
tionera kollektivtrafik. 

Ett empiriskt resultat som verkar stabilt är att upphandling i konkurrens har sänkt 
kostnaderna för kollektivtrafiken när de upphandlats första gången. Detta har belysts i 
ett stort antal studier både i Sverige och utomlands. När samma kontrakt upphandlats 
tredje och fjärde gången stiger ofta kostnaderna igen. Därför är det svårare att säkert 
säga vilken effekt upphandlingen haft på sikt.  

Implikationen av dessa resultat är att en privatisering av kollektivtrafiken inte utan 
vidare kan förväntas leda till samhällsekonomisk effektivitet. Därför leder inte heller en 
upphandling som innebär att operatörerna bjuder på en koncession med ensamrätt till 
trafiken och helt fritt utbud och prissättning till samhällsekonomisk effektivitet.  

En grupp norska forskare som är eller varit knutna till Transportøkonomisk institutt 
(TØI) i Oslo har därför utformat ett incitamentkontrakt med frihet att utforma utbudet 
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och prissättning. Avtalet baseras på subventioner per intäktskrona och per resenär, vilka 
beräknats till en samhällsekonomiskt effektiv nivå. Detta ska i teorin kunna leda till att 
en vinstmaximerande operatör väljer det samhällsekonomiskt effektiva utbudet. 

 

Mot mer ändamålsenliga avtal 
Med utgångspunkt i målen och kunskaper om förutsättningar för att organisera en 
samhällsekonomiskt effektiv kollektivtrafik kan vi börja analysera hur mer ändamåls-
enliga avtal skulle kunna se ut. De bör således på ett kostnadseffektivt sätt leda till ökad 
måluppfyllelse. 

I grunden kan man tänka sig att kollektivtrafikutbudet ges en omfattning som är 
samhällsekonomiskt motiverad dvs. att resor produceras för de resenärer som vill och 
kan betala. Utöver denna nivå kan man tänka sig att lägga till resor som behövs för att 
garantera ett minimum av tillgänglighet till ”rimliga” priser för inkomstsvaga grupper.  

Samtidigt är det viktigt att sortera hur huvudmannen och operatören kan fördela intäkts- 
och kostnadsrisker mellan sig. Efterfrågeförändringar och kostnadsförändringar kan 
bero på  

• omvärldsfaktorer som inte kan påverkas av huvudmannen t.ex. oljepriser, 
tillväxt, befolkningsutveckling, kapitalkostnader, nationell politik  

• faktorer som de lokala politikerna kan påverka som t.ex. lokala 
transportpolitiska åtgärder som lokal infrastruktur och p-avgifter  

• faktorer som kan (eller skulle kunna) påverkas av en operatör som t.ex. 
marknadsföring, linjenät, turtäthet, priser, tillförlitlighet, fordon, underhåll av 
fordon, andrahandsvärde på fordon, städning av fordon, bemötande av 
chaufförer.  

 

Ett idealiskt avtal bör lägga ansvar på den aktör som har bäst förutsättningar att påverka 
en faktor eller en kostnad. 

Att lägga över ett stort ansvar på operatören för efterfrågeutveckling när flera av de 
viktiga faktorerna är bortom operatörens påverkansmöjlighet innebär att huvudmannen 
försäkrar sig för stabilitet på ett onödigt kostsamt sätt. Anbudsgivarna kommer med 
andra ord att lämna anbud med osäkerhetsmarginal för oväntade kostnadsökningar eller 
efterfrågeminskningar. 

 

Hur ser det ut idag? 
Vår bild av dagsläget är att hälften av huvudmännen använder enbart bruttoavtal medan 
övriga har någon form av incitament i avtalet och några har nettoavtal. Huvudargu-
mentet för att använda netto- eller incitamentsavtal sägs vara att öka entreprenörens 
engagemang i verksamheten och huvudargumentet för att använda bruttoavtal är att 
detta tryggar kostnadsutvecklingen. 

Flera huvudmän gör bedömningen att nettoavtal enbart lämpar sig för stadstrafik och 
inte för landsbygdstrafik. Vår bedömning är att om trafiken är olönsam och om den 
motiveras av önskemålet att tillhandahålla en minsta anständig tillgänglighet så är det 
svårt att förändra trafiken på affärsmässiga grunder utan att tillgängligheten försämras. I 
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så fall är det inte egenskapen att trafiken finns i tätort eller i glesbygd som är avgörande 
utan om den är lönsam eller ej. 

Bussbranschen (Rapport 2001) har framfört att man anser att dagens upphandlings-
system inte fungerar. Man pekar bl.a. på kostnadsökningar som inte kompenseras av 
index, avtal som ger huvudmännen ensidiga möjligheter till uppsägning och krav på 
utökad trafik utan ersättning. En tolkning är att bruttoavtalen ger upphov till hård 
kostnadskonkurrens och att de små möjligheterna att påverka pris och utbud hindrar en 
utveckling mot ökad kollektivtrafik och större effektivitet. 

Vidare är vårt intryck att operatörerna har begränsade möjligheter att påverka pris och 
trafikutbud (linjenät och turtäthet). Detta gäller i synnerhet för bruttoavtalen men också 
i viss utsträckning för de försök som gjorts med nettoavtal. Ett problem är att en 
bokstavstrogen läsning av avtalen inte ger en rättvis bild av möjligheten att påverka 
avtalen. Ett exempel ges av våra intervjuer i Östersund där huvudmannen berättar att 
avtalet begränsar både pris och linjenät men där det framhålls att sådana ändringar ändå 
är möjliga och har tillämpats. Exempelvis har priset på enkelbiljetter ökat med cirka 
24 procent i Östersund under kontraktsperioden 2001–2005. Samtidigt har resandet 
minskat med 13 procent. Under den nu pågående kontraktsperioden säger avtalet att 
priset inte får öka med mer än KPI och att resandet ska ökning med 1 procent om året.  

Våra intervjuer med tre företag med nettoavtal (KR-trafik i Östersund, LLT i Luleå och 
Team Trafikk i Trondheim) har visat på en aktiv marknadsföring hos utförarna. Det är 
tydligt att nettoavtalen ger starka incitament till operatören att bry sig om ”hela affären”. 
Det dagliga arbetet med marknadsföring genomförs på olika sätt i de tre städerna men 
gemensamt är att det drivs med ett högt engagemang och att intäkterna följs upp 
dagligen eller veckovis. Företagen är starkt beroende av intäkterna och bryr sig därför 
om sina säljsiffror. I verksamheter med traditionella bruttoavtal ges inte trafikföretaget 
eller huvudmannen lika stark drivkraft att göra sådana analyser. Operatörerna har också 
ett intresse av att kunderna är nöjda. Luleå och Östersund ligger i topp i Sverige i 
kollektivtrafikbarometern (2006: Luleå 86 procent nöjda resenärer, Östersund 82 och 
Halmstad 78). Sammantaget ledde dessa iakttagelser oss till hypotesen att operatörerna 
med nettoavtal borde ligga i topp i Sverige när det gäller resande när man kontrollerar 
befolkningsstorlek, befolkningsutveckling, befolkningstäthet, pris m.m.  

 

Analys av stadsbusstrafik 
I denna studie redovisas en analys av stadsbusstrafik i 18 mellanstora svenska städer: 
Linköping, Jönköping, Trollhättan, Luleå, Östersund, Skövde, Borås, Norrköping, 
Gävle, Helsingborg, Lund, Sundsvall, Karlstad, Halmstad, Växjö, Kristianstad, 
Trelleborg och Landskrona. Fem av dessa bedömdes ha tillämpat nettoavtal i olika grad: 
Luleå, Östersund, Sundsvall, Gävle och Helsingborg. Luleå, Östersund har länge haft 
nettoavtal. Gävle tillämpar incitament. 

Hur ligger trafiken med nettoavtal i förhållande till de 18? 

 
Resande per invånare 2005  
Helsingborg  3 

Sundsvall  6 

Luleå  8 
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Gävle på  9 

Östersund  12 

 

Resor per utbudskilometer 2005 
Helsingborg på  2 

Sundsvall  8 

Gävle  10 

Östersund  12  

Luleå  17 

 

I en rangordning av antal resor per busskilometer ligger Helsingborg och Sundsvall 
således i den bättre halvan med båda mått, vilket ingen av de andra städerna gör. Detta 
trots att Luleå och Östersund ligger högt i en rangordning av kundnöjdhet. Under 2005 
är vare sig Sundsvalls eller Gävles resenärer bland de nöjdare.  

 

Biljettintäkter per resa 2005 
Östersund  3  

Sundsvall  7  

Gävle  8  

Luleå  9  

Helsingborg  16 

 

Kostnader per resa 2005 
Luleå  1 

Helsingborg  12  

Sundsvall  13 

Gävle  14  

Östersund  16 

 

Gävle, Sundsvall och Östersund har också de lägsta tillskotten från huvudmannen under 
2005.  
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Resultat av ekonometrisk analys 
Vi har skattat efterfrågefunktioner och kostnadsfunktioner såväl utan som med kund-
nöjdhet enligt Kollektivtrafikbarometern. Vi har också analyserat om intäktsvolymen 
påverkas av om operatörerna har nettoavtal eller ej. 

I analyserna har variablerna utbudskilometrar, genomsnittspris för en resa, stadens 
befolkningsstorlek och stadens befolkningstäthet de förväntade effekterna på resande 
respektive kostnader. Med undantag för befolkningstäthetsvariabeln är effekterna för 
alla dessa variabler statistiskt signifikant skilda från 0. Modellen förklarar en stor del av 
den observerade variationen i urvalet.  

Resultaten av dessa analyser indikerar att efterfrågan är mindre i de städer som har 
nettoavtal. Koefficienten för förekomst av nettoavtal är statistiskt signifikant skild från 
0. Detta resultat framstår som robust för de varianter av modellen som vi skattat (men 
som vi dock inte redovisar i denna version av uppsatsen). Detta kan vara ett resultat av 
att operatörerna med nettoavtal framgångsrikt verkat för högre biljettpriser. Det kan 
också vara ett resultat av att flera omständigheter i just dessa städer har lett till en lägre 
efterfrågenivå. Dessa omständigheter har vi dock inte kunnat analysera här. När vi 
lägger till kundnöjdhet enligt Kollektivtrafikbarometern så visar det sig att kvalitet har 
en positiv men icke statistiskt signifikant effekt på efterfrågan. 

Den skattade kostnadsfunktionen har de förväntade tecknen för variablerna utbudskilo-
metrar, antal producerade resor, stadens täthet och stadens areal. För variablerna utbuds-
kilometrar och antal producerade resor är koefficienterna dessutom statistiskt signifikant 
skilda från 0. För variabeln areal är koefficienten oväntad negativ dvs. med städer med 
större yta har allt annat lika lägre kostnader! Koefficienten är statistiskt signifikant skild 
från 0. Modellen förklarar en stor del (men inte lika stor del som för efterfrågefunk-
tionen) av den observerade variationen i urvalet. Resultaten av dessa analyser indikerar 
också att kostnaderna är lägre i de städer som har nettoavtal. Koefficienten är dock inte 
statistiskt signifikant skild från 0. Detta resultat framstår som robust för de varianter av 
modellen som vi skattat (men som vi dock inte redovisar i denna version av uppsatsen). 
Det kan dock eventuellt också vara ett resultat av omständigheter som vi inte kunnat 
kontrollera. När vi lägger till kundnöjdhet enligt Kollektivtrafikbarometern så visar det 
sig att kvalitet har en positiv och statistiskt signifikant effekt på kostnader. 

 

Intressanta norska nettoavtal 
I uppsatsen redovisas två norska försök med en särskild typ av nettoavtal som innebär 
att operatören förutom intäkterna från biljettförsäljningen också erhåller betalningar per 
vagnkilometer och/eller per intäktskrona, samtidigt som betalningarna maximeras till ett 
takbelopp. Därefter kan operatören inom vissa ramar välja pris och utbud. Huvudman-
nen begränsar t.ex. förändringar i linjenätet så att ett visst kärnnät inte får tas bort. I ett 
av dessa fall uppnåddes en ökning av utbudet med 10 procent och en resandeökning 
med 17 procent! 
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Slutsatser 
Vår analys av nettoavtalen har sammantaget lett till följande iakttagelser: 

• Operatörer med nettoavtal verkar ha högre priser och lägre kostnader 

• Detta leder också till att det blir lättare för huvudmannen att hålla 
skattefinansieringen nere. 

• Nettoavtal verkar vara förknippade med färre resenärer 

• Nettoavtal verkar också vara förknippade med fler nöjda resenärer 

• Ett norskt nettoavtal har lett till kraftiga resandeökningar. 

 

Skiss till ett försök 
I ett avslutande avsnitt skisseras på ett försök som innebär att nettoavtalen utvecklas för 
att åstadkomma ökad måluppfyllelse i enlighet med de norska erfarenheterna. Ett sådant 
försök bör inledas med en översyn av huvudmannens mål och systemet för uppfölj-
ningen och offentliggörandet av utfallet. Ett avtal utformas där huvudkomponenten 
innebär att operatören behåller alla biljettintäkter och att operatören därutöver ges 
incitament som knyts till antalet resenärer. Samtidigt begränsas huvudmannens totala 
ersättning för att huvudmännen ska kunna begränsa sina utgifter. 

Operatören ges frihet att utforma taxor med begränsningar i form av förenlighet med 
länstaxorna och att intäkter per resa årligen inte får öka med mer än x procent per år 
utöver KPI. Operatören ges frihet att utforma linjenätet med en begränsning i form av 
att det totala antalet vagnkilometer inte får minska mer än x procent jämfört med året 
innan upphandlingen. I områden med svag tillgänglighet preciseras kraven på tillgäng-
lighet och ett motsvarande krav formuleras för avtalet.  

VTI har tillsammans med länstrafiken i Örebro län sökt och erhållit medel från 
VINNOVA för att göra beräkningar om denna modell skulle kunna fungera i svenska 
förhållanden. 
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1 Inledning 
1.1 Ansökan 
I projektansökan formulerades följande bakgrundsbeskrivning: Efter den konkurrensut-
sättning av kollektivtrafik som påbörjades i slutet av 1980-talet har kostnaderna för 
verksamhetens genomförande kunnat sänkas i betydande omfattning. Utmaningen idag 
är emellertid att kunna förena kostnadseffektivitet med flexibilitet och kundanpassning. 
I en nyligen publicerad bok har tanken med pristaksavtal i kollektivtrafiken föreslagits. 
Tanken är att man, genom att skriva pristaksavtal, överlämnar en del av friheten att sätta 
pris till operatören. Denne ges då rätt att ta olika mycket betalt från olika kundgrupper 
inom ramen för ett genomsnittligt pris som inte får överstigas. Det förslag till pristaks-
avtal som skisseras i boken är allmänt hållet.  

Projektets syfte formulerades som att genomföra en förstudie där man i samarbete med 
representanter för branschen preciserar utformningen av ett sådant pristaksavtal och 
dess tänkbara konsekvenser. Slutrapporten ska innehålla ett förslag till hur ett fullskaligt 
försök skulle kunna utformas. Hur ska ett pristaksavtal skrivas? Hur ska effekterna av 
ett sådant avtal följas upp? En avgörande aspekt i detta arbete är att hitta den lämpliga 
balansen mellan följande tre aspekter:  

• Det övergripande samhällsmålet om lågt pris och acceptabelt trafikutbud 

• Behovet av att ge operatörerna incitament till produktutveckling och 
kundanpassning av verksamheten  

• Trafikhuvudmännens behov av att hålla nere kostnaden för den upphandlade 
verksamheten.  

 
1.2 Genomförande 
Redan vid referensgruppens första möte formulerades starka tvivel om möjligheten att 
få till stånd ett försök med ett pristaksavtal. Istället diskuterades hur en försöksverksam-
het skulle kunna formuleras som knöt an till försök och erfarenheter som redan gjorts. 
Vi kom fram till att nettoavtal var något som låg nära pristaksavtal och valde att inrikta 
studien på erfarenheter av nettoavtal och förutsättningar för en fortsatt försöksverksam-
het. 

 
1.3 Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad så att vi i kapitel 2 kort sammanfattar begreppen nettoavtal och 
bruttoavtal. I kapitel 3 görs en analys av en handfull trafikhuvudmäns mål. I kapitel 4 
sammanfattas grundläggande resultat från ekonomisk teori och empiri om kollektiv-
trafik. Dessa utgör en grund för bedömningen av möjligheterna att åstadkomma 
effektivitetsförbättringar i kollektivtrafiken.  

Kapitel 5 sammanfattar svenska erfarenheter av nettoavtal. I kapitel 6 presenteras 
resultaten av en ekonometrisk undersökning av busstrafiken i 18 mellanstora svenska 
städer bland dem städer som prövat nettoavtal eller nettoavtalsliknande villkor som 
Östersund, Luleå, Sundsvall och Helsingborg. Kapitel 7 presenterar norska erfarenheter 
av nettoavtal som är mycket intressanta eftersom de undvikit två av de viktigaste 
nackdelarna med de svenska tillämpningarna. Rapporten avslutas med kapitel 8 där 
huvuddragen i ett nytt försök med nettoavtal skissas. 
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2 Netto- och bruttoavtal 
Med ett nettoavtal avses här ett avtal där en operatör behåller hela biljettintäkten och 
därutöver erhåller ett visst bidrag för att köra trafiken. Operatören ger därför ett anbud 
motsvarande bidraget eller de beräknade totala kostnaderna för att köra ett visst utbud 
minus de beräknade biljettintäkterna. Om kostnaderna är större än intäkterna bjuder 
operatören således ett bud motsvarande nettot. Med ett bruttoavtal istället för ett avtal 
där operatören istället erhåller en ersättning motsvarande hela kostnaden för att köra ett 
visst utbud – bruttokostnaden. 

En poäng med ett nettoavtal är att operatörens agerande ska påverka verksamhetens 
intäkter. Därmed får operatören drivkrafter att bry sig om att kunderna är nöjda så att de 
kommer tillbaka i framtiden. Ett nettoavtal kan därför likna den situation som ett företag 
med ensamrätt att bedriva kommersiell verksamhet har, om företaget är helt fritt att sätta 
priser och utforma utbudet. Från detta extremläge kan man tänka sig ett spektrum av 
frihet till ett läge där huvudmannen preciserar allt mer snäva krav på priser och utbud. 

En annan gradskillnad är att man kan tänka sig att operatören och huvudmannen tar 
olika andelar av intäkterna. Man kan också tänka sig att huvudmannen ger bidrag som 
är proportionella mot intäkterna så att operatören från beställaren t.ex. får 20 öre för 
varje intjänad krona, eller ett bidrag som är proportionellt mot antalet sålda resor. 
Huvudmannen kan också betala ut ersättningar för uppnådd kundtillfredsställelse, 
uppnådd kvalitet eller andra mål. Sådana avtal kallas ibland incitamentavtal. Dessa är 
ibland också förenade med viten när måluppfyllelsen blir sämre än någon preciserad 
nivå. 

Bruttoavtal är i princip avtal som innebär att operatören får en fast ersättning för att köra 
ett visst utbud och att alla biljettintäkter tas in eller levereras till huvudmannen, som 
därmed tar hela intäktsrisken. Bruttoavtal förenas ofta med någon slags incitament. 

En viktig del av bruttoavtalet är att beställaren oftast i detalj preciserar vilket trafikutbud 
som operatören ska producera, dvs. linjedragning, turtäthet, fordonsutformning etc. 
Avtalet innehåller därför ingen komponent som innebär att operatören på eget initiativ 
ska anpassa utbudet till förändrad efterfrågan. Operatören har därför varken incitament 
eller uppdrag att utveckla trafiken. 
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3 Huvudmännens mål 
För att finna en utgångspunkt för att beskriva huvudmännens mål sökte vi en användbar 
sammanställning, eller analys av, målen för kollektivtrafiken som skulle kunna läggas 
till grund för en analys av avtal. Vi kunde inte finna någon sådan. För att bedöma 
inriktningen av huvudmännens mål har därför en genomgång gjorts av en handfull av 
trafikhuvudmännens målformuleringar. Vi valde ut Stockholms län, Skåne län, Västra 
Götaland, Östergötland, Gävleborgslänstrafik, Jämtlands län och Norrbottens län och 
sökte efter målbeskrivningar på nätet. Därmed täcker vi in merparten av kollektivtrafik-
resandet i Sverige. 

De kortfattade beskrivningarna betonar olika saker. SL t.ex. säger att ”Vårt övergri-
pande mål är att vi ska få fler och mer nöjda resenärer”. Detta mål bryts ned till att 
antalet resenärer ska öka med 10 procent till 2010 (jämfört med 2005?), antalet nöjda 
ska vara 75 procent och att intäkterna ska öka med 400 miljoner kr. Detta gäller under 
förutsättningarna att SL beaktar: resenärernas behov, rättvisa och jämställdhet, säkerhet, 
tillgänglighet för funktionshindrade, varsamhet med resurser, miljöhänsyn och ekonomi 
i balans.  

Västtrafiks ägare (politikerna i region väst) har formulerat sju mål. Målen ska vara 
vägledande för hela Västtrafiks verksamhet. Västtrafik betonar att marknadsandel och 
antalet kollektiva resor ska öka samt att invånarna ska vara mycket nöjda med kollektiv-
trafiken. Man lyfter också fram tillgänglighet till skola, arbete, service och fritidsaktivi-
teter inom och utanför Västra Götaland, och tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
personer med funktionshinder. Slutligen vill Västtrafik erbjuda trafik med god 
miljöanpassning. 

Även Skåne lyfter fram ökande marknadsandel och ökande antal kollektiva resor och 
kvantifierar ökningen till 3 procent om året till 2015. Det andra målet är mer abstrakt 
och inte formulerat i uppföljningsbara termer. Det handlar om att göra Skåne till en 
region och en gemensam marknad. Skånetrafiken har två huvudmål som handlar om 
effektivitet. I ett nämns förbättrad miljö och trafiksäkerhet och i det andra nämns 
samordning och affärsmässig upphandling. Ett huvudmål finns om tillgänglighet för 
funktionshindrade. 

Även Gävleborgs länstrafik (X-Trafik) har som mål att marknadsandel och antal 
kollektiva resor ska öka. Några av de andra viktiga målen som nämns är tillgänglighet 
till skola, arbete, service och fritidsaktiviteter inom och utanför länet, tillgänglighet för 
funktionshindrade, trafik med god miljöanpassning samt bättre och effektivare sätt att 
driva verksamheten. 

Viktiga gemensamma nämnare är således att: 

• Resandet ska öka 

• Tillgänglighet till skola, arbete och service ska säkras 

• Tillgänglighet för funktionshindrade. 

 

Att resenärerna ska bli nöjda är viktigt men lyfts mest av Stockholm och Västtrafik. 
Allmän effektivitet finns i bakgrunden men betonas egentligen mest av Skåne.  

Ytterligare mål som nämns är att trafiken ska bli mer miljövänlig och att tillgänglig-
heten för funktionshindrades ska bli bättre. I de målbeskrivningar vi studerat finns 
kopplingar till mål för utvecklingen av biltrafik samt mål för gång och cykeltrafik 
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endast genom att marknadsandelen för kollektivtrafik ska öka. Detta torde dock inte 
kunna tolkas som att kollektivtrafiken bör öka om det sker på bekostnad av gång- och 
cykeltrafik. 
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4 Samhällsekonomisk effektivitet i busstrafik 
Det finns två centrala resultat om samhällsekonomisk effektivitet i kollektivtrafiknät. 
Det första handlar om hur ett samhällsekonomiskt effektivt kollektivtrafiknät ser ut och 
det andra om hur ett en subvention bör utformas för att ett samhällsekonomiskt effektivt 
utbud ska tillhandahållas frivilligt av vinstmaximerande operatörer i konkurrens.  

 

Vinstmaximerande operatörer 
Det klassiska resultatet är att ett jämviktsutbud av kollektivtrafik som tillhandahålls av 
konkurrerande vinstmaximerande operatörer inte kommer att vara samhällsekonomiskt 
effektivt. Priset kommer att vara för högt och utbudet för litet. Ett av skälen är att 
befintliga passagerare drar nytta av den sista passageraren genom att turtätheten ökar 
och linjenätet blir tätare. Detta skapar en positiv externalitet (den s.k. Mohringeffekten 
efter Mohring, 1972) som ej beaktas av marginella passagerare eller operatörer. Ett 
andra skäl är att flera konkurrerande operatörer inte koordinerar och beaktar nätverks-
externaliteter mellan linjer (se t.ex. Jansson, 2004, för en översiktlig presentation av 
dessa resultat). 

Det andra resultatet handlar om hur en subvention till kommersiella operatörer eller ett 
kontrakt med en operatör som har en koncession att köra trafiken ska se ut för att en 
vinstmaximerande operatör frivilligt ska välja att tillhandahålla trafiken. 

 

Optimala korrigeringar i form av subventioner 
Tanken att en samhällsplanerare skulle kunna subventionera kollektivtrafikoperatörer 
och för att styra mot samhällsekonomisk effektivitet har studerats teoretiskt av bl.a. 
Larsen (2001) och Jansson (2002). Lösningen har också prövats för lokal busstrafik i 
Norge (se t.ex. Longva, Bekken och Norheim, 2003). 

Optimala subventioner har också studerats av Jansson (2002). Han jämför välfärdsmaxi-
merande och vinstmaximerande företag. Analysen startar med att jämföra välfärdsopti-
merande utbud, kvalitet och pris och motsvarande för en vinstmaximerande monopolist. 
Därefter söker man efter subventioner som är sådana att det vinstmaximerande företaget 
väljer de välfärdsoptimerande utbuden, kvaliteten och priset. 

Resultaten är att det välfärdsoptimerande priset är lägre och kvaliteten högre jämfört 
med motsvarande vinstmaximerande storheter. Det kan också visas att ett vinstmaxi-
merande företag kan fås att välja ett välfärdsoptimerande optimum genom att enbart 
implementera en konsumtionsrelaterad subvention utan andra restriktioner.  

 

Kostnadsbesparingar till följd av upphandling i konkurrens 
Ett empiriskt resultat som verkar stabilt är att upphandling i konkurrens har sänkt 
kostnaderna för kollektivtrafiken. Detta har belysts i ett stort antal studier både i Sverige 
och utomlands (t.ex. Alexandersson och Pyddoke (2003) eller Hensher och Wallis 
(2005)). När samma kontrakt upphandlats tredje och fjärde gången stiger ofta 
kostnaderna igen. Därför är det svårare att säkert säga vilken effekt upphandlingen haft 
på sikt. I Alexandersson och Pyddoke (2003) visas att kostnaderna fortfarande 10 år 
efter de första upphandlingarna lägre än de var innan. Sannolikt har därför upphandling 
i konkurrens en återhållande effekt på kostnaderna. 
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5 Svenska erfarenheter 
I en rapport från 2002 har Danielsson sammanställt erfarenheter av nettoavtal i fyra 
städer: Helsingborg, Sundsvall, Karlskrona/Blekinge län och Östersund. I detta avsnitt 
redovisas den enkät om avtal som vi har genomfört samt resultaten av våra egna 
intervjuer med huvudmännen i Östersund, Luleå, Sundsvall och Blekinge. Vi har också 
intervjuat Swebus och operatören i Östersund, Stadsbussen. 

 
5.1 Enkät om avtal 
I inledningen av vårt projekt genomfördes en enkät till huvudmännen. Totalt 20 av de 
30 huvudmännen svarade på enkäten. 

Av de 20 huvudmän som svarat uppger 10 att de enbart har bruttoavtal. Det innebär att 
övriga 10 använder incitament- eller nettoavtal. Med nettoavtal avses här avtal där hela 
biljettintäkten behålls av operatören, och med incitamentavtal menas här avtal där 
operatören ges en del av biljettintäkterna. 

Varför används bruttoavtal? Flera huvudmän anger ägarnas försiktighet som skäl. Det 
tolkas här som att man kan veta vilka kostnader man kommer att få för ett visst år. Ett 
annat frekvent skäl är att man menar att endast bruttoavtal kan användas i glesbygds-
trafik. Vi har inte kunnat finna väl formulerade skäl till detta. Vår bedömning är att om 
trafiken är olönsam och om den motiveras av önskemålet att tillhandahålla en minsta 
anständig tillgänglighet så är det svårt att förändra trafiken på affärsmässiga grunder 
utan att tillgängligheten försämras. I så fall är det inte egenskapen att trafiken finns i 
tätort eller i glesbygd som är avgörande utan om den är lönsam eller ej. Om trafiken är 
eller kan bli lönsam kan det finnas ett intresse för att anpassa utbudet för att göra den än 
mer lönsam. 

Skälen för att använda incitament- eller nettoavtal är att man vill stimulera entrepre-
nören till delaktighet och engagemang. En huvudman anger att nästa steg är att delegera 
även marknadsföring till operatören. Elva huvudmän bedömde att andelen incitament- 
och nettoavtal kommer att öka. Flera av dessa använder också sådana avtal idag. En 
huvudman anser att branschen har för låg lönsamhet idag vilket leder till svaga driv-
krafter för utveckling. Ingen huvudman kommenterade längden på avtalen. 

 
5.2 Östersund 
Länstrafiken i Jämtland har tillämpat nettoavtal i Östersund i stadstrafiken sedan 1996. 
Sedan 2001 är företaget Stadsbussarna operatör. Ett nytt avtal börjar gälla 2007 och 
Stadsbussarna är åter operatör.  

Huvudmannen framhåller att Östersund gått igenom och går igenom en period av 
förhållandevis dramatiska förändringar på arbetsmarknaden genom att en rad regemen-
ten lagts ned och att staten beslutat om lokalisering av flera myndigheter till staden. 
Detta gör det svårt att förutse behovet av kollektivtrafik. 

Huvudmannen anser vidare att man har ett bra och förtroendefullt samarbete med 
operatören. En viktig del i samarbetet mellan huvudmannen, kommunen och operatören 
är de trepartssamtal där man försöker lösa olika samverkansfrågor mellan parterna. Man 
beskriver vidare villkoren som de friaste i Sverige, och framhåller att det går att ändra 
både priser och utbud om man tar upp ett resonemang med huvudmannen.  
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Från 2001 till 2005 ökade priserna med 17 procent och resandet minskade med 
13 procent. Kostnaderna per resa ökade samtidigt med 13 procent. Under denna period 
genomgick Östersund kraftiga förändringar med bl.a. omfattande förbandsnedlägg-
ningar. 

Operatören är inte helt nöjd med att huvudmannen äger biljettsystemet. Man menar att 
det också finns skäl att noggrannare reglera förhållandena i de delar där stadstrafiken 
överlappar med landsbygdstrafiken. Skälen till detta missnöje är att felaktigheter i 
maskiner och avräkning kan leda till intäktsbortfall för operatören. 

Operatören har genomfört en lång rad kreativa marknadsföringsåtgärder. Det är inte 
uppenbart hur framgångar med marknadsföring bör mätas. I Östersund har man t.ex. 
haft en kraftigt minskad sysselsättning. Operatören lutar åt att kravet därför bör 
utformas i termer av marknadsandelar. 

I den senaste upphandlingen deltog inledningsvis Swebus. Bolaget uppfattade det som 
mycket intressant att vara med i en upphandling med nettoavtal. Man ställde en rad 
frågor om omfattningen av trafiken. Swebus framhåller att man hade svårt att få tillgång 
till tillräcklig information. De otillräckliga svaren på dessa frågor ledde till att företaget 
drog sig ur upphandlingen.  

Swebus anger i ett brev till huvudmannen två huvudorsaker till detta. Den första är 
risken för att huvudmannen säger upp avtalet efter tre år. Denna möjlighet knyts till 
resandeutveckling och kundnöjdhet. Den andra är att huvudmannen begränsar möjlig-
heterna att anpassa trafikutbud och priser. Prisutvecklingen knyts till KPI och får vara 
högst en procent över KPI. 

Till forskargruppen framhåller Swebus också att avtalet ensidigt ger huvudmannen rätt 
att genomföra förändringar men att operatören inte i förväg kan veta vilka villkor som 
kan komma att gälla. Man framhåller också att det enda säkra sättet för operatören att 
gardera sig för dessa risker är lämna ett högre anbud till huvudmannen.  

 
5.3 Luleå 
Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Luleå Kommun-
företag. Företaget har uppdrag av kommunen att planera, marknadsföra och utföra 
tätortstrafik med buss i Luleå tätortsområde. LLT är idag ett av två kollektivtrafik-
företag i Sverige som bedriver verksamhet i egen regi. Egen regi innebär att LLT 
ansvarar såväl för planering och marknadsföring som för driften dvs. busstrafiken utförs 
även av LLT. Förarna är anställda av LLT och företaget äger bussar och depå.  

Därmed kan man inte säga att Luleå har ett nettoavtal i formell mening. Innebörden av 
uppdraget är också att företaget har stor frihet att påverka priser och utforma linjenätet. 
Därmed kan man också säga att uppdraget har stora likheter med ett nettoavtal. 

VD:n Ange Björk, som bl.a. arbetet på Swebus under att antal år, upplever att det är 
mycket enklare att åstadkomma resultat när man äger och kan påverka alla faktorer 
själv. LLT bestämmer själva priset, kan snabbt informera personal om ev. förändringar i 
servicen och marknadsföringen anpassas till vad företaget arbetar med just nu.  

Under de tre senaste åren 2004–2006 har resandet i Luleå ökat med 28 procent och 
intäkterna med ca 25 procent. Kostnaderna ökade med 15 procent mellan 2003 till 2005.  
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Diagram 1  Utveckling av Luleå Lokaltrafik åren 2001–2006.  
 

Luleå Lokaltrafik har idag de mest nöjda kunderna i landet och tillika allmänhet. Ägarna 
av LLT är också mycket nöjda med bolaget som under verksamhetsåret 2006/2007 
kommer att leverera in vinst till ägaren, Luleå kommun. 

Den genomsnittliga intäkten för en resa i Luleå ligger 2005 på 9,26 kronor vilket är nära 
medianen för de 18 mellanstora städer som jämförs nedan. Luleå lokaltrafik har, jämfört 
med andra mellanstora städer, på senare år haft höga kostnader per resa. Under 2005 
hade man exempelvis de högsta kostnaderna per resa av de 18 mellanstora städerna. Det 
är dock värt att minnas att Luleå inte har någon beställarkostnad så alla overhead-
kostnader belastar trafiken. 

 
5.4 Sundsvall 
Sedan juni 1999 utförs busstrafiken på ett nettoavtal. Avtalet för 1999–2005 hade 
Linjebuss/Connex som operatör. Efter en ny upphandling har Buslink ansvar för 
trafiken (i ett nettoavtal).  

Huvudmannens taxesystem skulle följas, huvudmannen fastställer enkelbiljettpriset och 
taxorna får inte höjas mer än 10 procent över KPI. Taxorna fick ändras efter samråd 
med huvudmannen. I det första avtalet fanns också krav som garanterade en minimi-
standard och vidare fick inte utbudet i stomlinjenätet försämras. Därmed begränsades 
entreprenörens möjligheter att utveckla verksamheten. 

Under åren 1999–2005 fanns det ingen inbyggd indexreglering av den fasta ersätt-
ningen, dvs. ersättningen påverkades inte av kostnadsökningar. Från och med 2005 
indexregleras ersättningen genom ett medelvärde av KPI, AKI och ett drivmedelsindex.  

En generell analys av busstrafiken i Sundsvall från och med 1999 visar att resandet har 
minskat med cirka 20 procent från cirka 4,9 miljoner resor per år 1999 till 4,0 miljoner 
resor per år 2005. Från 2002 till 2005 ökade biljettintäkterna per resa (dvs. priserna) 
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med cirka 40 procent. Inga direkta lyfts har uppnåtts vare sig beträffande ökad nöjdhet 
eller ökat resande. Nöjdheten bland Sundsvallsresenärerna ökade några procentenheter 
under från 2002 till 2005. 

Huvudmannen i länet säger att man hade förväntat sig mera marknadsföringsinsatser, 
både mer reklam och mer säljinsatser från utföraren. Under det första nettoavtalet  
1999–2005 var dock Sundsvall kommun mycket nöjda eftersom de dels fick en billigare 
trafik jämfört med tidigare samt att de hade kontroll på kostnaden i och med att ersätt-
ningen inte var indexreglerad.  

 
5.5 Helsingborg 
Det första ”moderna” nettoavtal infördes i Helsingborg med start 1997 och upphörde 
2005. Operatör var Swebus. Ingen indexreglering gjordes av den fasta ersättningen och 
Swebus var tvungen att följa huvudmannens taxestruktur och biljettmaskinsystem. 
Däremot hade operatören frihet till linjenätsomläggningar och två stycken omläggningar 
genomfördes 1999 och 2000. 

Ägaren SJ sålde i slutet av 1990-talet Swebus till det engelska företaget StageCoach. 
Nya ägare och ny ledning innebar att ”en viss turbulens” uppstod internt i företaget och 
ledningen hade också ett starkt fokus på drift- och kostnader. Förutsättningarna att driva 
affären i Helsingborg med fokus på ökat resande minskade med tiden och avtalet 
upphörde 2005. Därutöver fanns det också en viss animositet i relationerna mellan 
huvudmannen och Swebus avseende biljetter, omstigningar, m.m. som inte förenklade 
för kunderna.  

Mellan 1997 och 2005 ökade resandet med cirka 9 procent. Under samma period har 
intäkterna per resa varierat, men de är 2005 tillbaka på samma nivå som de var 1997. 

 
5.6 Blekinge2 
Blekingetrafiken tillämpade ett nettoavtal för busstrafiken i hela länet under delar av 
avtalsperioden augusti 1999–juni 2006. Avtalet innebar att operatören skulle öka 
utbudet i termer av vagntimmar motsvarande 1,6 Mkr. Blekingetrafiken fastställde 
linjenätet, men med möjligheter till förändringar. Sådana ändringar genomfördes också. 
Operatören hade dock rätt att välja turtäthet i lågtrafik. Skolskjutsar för gymnasiet fick 
dock inte dras in och i högtrafik fick operatören inte minska turtätheten. Operatören 
valde att ta bort turer med lågt utnyttjande. 

Priserna skulle få höjas i takt med KPI plus 10 procent. Detta gjorde också operatören 
inom ett halvår. Inom ramen för avtalet gjordes en rad andra förändringar: 

• länskortspriset höjdes 

• fallande zonpris 

• tvåzonskort infördes. 

 

Operatören anser att friheten inom avtalet var tillräcklig men anser att man själv borde 
ha haft en mer långsiktig strategi. I efterhand anser man också att nettoavtal kan fungera 
för stadstrafik men inte i landsbygdstrafik. Delar av trafikhuvudmannastyrelsen tyckte 

                                                 
2 Baserat på underlag från Bertil Hylén. 
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inte om att man behövde kompletteringsköpa inställda turer. Huvudmannen har fått 
intrycket att intresset för nettoavtal är svagt. 

Operatören Swebus tycker också i efterhand att man var för optimistiska. Det visade sig 
att det tog längre tid att få till stånd förändringar i t.ex. taxesystemet.  

 
5.7 Swebus hållning till nettoavtal hösten 2006 
Swebus har i en intervju lagt fram följande tankar kring allmänna principer för hur 
nettoavtal bör hanteras och utformas: Grundvillkoret är att huvudmannen och 
operatören delar biljettintäkterna lika. Därutöver bör följande principer tillämpas. 

1. Tydliga gemensamma mål formuleras och man arbetar målstyrt. 

2. Inga ensidiga neddragningar görs av trafiken. 

3. Operatören svarar för tidtabellsplaneringen utifrån en fastslagen 
trafikförsörjningsplan. 

4. Operatören svarar för marknadsföring i samarbete med huvudmannen. 

5. Alla trafikutökningar sker på kommersiella villkor. Alternativt läggs olönsam 
trafik utanför incitamentslösningen. 

6. Ett trepartssamarbete etableras mellan huvudman, kommun och operatör. Detta 
styrs av en gemensam ledningsfunktion. 

 
5.8 Sammanfattande iakttagelser 
I flera av de nettoavtal som förekommit har operatörens möjlighet att förändra pris-
sättning och linjenät varit begränsade. Förutom att länstrafikens taxor och taxesystem 
utgör en restriktion, så måste operatören förankra taxeförändringar med huvudmannen.  

Även rätten att göra förändringar i linjenätet är begränsade. Sådana får endast göras 
efter samråd med huvudmannen (volym, service, Östersund). På flera håll finns 
garantier om minimistandard (volym, service, pris, resandeökning, Helsingborg). Det 
finns också exempel på utpekade stomlinjenät som inte får ändras (Sundsvall). 

Danielsson (2002, sid. 17) drar följande slutsatser: 

• Kommunpolitikerna kan uppleva att de förlorar inflytande med ett nettoavtal. 
Med ett sådant avtal blir kommunens viktigaste uppgift att komplettera 
kollektivtrafiken med infrastruktur och bilpolitik (parkeringsregler och avgifter) 

• Trafikhuvudmän och kommuner vill ogärna släppa kontrollen över priserna helt 

• Trafikhuvudmännens personal vill ha kvar planerings- och marknadsförings-
arbetet 

• Det är svårt att fördela biljettintäkter när samma biljett gäller över flera 
operatörer 

• Varken huvudmännen eller kommunerna har drivkrafter för att öka antalet resor. 
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6 Stadstrafik i 18 städer  
6.1 Beskrivning av våra data 
Vi har samlat in data från stadstrafiken i följande städer i storleksordning. Notera att den 
största staden är nästan fyra gånger större än den minsta. 

 
Städer efter befolkningsstorlek. 

Linköping 94 248 

Helsingborg 87 914 

Norrköping 82 744 

Jönköping 81 372 

Lund 73 840 

Gävle 67 856 

Borås 61 929 

Karlstad 56 480 

Halmstad 53 487 

Växjö 51 790 

Sundsvall 48 695 

Luleå 45 036 

Trollhättan 44 046 

Östersund 43 536 

Skövde 32 505 

Kristianstad 31 592 

Landskrona 27 393 

Trelleborg 24 850 

 

Uppgifterna om trafik från flertalet av dessa städer kommer från Göran Lundblad och 
Stadsbuss&Qompany. Uppgifter från Borås, Luleå, Skövde, Trollhättan och Östersund 
har inhämtats eller kompletterats direkt för projektet. Det har varit påtagligt i en del fall 
att data på stadsnivå och för tidigare år saknats eller har varit svåra att få fram. 

Vi har samlat in följande variabler årsvis under perioden 1997–2005. För flera av 
huvudmännen saknas dock uppgifter för merparten av dessa år. Om vi hade observa-
tioner från varje år och varje operatör skulle vi således ha 162 (9 x 18) observationer. 
Sammanlagt har vi istället 117 fullständiga observationer. 

Totalt antal körda busskilometrar i linjetrafik 

Totalt antal resor 

Totala kostnader för busstrafiken 

Totala biljettintäkter. 

Bidrag från huvudmannen för att täcka underskott. (Detta belopp skiljer sig ifrån 
differensen mellan de båda ovanstående ibland. När vi inte erhållit uppgiften har vi 
antagit att differensen gäller.) 
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Pris per enkel resa under året 

Pris för månadskort 

Nettodummy. Denna variabel antar värdet 0 om avtalet är ett bruttoavtal och värdet 1 
om avtalet är ett nettoavtal eller ett avtal med ett betydande inslag av att operatören 
behåller en andel av biljettintäkten. 

 

För tätorten har vi använt följande uppgifter: 

Befolkning 

Areal 

Täthet = Invånare per ytenhet. 

 

För att ytterligare beskriva datasetet har vi bildat följande hjälpvariabler: 

Intäkter/Resa 

Kostnad/Resa 

Bidrag/Resa 

Busskm/Resa 

Resor/Invånare 

Resor/Busskm. 

 

Låt oss sammanfatta några av de övergripande observationerna. Den första bilden visar 
sambandet mellan befolkningsstorlek och antalet bussresor. 
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Diagram 2  Sambandet mellan befolkning och antalet resor. 
 

Sambandet i denna bild är inte uppenbart icke-linjärt. Detta kan testas på olika sätt 
genom att se på hur anpassningen ökar när man går från en rät linje till ett polynom av 
stigande grad. 

 R2 

Rät linje 0,8422 

Andra grad 0,8422 

Tredje grad 0,847 

Fjärde grad 0,8841 

 

Vi drar slutsatsen att antalet resor växer i stort sett linjärt med befolkningen. Samtidigt 
är det uppenbart att det finns stora skillnader i hur många resor som produceras per 
invånare. Jämför exempelvis Jönköping som ligger längst upp i diagrammet med 
Linköping. Jönköping åstadkom under 2005 124 resor per invånare medan exempelvis 
Linköping åstadkom 73. Det innebär att Jönköping producerar 70 procent fler resor per 
invånare än Linköping. Det kan således finnas en skaplig potential att öka resandet i 
Linköping. 
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Diagram 3  Sambandet mellan antalet resor och totala kostnader. 
 

Inte heller sambandet mellan antalet resor och totala kostnader är uppenbart icke-linjärt. 
Det betyder att kostnaderna verkar vara grovt sett proportionella mot antalet resenärer. 

 R2 

Rät linje 0,8531 

Andra grad 0,8648 

Tredje grad 0,8916 

Fjärde grad 0,8978 

 

Vi drar slutsatsen att också kostnaderna i stort växer linjärt med antalet resor. Samtidigt 
finns det naturligtvis skillnader i kostnader per resa mellan huvudmännen. Det torde 
också i detta avseende finnas en potential för att öka effektiviteten genom att sänka 
kostnaderna.  

 
6.2 Resultat av ekonometrisk analys 
Eftersom utgångspunkten för detta projekt är att bättre avtal skulle kunna ge incitament 
till operatörerna att det skulle kunna leda till utveckling och att nettoavtal (utformade på 
rätt sätt) kan vara rätt väg ledde det oss till hypotesen att operatörerna med nettoavtal 
borde ligga i topp i Sverige när det gäller resande när man kontrollerar för befolknings-
storlek, befolkningsutveckling, befolkningstäthet, pris m.m. 

Vi har använt följande variabelförkortningar: 

BEF = Befolkning 

YTA = Areal 

TÄT = Beolkningstäthet 
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BKM = Antal körda busskilometrar i linjetrafik 

RES = Antal resor 

INT = Totala biljettintäkter 

TK = Totala kostnader 

INT/RES = Intäkter per resa 

ND = Nettodummy antar värdet 1 om avtalet innebär att operatören erhåller någon del 
av biljettintäkterna. 

 

Konstruktionen av nettodummyn innebär typiskt sett att variabeln antar värdet 0 för de 
flesta huvudmän och 1 för de få som har nettoavtal eller liknande. Därmed fångas alla 
skillnader som finns hos de huvudmän som har nettoavtal oavsett om det beror på 
nettoavtalet eller ej.  

Vi har velat studera både i vilken utsträckning det faktiska resandet har påverkats av 
pris avtalsform och olika omständigheter som befolkningsstorlek och stadens yta har 
påverkat. Vi ansatte därför följande funktionsform för resande: 

 

RES = a + b BKM + c INT/RES + d BEF + e TÄT+ g ND (1) 

 

Det innebär att vi betraktar resandet (efterfrågan) som en funktion av utbudet av buss-
kilometrar, intäkter per resa, befolkningsstorlek, befolkningstäthet och avtalsformen. Vi 
betraktar antalet busskilometrar som ett mått på tätheten i trafiken och på omfattningen 
av linjenätet. Vi förväntar oss att efterfrågan på resor är större ju större utbudet är. 
Genomsnittlig intäkt per resa antar vi avspeglar den genomsnittliga prisnivån på 
resorna. Vi förväntar oss att en högre prisnivå leder till lägre efterfrågan på resor allt 
annat lika. Vi antar också att ökad befolkning leder till ett ökat antal resor. En ökad 
befolkningstäthet har inte en självklar effekt. Den kan leda till att det blir lättare att gå 
och cykla eller så kan den leda till att kollektivtrafiken blir mer attraktiv. Slutligen antar 
vi att ett nettoavtal (allt annat lika) leder till att flera resor görs då nettoavtal leder till ett 
starkare incitament att utveckla trafiken. 

Vi är också intresserade av vilken effekt avtalsformen har haft för kostnaderna. Vi 
studerar därför kostnaderna som en funktion av utbudet av busskilometrar, antalet resor, 
befolkningstäthet, tätortens areal och avtalsformen. 

 

TK = a + b BKM + c RES + d TÄT + e YTA + f ND (2) 

 

Vi förväntar oss att de totala kostnaderna är större ju större antalet busskilometer är. Vi 
väntar oss också att flera resor ökar kostnaderna. Samtidigt antar vi att en tätare stad gör 
det möjligt att åstadkomma ett visst antal resor till lägre kostnader. Större areal som 
tätorten är utspridd på antar vi leder till högre kostnader. Bruttoavtal leder till starka 
incitament att konkurrera med kostnader. Samtidigt är det inte säkert att näten blir 
optimala. Möjligen leder nettoavtal till starkare incitament att hålla kostnaderna låga. 
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6.2.1 Modell 1 Efterfrågan 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten av skattningen av en efterfrågefunktion.  

 
Regressionsstatistik  

Multipel-R 0,966  

R-kvadrat 0,934  

Justerad R-kvadrat 0,931  

   

Observationer 119  

   

ANOVA   

 Fg KvS MKv F 

Regression 5 8,53E+14 1,71E+14 320,0753 

Residual 113 6,02E+13 5,33E+11  

Totalt 118 9,13E+14  

   

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant -1869330 708800,8 -2,63731 0,00953 

BKM 1,274 0,114886 11,08599 8,96E-20 

INT/RES -67911,2 53179,19 -1,27703 0,204211 

BEF 49,242 7,30814 6,737987 7,07E-10 

TÄT 484,058 253,7104 1,907916 0,05894 

Nettodummy -370051 166536,3 -2,22204 0,028272 

 

Låt oss först tolka koefficienterna. Till att börja med är det viktigt att koefficienterna 
skall tolkas som effekten av att den oberoende variabeln ändras när alla andra 
oberoende variabler är oförändrade.  

 

Större utbud förenat med fler resor 
Vi kan konstatera att en ökning av antalet körda busskilometer i det dataset vi studerar 
är förknippat med ett ökat antal resor. Antalet resor är således i genomsnitt 1,3 stycken 
fler om utbudet är 1 km större. Det innebär att koefficienten har det förväntade tecknet. 
Denna koefficient är också statistiskt signifikant skild från noll.  

 

Högre priser förenade med färre resor 
Antalet resor är i genomsnitt cirka 70 000 färre om det genomsnittliga priset på en resa 
är 1 krona högre. Det innebär att koefficienten har det förväntade tecknet. Denna 
koefficient är emellertid inte statistiskt signifikant skild från noll. 
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Större befolkning förenat med fler resor 
Antalet efterfrågade resor ökar med i genomsnitt cirka 50 stycken om befolkningen  
ökar med 1 person. Detta är det förväntade tecknet. Denna koefficient är statistiskt 
signifikant skild från noll.  

 

Större befolkningstäthet förenat med fler resor 
Även befolkningstäthet ökar antalet efterfrågade resor med i genomsnitt cirka 500 om 
antalet boende per kvadratkilometer ökar med 1 per kvadratkilometer. Denna 
koefficient är nära statistiskt signifikant skild från noll.  

 

Nettoavtal förenat med färre resor 
Något överraskande finner vi att koefficienten för nettodummyn har ett negativt tecken. 
Det innebär att en operatör som har ett nettokontrakt när alla de andra variablerna är lika 
i genomsnitt har 370 000 färre resenärer än om den har ett bruttoavtal. Detta kan 
jämföras med det genomsnittliga antalet resor i datasetet som är 4,5 miljoner resor. Det 
innebär cirka 8 procent färre resor med nettoavtal. Även denna koefficient är statistiskt 
signifikant skild från noll.  

 

Kommentarer 
En viktig aspekt i vårt dataset är att det sker få förändringar av statusen netto/brutto. 
Därför är det svårt att skatta effekten av att statusen ändras. Vi kan egentligen bara se 
skillnaden mellan de som har och de som inte har nettoavtal. Därför är det svårt att 
kontrollera för att det kan finnas andra egenskaper som gör att kostnaderna är högre i 
gruppen som har nettoavtal än i den övriga gruppen. Det kan därför inte uteslutas att det 
finns andra orsaker än avtalen som förklarar kostnadsskillnaderna. 

 

Modellval 
Vi har provat några olika varianter av efterfrågefunktioner. Den modell vi presenterar 
här är den som gav bäst F-värde och flest signifikanta skattningar av koefficienterna. Vi 
har bl.a. provat en variant där vi som beroende variabel har den relativa förändring av 
antalet efterfrågade resor och som oberoende variabler har bl.a. den relativa föränd-
ringen av antalet utbjudna busskilometer och den relativa förändringen av intäkt per 
resa. Denna modell har dock sämre förklaringskraft. Koefficienterna för förändrings-
variablerna har dock rätt tecken och är signifikant skilda från noll. 
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6.2.2 Modell 2 Kostnader 
I detta avsnitt redovisas resultaten av skattningen av en kostnadsfunktion.  

 
Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,956 

R-kvadrat 0,914 

Justerad R-
kvadrat 

0,910 

Observationer 117 

  

ANOVA  

 Fg KvS MKv F 

Regression 5 1,7E+17 3,4E+16 234,5027

Residual 111 1,61E+16 1,45E+14

Totalt 116 1,86E+17

  

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 16160162 11614439 1,391 0,167

BKM 19,467 2,750 7,078 1,4E-10

RES 7,0738 1,521 4,651 9,19E-06

TÄT -6291,91 4326,967 -1,454 0,149

YTA -7077,87 2916,802 -2,423 0,017

Nettodummy -6064197 2799865 -2,166 0,032

 

Även denna kostnadsfunktion har högt F-värde och flera koefficientskattningar som har 
”rätt” tecken och är signifikant skilda från 0. 

 

Fler resor och fler utbudskilometrar förenat med högre kostnader 
Både ett större antal busskilometer och ett större antal resor förenat med högre kostna-
der. En extra busskilometer ökar kostnaderna med i genomsnitt cirka 20 kr. En 
ytterligare resa ökar kostnaderna i genomsnitt cirka 7 kronor. Båda dessa skattningar är 
signifikant skilda från noll. 

 

Högre befolkningstäthet förenat med lägre kostnader 
Högre befolkningstäthet i en stad är förknippat med lägre kostnader. En till invånare per 
kvadratkilometer minskar kostnaderna med 6 300 kronor. Koefficientskattningen är 
signifikant skild från noll. 
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Större tätortsareal möjligen förknippat med lägre kostnader 
Däremot leder ökad areal till lägre kostnader. En ytterligare kvadratkilometer leder till 
7 100 kronor lägre kostnader. Detta tecken är rimligen ”fel”. Rimligtvis ”borde” en 
större yta på tätorten öka kostnaderna, allt annat lika. En tänkbar förklaring till detta kan 
vara att tätorter med stor yta ändå kan ha en boendestruktur som innebär att boendet är 
koncentrerat i mindre områden som gör det möjligt att betjäna befolkningen till lägre 
kostnader. Koefficientskattningen är signifikant skilt från noll. 

 

Nettoavtal förenat med lägre kostnader 
En operatör med nettoavtal har i genomsnitt cirka 6 miljoner kronor lägre kostnader. Då 
den genomsnittliga kostnaden i urvalet är 60 miljoner kronor innebär det cirka  
10 procent lägre kostnader. Koefficienten är dessutom signifikant skild från noll. 

 

Modellval 
Även för denna modell har vi provat några olika varianter av kostnadsfunktioner. Den 
modell vi presenterar här är den som gav bäst F-värde och flest signifikanta skattningar 
av koefficienterna. Vi har bl.a. också provat en variant där vi som beroende variabel har 
den relativa förändring av kostnader och som oberoende variabler bl.a. har den relativa 
förändringen av antalet utbjudna busskilometer och den relativa förändringen av antalet 
efterfrågade resor. Denna modell har dock sämre förklaringskraft. Koefficienten för den 
relativa förändringen av antalet utbjudna busskilometer har dock rätt tecken och är 
signifikant skild från noll. Även koefficienten för den relativa förändringen av antalet 
efterfrågade resor har rätt tecken. 

 

Intäktsmodell 
Vi var också intresserade av att se om det verkade som om nettoavtalsoperatörerna var 
mer ivriga att få in intäkter. En modell totala intäkter som en funktion av antal resor, 
antal busskilometer, befolkning, täthet och nettodummy prövades därför. I denna modell 
har nettodummyn positivt tecken, men den är inte signifikant skild från noll. 

 

Kvalitet 
I detta avsnitt tittar vi något på hur efterfrågan och kostnader påverkas av kvalitet. Från 
Kollektivtrafikbarometern har vi fått tillgång till tidsserier från flera (men inte alla) 
operatörer. Vi har barometerdata från Linköping, Jönköping, Luleå, Norrköping, Gävle, 
Helsingborg, Lund, Sundsvall, Karlstad, Halmstad och Växjö. Vi valde att använda 
måtten på andelen nöjda resenärer (dvs. de som reser en gång i månaden eller oftare). 

I det första experimentet lade vi till kvalitetsvariabeln som en förklarande variabel i 
efterfrågefunktionen (1) ovan. Tanken är att bättre kvalitet kan leda till ökad efterfrågan. 
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Regressionsstatistik  

Multipel-R 0,955151 

R-kvadrat 0,912313 

Justerad R-
kvadrat 

0,902387 

Observation
er 

60 

  

ANOVA  

 fg KvS MKv F 

Regression 6 3,04E+14 5,06E+13 91,90416

Residual 53 2,92E+13 5,51E+11

Totalt 59 3,33E+14

  

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant -4178761 1733557 -2,41051 0,019432

Busskm 1,340823 0,150294 8,921345 3,89E-12

Int/Resa 3035,465 91076,22 0,033329 0,973538

Befolkning 53,79688 12,08219 4,452576 4,41E-05

Täthet 752,5136 388,7572 1,935691 0,058248

Nettodummy -443178 261956 -1,6918 0,096556

Kvalitet 7999,063 16829,04 0,475313 0,636517

 

Tolkningen av denna skattning är att kvalitetsvariabeln en högre upplevd kvalitet bidrar 
till ett ökat resande. Förklaringen är dock inte stark, eftersom den inte är statistiskt 
signifikant skild från noll. 

 

Högre kvalitet kostar mera 
I det andra experimentet lade vi till kvalitetsvariabeln som en förklarande variabel i 
kostnadsfunktionen (2) ovan. Tanken är att högre kvalitet kan leda till högre kostnader. 
Tolkningen av denna skattning är att ökad kvalitet kostar mera, vilket man kan förvänta 
sig. Denna variabel bidrar till att förklara kostnaderna, eftersom koefficienten är klart 
statistiskt signifikant skild från noll. 
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Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,965529 

R-kvadrat 0,932246 

Justerad R-
kvadrat 

0,924576 

Observationer 60 

  

ANOVA  

 Fg KvS MKv F 

Regression 6 7,69E+16 1,28E+16 121,5411

Residual 53 5,59E+15 1,05E+14

Totalt 59 8,25E+16

  

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant -4E+07 28231996 -1,40884 0,164724

Busskm 16,12683 3,253202 4,957219 7,72E-06

Resor 10,34033 1,872607 5,521892 1,03E-06

Täthet -11902,3 6132,257 -1,94093 0,057594

Areal -6801,03 3686,183 -1,84501 0,070627

Nettodummy -6562627 3597680 -1,82413 0,073773

Kvalitet 832259,4 224867,8 3,701105 0,000512
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7 De norska avtalen 
Frode Longva vid TØI har sammanfattat utformningen av avtal i Norge. 

 

Grenland 
Ett av de mest intressanta är det avtal som tillämpas i en grupp tätorter (Skien, 
Porsgrunn, Siljan och Bamble) i Telemark som kallas Grenland. Här har trafikhuvud-
mannen låtit TØI beräkna en samhällsekonomiskt effektiv subvention till operatören. 
Tanken är att subventionen skall verka så att operatören väljer det pris och det utbud 
som ger upphov till ett samhällsekonomiskt önskvärt utbud. Subventionen beräknas så 
att den täcker de positiva externaliteter som ytterligare passagerare ger upphov till.  

Kontraktet utgår ifrån ett nettoavtal som innebär att operatören behåller alla intäkter. 

Denne ges därutöver en ersättning beräknat på basis av antalet körda vagnkilometrar 
och uppnådda passagerarintäkter. Innan upphandlingen genomförs informeras därför 
anbudsgivarna om priser och subventioner. Budgivarna lämnar därefter anbud (som 
förväntas bli positiva) motsvarande det belopp som var och en är villiga att betala 
(alternativt som de vill bli kompenserade med) för att arbeta under detta kontrakt. 

Till detta fogas ett antal viktiga förutsättningar. En helt avgörande begränsning är 
huvudmannens budgetram. Den totala utbetalningen till operatören maximeras till  
37 MNOK. Möjligheterna att förändra utbudet under kontraktet begränsas också av ett 
minimiutbud av trafik. Detta definierades som dagens linjenät, turtäthet och mellan 
vilka tidpunkter på dygnet trafiken skulle köras, något som beskrevs som ett kärn-nät. 
Priserna skall vara förenliga med fylkets prisstruktur. Det finns emellertid en möjlighet 
att söka dispens från denna prisstruktur. Det finns också en klausul som innebär att om 
kundtillfredsställelsen sjunker under ett värde motsvarande 90 procent under initial-
värdet så har huvudmannen rätt att säga upp avtalet. 

Kontrakten innebär att operatören måste bära risker som har att göra med att huvud-
mannen förändrar (eller underlåter att förändra) politik på ett sådant sätt att det har 
effekt på bussresandet. Det kan t.ex. gälla infrastruktur och parkeringsvillkor. Dessa 
kopplingar utvecklas ytterst litet i avtalen. 

Longva konstaterar att den information som gavs som underlag för upphandlingen var 
begränsad. Konsekvenserna av detta avtal bedöms i den första avtalsperioden vara 
följande: 

• Stora förändringar av linjenätet har skett 

• Antalet producerade vagnkilometer ökade med 10 procent 

• Antalet resor ökade med 17 procent 

• Kostnaderna per producerad vagnkilometer har minskat markant. 

 

Hordaland 
I Hordaland är avtalen förhandlade och inte upphandlade. Man har valt en modell kallad 
kvalitetsavtal. Denna kan betraktas som en lätt variant av Grenlandsmodellen.  
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Kontrakten är nettoavtal. Priserna måste vara förenliga med fylkets kollektivtrafikregler. 
Operatören ges också bidrag för antal körda linjekilometrar, vagntimmar i ett grund-
utbud och vagntimmar i extrainsatser. 

För att undvika en övervinst har man förhandlat fram en överföring från operatören till 
huvudmannen. Även här finns en klausul som innebär att om kundtillfredsställelsen 
sjunker under ett värde motsvarande 90 procent under initialvärdet så har huvudmannen 
rätt att säga upp avtalet. 

En uppföljning av avtalet visar att fylket inte har levt upp till sitt åtagande att betala ut 
bidragen för antal körda linjekilometrar, vagntimmar i ett grundutbud och vagntimmar i 
extrainsatser i den utsträckning man lovat. 

 

Trondheim 
Projektet har också gjort ett studiebesök hos operatören i Trondheim som också har ett 
nettoavtal. Team Trafikk som har nettoavtalet med Trondheims kommun går ut 2007 
efter 10 år. Avtalet kommer emellertid inte att upphandlas i konkurrens, utan tanken 
hösten 2006 innebär att man förlänger överenskommelsen.  

Företaget har avskilts från den kommunala huvudmannen och var under några år ett 
kommunalägt bolag. Därefter såldes bolaget till Nettbuss (som i sin tur ägs av NSB) 
2001. Lönsamheten i verksamheten är svag. 

Det finns ett övergripande politiskt mål om att öka kollektivtrafikandelen i norsk trafik 
(Stortingsmelding 26.2002). Detta har i sin tur översatts i explicita mål för fylket och 
för Trondheims kommun. Den stora utmaningen är, på samma sätt som påtalades i 
Östersund, på marknadssidan, dvs. hur man får människor att resa. Bolaget anser att 
kostnadssidan är väl omhändertagen och man hävdar att betydande kostnadsminsk-
ningar åstadkommits under de senaste 10–20 åren. 

Avtalet innebär att ansvaret för priser och linjeutläggning ligger hos utföraren. 
Förändringar ska emellertid förankras hos beställaren. Man har ett avtal om en viss 
ersättning per år. Om operatören lyckas öka resandet får man behålla 90 procent av 
intäktsökningen. Under 2004 hade man en kostnadstäckning om 90 procent. Därefter 
genomfördes på politiskt initiativ en prissänkning om 8 procent vilket ökade resandet 
med 2 procent (dvs. en elasticitet om ca -0,25). Detta gjorde det nödvändigt med en 
högre ersättning från huvudmannen. 
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8 Försök med nettoavtal för stadsbussar 
Avsikten med detta avslutande avsnitt är att skissera ett väl planerat försök med nya 
ersättningsformer. Ett sådant bör ta sin utgångspunkt i väl genomtänkta mål och en 
övergripande strategi för att närma sig målen. Den enkla tanken är att försök med nya 
ersättningsformer bara kan bli lyckade om kontrakt och ersättningsform styr mot målen.  

 

Målformulering 
En preciserad målformulering bör innehålla en kvantifierad bild av vart man strävar 
beträffande samtliga transportslag. Den bör också tydliggöra vilken finansieringsbild de 
politiska beslutsfattarna anser vara rimlig. Detta ger ramar för hur kollektivtrafiken kan 
utvecklas.  

Samtliga transportslag kommer att påverkas kraftigt av skärpta miljökrav och den 
framtida teknikutvecklingen. Detta kommer att påverka både efterfrågan och kostnader 
för kollektivtrafiken. En bild av väntad kostnads- och prisutveckling behövs för att 
kunna precisera de ekonomiska förutsättningarna. 

En långsiktig målformulering skulle kunna se ut ungefär så här: X-stad strävar efter 
ökad tillgänglighet och mindre utsläpp av växthusgaser. Detta gör X-stad med en 
integrerad politik för stadsplaner, biltrafik, kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. 
På tio års sikt gör X-stads invånare inte fler transporter med bil. Staden avser att 
begränsa biltrafiken med färre och dyrare parkeringsplatser. X-stad siktar på att 
invånarna gör 10 procent fler kollektivtrafikresor. Kollektivtrafiken har klarat att öka 
sina marknadsandelar i konkurrens med en allt säkrare och allt miljövänligare bilism. 
De reala kostnaderna bedöms ökat i takt med KPI de senaste tio åren trots att bensin-
priserna bedöms öka med 40 procent realt. Kollektivtrafiken finansieras i lika hög 
utsträckning som idag med skattemedel. Invånarna gör 10 procent fler förflyttningar 
gående eller med cykel. Staden avser därför bygga 10 procent mera gång- och 
cykelbanor.  

 

Strategi 
En övergripande strategi kan innehålla en kort inventering av tillgängliga styrmedel och 
en motivering av den valda kombinationen av styrmedel. Till dessa styrmedel hör målen 
och de åtaganden som ligger i målen, huvudmannens åtagande att följa upp mål och 
åtagande, ersättningsformen och budgetramarna. 

 

Tydliggör ett tillgänglighetsåtagande 
Städerna kan formulera tillgänglighetsåtagandet på flera sätt och på flera nivåer. På en 
övergripande nivå kan det formuleras som att det totala utbudet av busstrafik ska vara 
över minsta nivå. På lokal nivå kan det definieras som att skolungdomar ska kunna åka 
kollektivt till skolan. På riktigt lokal nivå kan det definieras som tillgänglighet till 
hållplatser t.ex. genom att alla invånare har högst 10 minuters gångväg till närmaste 
busshållplats. 

Ekonomisk effektivitet har integrerats i målen för kollektivtrafiken t.ex. med något av 
kraven att 1) resandet ska öka till lika stora kostnader, 2) kostnaderna ska minska för ett 
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likartat utbud eller 3) att intäkterna ska öka utan att resandet minskar. Huvudmannens 
åtagande kan också begränsas, exempelvis genom att bidraget av skattemedel begränsas. 

 

En standard för uppföljning 
Vi tror att en tydlig standard för nyckeltal om priser, resande, marknadsandelar, trafik-
utbud, kostnader, skattebidrag, biljettintäkter och kundtillfredsställelse som offentlig-
görs regelbundet är en viktig förutsättning för ansvarsutkrävande av huvudmanna-
organisationen och de politiska besluten. En omständighet som vi förvånats över när vi 
studerat kollektivtrafiken är något som vi uppfattat som en stor variation i lättheten att 
få fram sådana grundläggande nyckeltal för busstrafiken i städerna.  

Det är också viktigt att huvudmannen har en princip för att tillhandahålla grundläggande 
information om trafikens förutsättningar i samband med förnyad upphandling av 
operatören. Detta är särskilt viktigt när huvudmannen vill använda nettoavtal första 
gången. Då behöver nya operatörer bra information för att kunna bedöma marknaden så 
att den innevarande operatören inte behåller ett orimligt informationsövertag. För att 
undvika detta måste huvudmannen fortlöpande samla in grundläggande information om 
trafiken. Även av detta skäl kan det vara viktigt med en standard för 
informationsinsamling. 

 

Nettoavtal med restriktioner 
Huvudsyftet med avtalet med operatören är att det ska ge operatören att kostnads-
effektivt utveckla trafiken i enlighet med huvudmannens mål. De centrala delarna av 
målen, som vi ser det är resandeökning, tillgänglighet och kostandseffektivitet. 

Om målen ser ut som dem vi utvecklade ovan så måste de innehålla krav på 
kollektivtrafiken som gör att den utvecklas mot målen. Dessa kan se ut som: 

• Incitament för att öka/behålla resande. 

• Krav på tillgänglighet t.ex. minimal tillgänglighet, minimalt utbud på utvalda 
linjer. 

• Begränsningar på utvecklingen av samtliga priser, t.ex. att Intäkter/Resor inte får 
öka med mer än x procent under avtalstiden. En synpunkt som framförts av 
operatörer är att det är viktigt reglera överlappande trafik och relationen till 
länstrafiktaxor. 

• Kompensation för kostnadsökningar som beror på priser bortom operatörens 
inflytande. Denna kompensation bör dock inte vara hundraprocentig då det tar 
bort alla incitament att hushålla med en dyr resurs. 

• Ett tydligt åtagande från huvudman och kommun att stödja utvecklingen av 
kollektivtrafik med stadsbyggnadsåtgärder och begränsningar av biltrafiken. 

• En begränsning av ökningen av huvudmannens finansiella börda. 

 

Grunderna i ett nettoavtal kan således vara de följande: 

1. Operatören behåller alla biljettintäkter. 

2. Operatören kompenseras av huvudmannen för ökade kostnader för drivmedel. 
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3. Operatören ges ett en ersättning som knyts till antalet resenärer. 

4. Huvudmannens totala utbetalning begränsas till ett maximalt belopp.   

5. Operatören ges frihet att utforma linjenätet med en begränsning i form av att det 
totala antalet vagnkilometer inte får minska mer än x procent jämfört med året 
innan upphandlingen. I områden med svag tillgänglighet ska en viss definierad 
tillgänglighet uppnås. 

6. Operatören ges frihet att utforma taxor med begränsningar i form av förenlighet 
med länstaxorna och att intäkter per resa årligen inte får öka med mer än x 
procent per år utöver KPI. 
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Bilaga 1 
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1. Bakgrund och syfte 
En av de första aktiviteterna som diskuterades när pristaksprojektet beviljades medel av 
VINNOVA var att göra en samanställning av nuläget i Sverige avseende de olika avtal som 
Trafikhuvudmännen (THM) använder sig av för att reglera affärerna mellan sig och 
trafikföretagen. Enkelt uttryckt kan man beskriva THM som en beställare och trafikföretaget 
som en utförare. 
 
Svenska Lokaltrafik föreningen (SLTF) och Bussbranschens Riksförbund (BR) kontaktades 
för att inhämta material över nuläget i Sverige och i respektive län/ THM. Med viss förvåning 
noterade vi dock att ingen av de två branschföreningarna hade några sammanställningar över 
vilka avtal som tillämpades runt om i landet.  
 
Varför är det då intressant att studera vilka avtalsformer som används?  
Huvudförklaringen är att kollektivtrafikbranschen under en lång period (senaste tio åren) 
diskuterat behovet av att se på kollektivtrafiken och kunden utifrån en gemensam affär. En 
gemensam affär, där bägge parter (THM och operatör) gemensamt samarbetar för att utveckla 
tjänsten utifrån kundens behov och där företaget som möter kunden också har möjlighet att 
tjäna pengar genom att vara duktig och leverera värde till kund. Det vill säga, på samma sätt 
som sker i de flesta branscher och affärer idag.  
 
Problemet är att så fungerar det inte idag eftersom bruttoavtalen, som idag används av en stor 
majoritet av THM, innebär att trafikföretaget fungerar som ett bemanningsföretag dvs. 
företaget får betalt enbart utifrån produktionsmått där kundens upplevelse inte ingår i 
uppföljning av hur leverans av tjänst skett1. Det operatören erbjuder är olika 
produktionsfaktorer som tidtabellskilometer, turer i rätt tid, etc. Operatören är m a o inte 
involverad i hur tjänsten skall utformas utan bara i utförandet.    
 
En medvetenhet finns inom stora delar av kollektivtrafikbranschen att avtalen har betydelse 
för affärens utveckling vilket också bekräftas av många svar i denna undersökning (se bl.a. 
sidorna 7–8). Dilemmat är att branschen inte riktigt verkar veta ”kompassriktning” för de 
närmaste stegen. 
   
Denna delrapport bygger m a o på resultaten från en enkät som riktades till samtliga 
Trafikhuvudmän (THM) i Sverige. Syftet med enkäten var dels att kartlägga i vilken 
omfattning THM i den allmänna kollektivtrafiken2 använder de olika avtalsformerna (brutto- 
incitament- och nettoavtal) och dels få ett svar på varför de valt just dessa avtalsformer i sina 
trafikupphandlingar/ avtal. En kunskap som också kanske kan bidra till varför begreppet den 
gemensamma affären fortfarande är ett begrepp istället för en väl implementerad verksamhet.  
 
 
 
 

                                                 
1 I de flesta avtal har naturligtvis en belöning alt. böter knutits till någon form av kundnöjdhet, de belopp som 
utbetalas eller utdöms är dock så blygsamma att de inte har någon relevans för affärens ekonomiska utfall.    
2 SIKAs definition av Allmän kollektivtrafik - erbjuds allmänheten exempelvis via tidtabeller och annan 
information. Trafiken kan vara linjelagd, ha anropsstyrda linjeavvikelser och/eller avgångar eller vara helt 
anropsstyrd. 
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2. Metod 
Utifrån ovan beskrivna brist på dokumenterad kunskap om nuläget avseende olika 
avtalsformer användande inleddes delprojektet med att en enkät skickades ut till samtliga 
THM i landet.  
 
THM ombads kortfattat att svara på ett antal frågor avseende, bl.a. antal avtal i länet, 
omsättning och varför man valt den valda avtalsformen. Se nedan/ nästa sida där enkätens 
huvudfrågor presenteras.  
 
Totalt svarade 20 st. THM på enkäten. I redovisningen hanteras Västtrafik som ett bolag, men 
vi har valt att se Länstrafiken i Mälardalens som tre olika bolag d v s Länstrafiken i Örebro, 
Västmanlands lokaltrafik och Södermanlands länstrafik.  
 
 
Definitioner: 
Avtal = upphandlad affär mellan THM och enskild entreprenör. 
Ansvarsområde = THM län/region 
 
Frågor: 
1a) Hur många avtal har Ni idag inom ert ansvarsområde? (Om ni inte vet exakt, ange det 
ungefärliga antalet.) 
1b) Avtalen motsvarar totalt _ _ _ miljoner kr/år. (Syftar till att få ett mått på THM:s totala 
kostnad för trafiken.) 
 
2a) Hur stor andel av dessa är Bruttoavtal / Incitamentsavtal / Nettoavtal  
 
2b) Hur stor andel av dessa är i omsättning sett; (utifrån svar 1b) Bruttoavtal / 
Incitamentsavtal / Nettoavtal  
 
3) Utifrån era svar ovan, vad är främsta anledningen till att ni valt den/dessa avtalsform(er): 
 
4) Sett i ett längre perspektiv 5–8 år, hur tror du att era och branschens avtal kommer att 
utvecklas: 
 
5) Övriga kommentarer som du anser är väsentliga i denna kartläggning. 
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3. Resultat 
Först lite fakta – totalt har de 20 THM som svarat på enkäten, redovisat 514 st avtal. De 
redovisade 514 st. avtalen omsätter totalt 14.8 miljarder kr.   
 
Den genomsnittlige THM har i dagsläget ca 25 st. trafikavtal med entreprenörerna. Bryter 
man ner siffrorna ytterligare har åtta THM färre än 10 st. avtal, varav Blekinge bara har ett (1) 
avtal för hela länet.  
 
Sex (6) stycken THM har mer än 40 st. avtal, de fyra nordligaste länen samt Västtrafik och 
Skåne. I Västerbotten och Norrbotten har man 78 st. respektive 80 st. avtal. Anledningen är 
att man i dessa län valt att prioritera en mångfald bland trafikföretagen genom att skapa små 
avtalsområden där den ”lilla” entreprenören kan hävda sig gentemot de större trafikföretagen 
och dess stordriftsfördelar.  
 
 
 
3.1. Avtalsformer  
Av de 20 THM som svarat är det 10 st. som enbart har bruttoavtal mellan sig och 
trafikföretagen. Vilket m a o betyder att den andra hälften av THM till vissa eller stora delar 
arbetar med större incitamentsavtal3 eller s.k. nettoavtal4.  
 
Bruttoavtal  
Förutom de 10 st. THM är det ytterligare ett par THM som har bruttoavtal enbart gällande 
busstrafiken men som har valt att arbeta med nettoavtal på tågtrafiken. Vilket beror på att 
Rikstrafiken krävt nettoavtal avseende tågtrafiken.    
 
3.1.1 Vanligaste anledningarna till bruttoavtal 
Vilken är de vanligaste anledningarna till att man väljer att arbete med bruttoavtal? 
 
• Försiktighet från ägarna, är det flera THM som anger som skäl. Med försiktighet avses i 

första hand att ägarna tillsammans med ledningen gjort bedömningen att ”bruttoavtal 
begränsar kostnadsutvecklingen”, som en THM uttryckte sig och därmed begränsas 
osäkerheten.  

 
• Ett annat vanligt skäl som många anger är att det är regional/ glesbygdstrafik och här är 

det bara bruttoavtal som är möjligt att använda!  
 
• Några THM anger också att entreprenörerna gemensamt, innan formen för upphandlingen 

bestämdes, lämnade in önskemål om bruttoavtal. Ett skäl som angavs var att ”bruttoavtal 
är okomplicerade”.   

 

                                                 
3 Större incitamentsavtal definierades enligt följande – där del av biljettintäkten erhålls av bägge parter dvs. 
såväl THM som entreprenör erhåller exempelvis 80-20, 50-50 av biljettintäkten.  
4 Nettoavtal definieras enligt följande – entreprenören erhåller hela biljettintäkten 
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3.1.2  Vanligaste anledningarna till Incitament- och nettoavtal  
Som konstaterats ovan arbetar andra hälften av de svarande THM till vissa, eller stora delar 
med ”större” incitament eller nettoavtal. Varför har då dessa län valt att arbeta med flera olika 
former av avtal inom länet eller bara med incitament/ nettoavtal?  
 
• Stimulera entreprenören till delaktighet och engagemang i affären, är det viktigaste skälet 

som flera av THM uppgett.  
 
• Skapa drivkrafter för entreprenören att bry sig och ta större ansvar för kunden är ett annat 

lika förekommande argument.  
 
• En huvudman – som idag arbetar med incitament – anger att nästa steg i att öka ansvaret 

hos entreprenören är att engagera denne i nya uppgifter som att marknadsföra och sälja in 
resorna.  

 
 
Motsägelser 
Intressant att notera är att flera av de THM som idag enbart arbetar med bruttoavtal angav 
glesbygdstrafik som skäl att inte arbete med incitament/ nettoavtal. Detta motsägs bl.a. av 
länstrafiken i Norrbotten som ser större incitamentsavtal som en bra möjlighet att skapa 
drivkrafter och har också tillämpat denna avtalsform de senaste 10 åren.  
 
Ett annat argument för bruttoavtal är bl.a. att bruttoavtal begränsar kostnadsutvecklingen. 
Detta motsägs återigen av andra THM som ser satsningen på incitament-/ nettoavtal som ett 
sätt att begränsa och sprida risktagandet i upphandlingen och affären.  
 
 
 
3.2. Framtiden? 
En avslutande fråga som ställdes i enkäten var – ”hur tror ni sett i ett längre perspektiv på  
5–8 år att era och branschens avtal kommer att utvecklas”? 
 
Här kan konstateras ett starkt samband mellan de avtalsformer som THM tillämpar idag och 
hur man svarat på frågan. Åtta THM, varav de flesta idag arbetar med enbart bruttoavtal, 
gjorde bedömningen att det blir fortsatt användande av bruttoavtal, d v s relativt oförändrat 
avseende val av avtal.   
 
Elva (11) THM gjorde å andra sidan bedömningen att utvecklingen kommer att gå mot större 
andel av incitaments- eller nettoavtal. Det är också bland dessa THM som man ser ett större 
användande av incitament och/ eller nettoavtal.    
 
Sammanfattar man frågan om framtiden ser man en tydlig skiljelinje mellan de mer 
traditionella THM och de som vill utveckla för framtiden. I den senare gruppen diskuteras hur 
engagemang och drivkrafter skall skapas för att marknaden skall få en bättre produkt. I den 
förra gruppen handlar argumenten mer om hur man kan säkerställa planeringsprocessen och 
bestämma avgångstider. 
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Annorlunda uttryckt kan man påstå att det handlar om att stärka/ fortsätta att arbeta i 
produktionsparadigmet respektive att förflytta sig till kundparadigmet och de för kunden 
viktiga värdeskapande processerna.  
 
 
 
3.3. Övriga kommentarer och tankar från THM 
Förutom de kommentarer som gavs till de konkreta frågorna som ställdes är det många THM 
som också – glädjande nog – avgett s.k. övriga kommentarer. 
 
Ägarnas brist på intresse av nya avtal 
Ett ”problemområde” som flera av de svarande tar upp, är ägarnas/ politikernas allt större 
benägenhet att vilja detaljstyra och inte släppa kontrollen. Några THM menar att det många 
gånger är politikerna som vill ha kvar bruttoavtalen bara för att THM skall kunna få fortsätta 
bestämma eftersom en eventuell utveckling av rollfördelning mellan THM och trafikföretag 
innebär att de politiska besluten blir mer övergripande eftersom marknadsföring, planering 
och driftfrågor då hanteras av entreprenören.  
 
Entreprenörerna omognad 
Ett annat problem som tas upp är entreprenörernas omognad och ovilja att tänka nytt. Med 
nytt avses att vara med i och stödja upphandlingar som bygger på incitament och/ eller 
nettoavtal och se affärsmöjligheter istället för problem. När THM ibland försökt att i 
upphandlingsunderlaget lägga in mer kvalitativa variabler har många gånger BR olika 
regionala förbund överklagat tagna beslut i upphandlingarna och i vissa fall har de också 
inneburit att THM tvingats att göra om upphandlingen, vilket naturligtvis skapat en osäkerhet 
hos THM om framtida upphandlingar.   
 
Annat 
En THM menar att ett huvudproblem för branschen är dess låga lönsamhet vilket innebär att 
inget utvecklingstryck skapas, d v s inga vinster eller överskott genereras som kan 
återinvesteras in i verksamheten vilket på sikt leder till stagnation.  
 
Detta avsnitt får avslutas med ett citat från en VD som skriver, ”THM arbete med att styra 
trafiken skulle antagligen skötas bättre av marknaden, dessutom är operatörerna märkligt 
omogna och har dålig kunskap on nettoavtal”. 
 

VTI rapport 625 



Bilaga 1 
Sid 8 (8) 

 
4. Slutsatser   
Många s.k. sanningar om exempelvis varför bruttoavtal är det bästa alternativet motsägs av 
andra THM som anser annorlunda och också arbetar med andra avtal.  
 
Vad gäller synen på bruttoavtal tolkar vi svaren från enkäten som att många THM har ett 
svagt intresse av att vilja pröva något nytt.  
 
Entreprenörerna är omogna och vågar inte/ vill inte ta någon större affärsrisk. Denna åsikt 
delas också av många THM. En intressant fråga är dock hur svaren sett ut om liknande frågor 
skickats ut till trafikföretagen? Vår erfarenhet från branschen säger oss att många operatörer 
som svarat skulle ha uttryckt missnöje med hur upphandlingar avseende incitament/ nettoavtal 
är utformade eftersom trafikföretagen anser att det enbart syftar till att minimera THM 
ekonomiska åtaganden och risk och inte heller skapar någon större frihet för företaget att 
arbeta med den s.k. marknadsmixen (pris, plats, produkt, promotion och personal).  
 
Den flora av olika åsikter och s.k. ”sanningar” som redovisas är också ett uttryck för att inga 
vetenskapliga teorier har applicerats på branschen som kan verifiera eller falsifiera olika 
inriktningar. Annorlunda uttryckt kan man beskriva det som att ingen större kunskap och 
insikter om hur man kan skapa marknadsdynamik upparbetats inom branschen.    
 
Intressant utifrån svaren och möjligheterna till s.k. kommentarer är att ingen THM har 
diskuterat avtalens längd eller möjligheter (optioner) att förnya dessa när bägge parter är 
nöjda med utformningen.  
 
Några enstaka THM diskuterar betydelsen av en stark kvalitetsuppföljning d v s en stark 
fokusering på den funktionella kvaliteten. Detta är också ett uttryck för brist på insikt att ökat 
resande i första hand skapas genom att utveckla starkare varumärken och hitta former för hur 
entreprenörerna tar ett större ansvar för kunderna och marknaden. I bl.a. kollektiv-
trafikbarometerns analysverktyg ser vi att bra funktionell kvalitet gör kunden nöjdare men 
kunden kommer inte att resa mer, eftersom det är en s.k. hygienfaktor – skall bara fungera. 
Dålig kvalitet däremot innebär naturligtvis att kunden reser färre gånger.  
 
Bristen på intresse för avtalsfrågans visualiseras också i att de bägge branschorganisationerna 
inte hade någon statistik avseende användandet av olika avtal. Utifrån ovan ”rätt så enkla” 
sammanställning av avtalsläget är det uppenbart att kollektivtrafiken måste ta tag i frågan och 
börja arbetet med att formulera en eller flera strategier för hur avtalsfrågan kan och bör 
utvecklas. 
 
Ett av de första steg som THM bör ta är att koppla och beskriva sin verksamhet till någon 
form av kvalitetsmodell och/ eller managementverktyg som t.ex. en verksamhets-
styrningsmodell där arbetet struktureras upp i faktorer som är övergripande respektive 
operativa, d v s ett tydligare sätt att skilja på långsiktiga strategiska frågor respektive 
kortsiktiga och därmed avsätta resurser till de långsiktiga utvecklingsfrågorna.  
 
Vårt intryck av enkäten samt parat med övrig erfarenhet från kollektivtrafikbranschen är att 
många gånger ”hinns inte” de långsiktiga frågorna med eftersom man blir uppäten av dagliga 
operativa spörsmål. 
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Blekingetrafikens och Swebus erfarenheter av nettoavtal  
 
 
Denna PM har utarbetats efter intervjuer med Per Lindblad, Blekingetrafiken (BT), och Lukas 
Bernspång, Swebus, och har granskats av dessa. Visst bakgrundsmaterial har tillhandahållits 
av Sven Hult, Blekingetrafiken. 
  
 
Bakgrund  
 
För busstrafiken i Blekinge har under avtalsperioden augusti 1999–juni 2006 tillämpats ett 
nettoavtal. Under första året gällde nettoavtalet Karlskrona stadstrafik och utökades till att 
fr.o.m. år två gälla hela länet (med undantag för “småbusstrafik”). Nettoavtalet innebär att 
Swebus, som ensam bussentreprenör i länet, i princip hade ansvaret för planering och 
marknadsföring av trafiken fram till sommaren 2006. 
 
Vad gäller upphandling av busstrafik så har tendensen i hela landet under senare år varit att 
trafikupphandlingarna blivit mycket dyrare, 10–40 %. Skälen till detta är flera. Ett sådant är 
den allmänna utvecklingen av KPI och petroleumindex. Den mest troliga förklaringen enligt 
Blekingetrafiken (BT) är dock att entreprenörerna lagt för låga anbud, prisat ner sig, för att 
vinna trafik med förhoppningen att man kanske på längre sikt skall kunna ta igen detta. 
Entreprenörerna har fått svårt att upprätthålla kvalitet, arbetsmiljö då man på alla sätt har fått 
arbeta med besparingar. Krav från ägare till bussföretagen om bättre lönsamhet kommer med 
största sannolikhet att leda till större kostnader vid kommande upphandlingar.  
 
I Blekinge har vidare konkurrensen varit sämre än på de flesta andra håll i landet genom att 
det knappast funnits kvar några bussentreprenörer som kan ta delar av trafiken. Att reducera 
kostnaderna genom att sänka kvalitetskraven är knappast möjligt då det krävs en god 
kvalitetsnivå för att t.ex. uppnå målet om att resenärer med funktionshinder skall resa med 
den allmänna busstrafiken. Vidare är en god kvalitet en absolut förutsättning för att få behålla 
nuvarande kunder och locka nya resenärer att åka.   
 
 
Totalutbud 
 
Den ursprungliga volymen var 6 008 302 Vagn km/år. BT fastställde antal vagnkm för vart 
och ett av de fem trafikområdena.  
 
Swebus lade in en rabatt i sin offert i form av en prissänkning på 1,6 MKr/år om man fick ett 
nettoavtal. Avtalet förutsatte däremot att Swebus skulle öka utbudet motsvarande 1,6 Mkr/år, 
en ökning som omvandlades till vagnkm något olika beroende i vilket trafikområde man 
körde. Efter några år fick ökningen ske var som helst i Blekinge. Ökningen kunde även ske i 
antal fordon. Ökningarna prissattes enligt priserna i det ursprungliga bruttoavtalet. 
 
I stället för att öka trafiken ville Swebus hellre minska nettoersättningen med 1,6 Mkr/år men 
BT insisterade på att få en ökning av trafiken. Swebus godtog detta (helt enligt avtalet), men 
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var kanske för optimistiska beträffande möjliga resandeökningar och lyckades inte öka 
biljettintäkterna med 1,6 MKr/år.  
 
 
Samarbetet inom BLESS 
 
2002–2005 drev Swebus och BT BLESS, Blekingetrafiken-Swebus Service AB. Bolaget var 
ett gemensamt serviceorgan för partsgemensamma frågor avseende utredning, planering och 
marknadsföring av busstrafiken. Exempelvis skulle BLESS utarbeta förslag avseende 
tidtabeller för nästa trafikår och underlag för trafikförsörjningsplanen.  
 
BLESS ägdes till 51 % av Swebus och 49 % av BT. Styrelsen bestod av tre personer från 
varje företag och Swebus hade ordförandeposten. Arbetet i BLESS präglades av samförstånd. 
Två parter som tillsammans försökte uppnå bra trafiklösningar och en bra resandeutveckling. 
 
BT avvecklade sin planeringsverksamhet och BT upplevde att Swebus hade för små 
planeringsresurser. BLESS var ett arbetsredskap men formellt skulle Swebus föreslå 
förändringar till BT. 
 
 
Linjenät och turtäthet 
 
BT fastställde linjenätet. För ändringar av linjenätet fanns inget regelverk utan en dialog 
fördes mellan Swebus och BT vid större förändringar. Som väsentlig förändring bör nämnas  
linjeomläggning av hela Karlskronas stadstrafik inkl förorter genom integreringen av 
landsbygdslinjer med Karlskronas yttre förortslinjer, detta gav ”ytterförorterna” bättre 
turtäthet. Under avtalsperioden gjordes vidare en samt en förändring av trafiken i området 
Karlshamn/Olofström/Mörrum/Svängsta. Gemensamt för dessa förändringar var att de 
byggde på en samsyn mellan Swebus och BT.  
 
Swebus fastställde turtätheten. Utgångspunkten var tidtabellen 2000/01, förändringar i 
högtrafik fick inte göras men i övrigt kunde Swebus ändra turtätheten. Den enda absoluta 
begränsningen var att gymnasieturer inte fick dras in. I övrigt kunde 10 min turtäthet ändras 
till 20 min förutsatt att det totala antalet vagnkm (+ ökningen om 1,6 Mkr/år) bibehölls. 
Swebus ville förenkla utbudet för att göra det lättare för kunderna – bort med fotnoter i 
tidtabellerna. Turer med lågt utnyttjande togs bort.  
 
Flyttning av hållplatser beslöts mellan BT och respektive kommun. 
 
 
Andra utbudsförändringar 
 
Turer i gymnasielägen fick inte tas bort. Detta fick t ex betydelse för dåliga linjer på landet 
med enbart en morgon- och en eftermiddagstur. Dessa linjer fick oftast vara kvar trots dåligt 
resandeunderlag. 
 
Trafikens ”profil”, grafiskt och på andra sätt, skulle vara BTs för att överbrygga 
entreprenörsskiften men vissa inom Swebus ville ha haft en mera egen profil under 
avtalsperioden.    
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Taxa 
 
Swebus hade under 2001–2006 rätt att höja taxan med 10 % + KPI och höjde med 5 % rätt 
snart efter att man fått denna möjlighet. Swebus svenska ledning tryckte därefter på Swebus i 
Blekinge för att höja mer och taxan höjdes med ytterligare 5 % ett halvår senare. 
Blekingetrafiken (BT) hade inget formellt att erinra mot detta. 
 
Inom ramen för det totala uttaget gjordes följande förändringar.  
 

 Fallande zonpris (degressiv taxa). Blekinge är litet med bara 10 zoner   
 Länskortpriset höjdes 
 Tvåzons kort infördes, riktat mot pendlare. Tidigare fanns bara läns- och 

enzonskort  
 Rabattsatsen för värdekort sattes i % i stället för kronor 
☺ CSN rabatt på Kustbussen infördes för att konkurrera med tåget. Swebus fick ta på 

sig denna affärsrisk och fick fler bussresande 
 Särskild nattaxa har tidvis funnits 
 Abonnemang med autogirobetalning infördes, togs bort 2006 i nya avtalet 
 Swebus gillade inte sommarkortet (finns i flera län) men fick inte ta bort det för 

BT 
 
Swebus höjningar skulle formellt godkännas av BT men den enda invändningen var 
borttaganden av sommarkortet. 
 
Swebus anser att taxefrihetsgraderna var rätt bra men att företaget borde ha haft en mera 
långsiktig taxestrategi redan vid början av avtalsperioden.  
 
Det bör observeras vad som sägs i Tilläggsavtalet som tecknades vid övergång till nettoavtal, 
punkt 7.1 6:e stycket; 
 
Swebus skall till BT för slutligt godkännande presentera förslag till de taxor man önskar tillämpa inom 
de aktuella trafikområdena för nettokostnadsavtal. BT förutsätts därvid vara lyhörd för Swebus förslag 
och synpunkter förutsatt att dessa ligger inom ramen för överenskommen taxenivå och taxestruktur. 
Förhandlingar skall upptas mellan parterna om BT bedömer att taxeförslag inte kan godkännas.  
 
 
Kvalitetsaspekter 
 
Det viktigaste inslaget var böter för förseningar och inställda turer – enligt Swebus spelade 
dessa en mindre roll under avtalsperioden. Vidare utfördes kundenkäter 1-2 gånger/år ombord 
på bussarna. Om resultatet av dessa enkäter tre gånger i rad understeg ett visst värde hade BT 
rätt att säga upp avtalet med åtta månaders varsel. 
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Kostnader 
 
I BTs Årsberättelse 2005 nämns  
 
Nettokostnad/vagnkm 4,70    
Nettokostnad/resenär 6,05 
 
Motsvarande uppgifter för riket1

 
Nettokostnad/vagnkm   uppg saknas    
Nettokostnad/resenär 9,00   
    
Nettokostnaderna för BT med det nya avtalet från juni 2006 beräknas bli cirka 30 % högre. 
 
 
Nettoavtalet i backspegeln 
 
Blekingetrafiken 
 
Per Lindblads (BT) personliga uppfattning är att om nettoavtal skall fungera så måste 
operatören ha första platsen och THMs roll tonas ned. Han anser att nettoavtal kan fungera i 
avgränsad stadstrafik men knappast i landsbygdstrafik. 
 
I BTs styrelse var alla eniga då nettoavtalet tecknades men småningom visade det sig att vissa 
hade svårt att avhända sig inflytande. Vissa politiker utanför BTs styrelse var kritiska särskilt 
i de fall de behövt ”köpa till” turer som Swebus dragit in. Kunderna hade inte fler klagomål 
än tidigare, de märkte troligen inget av att trafiken upphandlats med nettoavtal.  
 
THM undersökte inför upphandlingen 2006 intresset för netto- resp. bruttoavtal hos 
potentiella anbudsgivare. Dessa var tidigare (under slutet av 1990-talet) angelägna om att få 
nya avtalsformer men intresset svalnade, delvis som en effekt av erfarenheterna i Blekinge. 
THMs ägare (kommunerna och Landstinget) ville ha bruttoavtal fr o m 2006.   
 
Swebus  
 
Swebus erkänner att deras anbud var för optimistiskt, mycket beroende på att det var första 
gången man lade anbud på ett nettoavtal. Det fanns också vissa svårigheter med 
samarbetsformerna, även om Swebus formellt hade stor frihet så skulle BT skulle i praktiken 
godkänna Swebus förslag till t ex taxeförändringrar. Förändringarna tog generellt längre tid 
än vad som borde ha varit fallet. Det fanns möjlighet att hoppa av avtalet 2003, Swebus borde 
ha utnyttjat denna möjlighet. Det brast även i kontinuiteten, Swebus hade under 
avtalsperioden många chefsbyten medan BT inte hade några alls.  
 
Nettoavtal kan efter Blekingeperioden ha få ett oförtjänst dåligt rykte. Det bör framhållas att 
inom THM-trafiken har nettoavtal små chanser att fungera fullt ut eftersom THM och kanske 
särskilt deras politiker ogärna vill släppa ifrån sig det inflytande de haft under flera decennier. 

 
Swebus var anbudsgivare även inför trafikstarten 2006-06 men förlorade. Bruttoavtal måste 
byggas ut med betydligt starkare incitament än idag för att inte trafiken skall stagnera.  

 
                                                 
1 Lokal och regional kollektivtrafik 2005. SIKA statistik 2006:24 s. 24. 
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Det finns idag ett gemensamt kollektivavtal för bussbranschen, därmed finns det små 
löneskillnader att konkurrera med. Återstår enbart ett effektivare utnyttjande av personalen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Erfarenheterna från Blekinge visar på svårigheterna att besluta om och hålla fast vid 
gränsdragningen mellan THM och entreprenören vad gäller de viktiga områdena 
 

− Linjenät 
− Tidtabell 
− Integration/anslutning mellan linjer (och buss/tåg) 
− Taxor  
− Standard på fordon mm 
− Ansikte mot kund. 

 
THM i Sverige har under många år haft ett totalansvar för lokal och regional kollektivtrafik 
och i de flesta fall varit ansiktet mot kunderna. Detta kan vara svårt att “släppa” till en 
entreprenör. Liknande frågeställningar diskuteras ingående i olika europeiska projekt bl.a. 
SPUTNIC där framförallt länderna i östra Europa är lyhörda för nya idéer, framförallt 
kostnadssparande idéer.  
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Innledning 
Kontraktsformene i bruk ved kjøp av lokal kollektivtransport er i stadig utvikling. 
De senere årene har vi sett en gradvis overgang fra bruk av rendyrkede 
bruttokontrakter til at disse i økende grad blir supplert med en eller flere former 
for økonomiske insentiver (Longva og Osland et al 2005). Slike insentiver kan 
være produksjonsrelaterte, inntektsrelaterte eller kvalitetsrelaterte, og kan være 
basert på mer eller mindre tilfeldig valgte størrelser eller mer formelle 
samfunnsøkonomiske modellberegninger. Selv om bruttokontrakter er den 
vanligste kontraktsformen ved bruk av anbud i Europa, kan slike insentiver i 
prinsippet også inkluderes innenfor nettoprinsippet.  
  
I dette notatet skal vi ta for oss tre eksempler fra Norge hvor kontraktenes iboende 
risikofordeling har blitt supplert med ulike former for økonomiske insentiver. 
Eksemplene er hentet fra fylkene Vestfold, Telemark og Hordaland. Vestfold har 
en bruttokontrakt hvor de lar operatøren beholde 30 prosent av 
passasjerinntektene. I Telemark har de supplert en nettokontrakt med 
samfunnsøkonomisk beregnede tilskudd per vognkilometer og passasjerinntekter, 
for så å la tilbyderne konkurrere om prisen på å kjøre på denne. Hordaland har 
basert seg på en lignende avtale som i Telemark, om enn innenfor et 
fremforhandlet regime og med noe svakere resultatavhengige tillegg. De tre 
”modellene” skal i det følgende beskrives.  
 
Vestfold 
I Vestfold fylke er all ruteproduksjon tildelt ved hjelp av anbud. Til nå har alle 
kontraktene vært relativt rendyrkede bruttokontrakter, men ved siste 
tildelingsrunde ble inntil 30 prosent av tilskuddene gjort passasjeravhengige. Den 
aktuelle kontrakten omhandler perioden 1. januar 2006 til og med 31. desember 
2011 (med mulighet for tre års forlengelse), og består av to rutepakker på 1,8 
millioner og 1,9 millioner rutekilometer.  

Tildelingskriteriene er som før: Vinneren av anbudet er det busselskapet som 
tilbyr lavest pris (lavest årlig godtgjørelse). Med pris menes prisen på den 
definerte anbudspakken, kompensasjon for produksjonsendringer og 
priskonsekvenser av eventuelle forbehold og endringsforslag. Underkriterier ved 
tildeling står i prioritert rekkefølge og tas i betraktning ved prislikhet. Disse er 
vognstandard, alternative rutetilbud og erfaring og profesjonalitet samt system for 
kvalitetsoppfølging. Underkriteriene har imidlertid ikke blitt gjort gjeldende ved 
noe anbud i fylket til nå.  

Den årlige godtgjørelsen i vinnerbudet deles på antallet rutekilometer i avtalt 
produksjon. Endringer i produksjonen som ikke er større eller mindre enn én 
prosent gjøres uten at godtgjørelsen til operatøren endres. Utover dette godtgjøres 
produksjonsendringer i henhold til vinnerens egne kostnadsberegninger. I tillegg 
justeres godtgjørelsen årlig for konsumprisindeks, samt delvis for endringer i 
lønns- og drivstoffutgifter etter en egen formel. Kontrakten inneholder også 
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forhåndsdefinerte krav om bøter dersom faktisk tilbud fraviker fra hva som er 
avtalt i henhold til kontrakt.  

Den opprinnelige bruttokontrakten er altså utvidet ved at operatøren beholder 30 
prosent av de årlige billettinntektene. Operatørens økte inntektsrisiko har 
imidlertid ikke endret den formelle ansvarsdelingen mellom partene. Det betyr at 
innkjøpsorganet (et fylkeskommunalt eid aksjeselskap) fortsatt tar seg av 
markedsføring, ruteopplysning, informasjon, taksfastsetting og ruteplanlegging. 
Operatøren har utelukkende ansvar for produksjon av avtalt rutekilometer. Den 
økte inntektsrisikoen har med andre ord ikke blitt etterfulgt av økt formell 
handlefrihet på markedssiden for operatøren.  

På tross av manglende selvstendig rett til å endre rutetilbudet, har operatøren 
likevel fått større påvirkningsmuligheter enn tidligere gjennom et nyopprettet 
samarbeidsråd. Rådet innebærer at operatør og innkjøper skal ha løpende møter 
om mulige tilbudsendringer og forbedringer, og ble opprettet på initiativ og delvis 
krav fra operatøren selv. Operatøren får dermed økte muligheter til å foreslå 
endringer i rutetilbudet som kan tenkes å påvirke deres egen inntektsside, men har 
altså ingen rett til å foreta slike endringer selv. Likevel: Uten opprettelsen av et 
slikt løpende samarbeidsråd ville trolig operatøren prise den økte inntektsrisikoen 
høyere enn hva de til syvende og sist gjorde (dette bekreftes i samtaler med den 
aktuelle operatør).  

Kontrakten i Vestfold kan beskrives ved hjelp av følgende enkle formel, dersom 
vi utelater godtgjørelse for produksjonsendringer og KPI-justeringer:  

 

Årlig godtgjørelse=Tilbud + 0,3*Pinnt.  
 

Pint= Personinntekter. 

 

Telemark 
I motsetning til i Vestfold og de fleste andre norske fylker, valgte Grenland i 
Telemark å videreutvikle nettokontraktene når de konkurranseutsatte sin 
rutetransport for første gang. Kontrakten det gjelder omhandler et relativt stort 
geografisk byområde i og rundt Grenland. Kontrakten er 5-årig og løper fra 27. 
juni 2005-27. juni 2010 

Anbudet i Grenland har tatt utgangspunkt i en såkalt resultatavhengig 
tilskuddskontrakt (eller kvalitetskontrakt). Dette er en kontraktsform hvor hele 
eller deler av tilskuddet betales på basis av leverte resultater/produksjon, enten i 
form av produserte vognkilometer, passasjerinntekter eller andre resultatmål. 
Kontraktsformen det her dreier seg om tar dessuten utgangspunkt i at de 
resultatavhengige tilskuddene er forhåndsberegnet med det formål å vri 
operatørenes bedriftsøkonomiske tilpasninger i mer samfunnsøkonomiske 
retninger. Det vil si at man i beregningene av tilskuddene inkluderer hensynet til 
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eksternaliteter av ulike slag og eventuelle nytteendringer for eksisterende 
passasjerer (for mer informasjon om denne avtaleformen generelt og Grenland-
eksemplet spesielt, se Longva mfl 2003).    

I Grenlands tilfelle ble kontrakten utviklet på basis av en nettokontrakt og 
tilskuddsparametrene beregnet i forkant av konkurransen. Det ble besluttet å 
beregne både produksjons- og passasjeravhengige tilskudd i dette konkrete 
tilfellet. Operatøren skulle få en godtgjørelse per vognkilometer 
(forhåndsberegnet parameter) og ut fra oppnådde passasjerinntekter (operatørene 
mottar både samtlige passasjerinntekter gjennom nettokontrakten pluss et 
forhåndsberegnet påslag utover dette). Anbudsgiverne ble opplyst om hele 
kontrakten og alle parametrene i utlysningsteksten. Intet tilskudd i Grenland 
betales i så henseende "uavhengig av levert resultat" (ingen faste ledd). 

Budgiverne ble så bedt om å by på prisen de var villig til å betale for å kjøre på en 
slik resultatavhengig kontrakt. På den måten kunne myndighetene begrense seg til 
å bestemme rammevilkårene for konkurransen, det vil si de økonomiske rammene 
som skulle gjelde samt å definere visse minstestandarder for transporttjenestene.  

De økonomiske tilskuddsrammene ble satt til 37 millioner kroner årlig. Det 
innebærer at årlig brutto godtgjørelse til operatør ikke kan overstige den fastsatte 
årsrammen på 37,0 millioner kroner. Denne rammen justeres etter KPI. 
Operatørene var kjent med både tilskuddsrammene og parametrene for 
resultatutbetalingen på forhånd. 

Budgiverne ble så bedt om å by på hvor mye mindre tilskudd enn 37 millioner de 
trengte for å kjøre på den aktuelle kontrakten (gitt sine egne kostnads- og 
inntektsberegninger). Dersom man utover i kontraktsperioden oppnår stor 
passasjerøkning vil bidragstaket på 37 mill. kunne nås og det vil med stor 
sannsynlighet skje (det var satt stramt i utgangspunktet). Om dette har skjedd 
allerede nå har vi ikke oppdatert informasjon om. 

Operatøren som er villig til å betale høyest pris for å kjøre på kontrakten vinner 
anbudet (dvs høyest fratrekk fra bidragstaket). Dette bestemmes enten av at 
tilbyderen fokuserer på å minimere kostnadene eller ved at tilbyderen utformer 
rutetilbudet for å maksimere inntektene (eller en kombinasjon av dette). Hvem 
som vinner anbudet er altså delvis avhengig av hvilke muligheter tilbyderne ser i 
markedet. Operatøren ble derfor gitt friheten til å utforme tilbudet både i 
budgivningsfasen og senere i kontraktsperioden for å gjennomføre eventuelle 
justeringer. Ettersom kontraktslengden er såpass kort som 5 år var det sentralt å 
tillate en viss rute-/innovasjonsfrihet i budgivningsfasen hvor operatørenes 
investeringshorisont var som lengst. 

Operatørens frihet til å utvikle rutetilbudet ble kun avgrenset av en 
forhåndsdefinert minstestandard. I dette tilfellet ble det bestemt at rutetilbudet 
ikke skulle være dårligere enn dagens med hensyn til åpningstid og frekvens på et 
forhåndsdefinert sett av kjerneruter. Takstene måtte samtidig ligge innenfor 
Telemarks fylkes takstregulativ. Operatøren kan imidlertid søke om å få godkjent 
tidsavgrensede takstavvik i hele eller deler av ruteområdet som alternativ/tillegg 
til takstregulativet, og det ble oppgitt i utlysningsteksten at operatør kunne regne 
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med å få godkjent egne forslag til takster. Fylkets takstregulativ ble ut fra det som 
maksimaltakst å regne. Operatøren har med andre ord mulighet til selv å utforme 
takstene og takststrukturen innenfor dette maksimalnivået (taket). Det ble også 
bestemt at det skulle innføres kundetilfredshetsmålinger og reisegaranti. Faller 
nivået på kundetilfredshetsmålingene under 90 prosent av inngangsverdien kan 
det gi grunnlag for oppsigelse av kontrakt.   

Kontrakten byr på noen utfordringer. Den gir operatøren en svært høy risiko, en 
risiko som vil variere med myndighetenes (manglende) infrastrukturtiltak. 
Samtidig vet vi at tiltak som erfaringsmessig har størst effekt på passasjernivåene 
ligger utenfor operatørens kontroll. Dette gjelder blant annet kommunale veier 
(fremkommelighetstiltak) og parkeringsbestemmelser. Koplinger til 
myndighetenes forpliktelser og samarbeid er svært lite utviklet i kontrakten. I 
tillegg gir kontrakten eksisterende operatør store konkurransefortrinn på grunnlag 
av asymmetrisk markedsinformasjon i tildelingsfasen, ettersom markedsutvikling 
og kompetanse vektlegges særlig høyt i denne konkurranseformen. Tradisjonene 
med fremforhandlede nettokontrakter – og ansvarsdelingen mellom myndighet og 
operatør som følger av dette – medførte at myndighetene i Telemark hadde 
begrenset markedsinformasjon å tilby potensielle nykommere. I alt 3 selskaper 
deltok i konkurransen, men på grunn av formelle feil i første runde (et bud lå i en 
konvolutt som ikke var lukket) ble det hele gjentatt. I andre runde deltok kun to 
selskap og vinneren ble et nystartet selskap (samarbeid mellom to selskap) hvor 
den eksisterende operatøren deltok.  
Når det gjelder nyskapning har erfaringene så langt vært gode. Resultatene viser 
stor ruteinnovasjon. Produksjonsvolumet har økt med ti prosent og 
passasjerveksten har steget med 17 prosent de to første årene. Kostnad per 
produsert vognkilometer har dessuten sunket markant.  
Et interessant element i konkurransen som gir tilleggsopplysninger av 
forskningsrelevant karakter, er det faktum at tilbyderne ble bedt om å formulere to 
ulike tilbud: ett på eksisterende ruteopplegg (obligatorisk) og et valgfritt på 
eget/nytt ruteopplegg utover minstestandarden (valgfri opsjon som alle tilbyderne 
benyttet). I samtlige tilbud utgjorde den valgfrie opsjonen det økonomisk sett mest 
fordelaktige tilbudet for myndighetene.  
 
Kontrakten i Telemark kan beskrives ved hjelp av følgende enkle formel, dersom 
vi utelater godtgjørelse for KPI-justeringer:  

 

Årlig godtgjørelse= 6*Rkm + 2*Pinnt. + VGS – refusjon av max godgjørelse 
(tilbudet). 
 

Pinnt= Personinntekter/variabel med godkjenning fra oppdragsgiver. Den 
forhåndsdefinerte parameteren var satt til 1 kr per krone i passasjerinntekt (en 
dobling av passasjerinntekten), oppgitt i utlysningsteksten.  
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Rkm= rutekilometer/variabel med godkjenning fra oppdragsgiver. Den 
forhåndsdefinerte parameteren var satt til 6 kr per Rkm, oppgitt i 
utlysningsteksten.  

VGS= godtgjørelse for kjøring av videregående skoleelever. 

 
Hordaland 
Det nåværende innkjøpsregimet i Hordaland er såkalte kvalitetsavtaler, med 
varighet fram til 31. desember 2007.  De ble godkjent og undertegnet av 
avtalepartnerne våren 2000 med virkning fra og med samme år. Med visse 
justeringer, blant annet etter en evaluering av kvalitetsavtalene gjennomført av 
Møreforskning, ble avtalene forlenget fra 1. januar 2004 til 31.12.2007 (se blant 
annet Carlquist 2001 og Berge et al 2003). De opprinnelige avtalene omhandlet 4 
selskaper.  

Hordaland-modellen er å betrakte som en mild utgave av Grenland-kontrakten, 
men innenfor et forhandlingsregime. Insentivene er annerledes utformet og 
tilpasset Hordaland, men tankegangen bak er den samme. Kvalitetsavtaler 
innebærer å forene samfunnsøkonomisk målsetninger med selskapenes profitt-
maksimering gjennom å utforme handlingsførende insentiver i 
tilskuddsutbetalingene. I likhet med i Grenlands-avtalen ble det innført 
kundetilfredsmålinger. Faller nivået under 90 prosent av inngangsverdien kan 
kontraktene sies opp.  

Sentrale trekk ved avtalene i Hordaland er at de er nettokontrakter, og at de har et 
felles takstregulativ og rabattordninger. I Norge er takstnivået tradisjonelt bestemt 
av oppdragsgiver og i utgangspunktet skulle avtalene åpne for større frihet for 
selskapene. Selskapene mottar altså billettinntektene, mens fylkeskommunen fører 
tilsyn. Selskapene skal rapportere trafikkinntekter og nøkkeltall for kvalitet og 
omfang ruteproduksjon. Primært skal kvaliteten på rutetilbud økes og i det minste 
holdes oppe. Antall trasékilometer kan ikke reduseres uten godkjenning fra 
Hordaland, og ruteendringer skal rapporteres til fylkeskommunen.  

Det spesielle med avtalene er at de i likhet med Grenland-kontrakten er basert på 
samfunnsøkonomiske beregnede resultattilskudd. I Hordaland ble dette beregnet 
per rutekilometer og vogntime for hver av avtalene, som blir justert årlig. Det er 
altså faste produksjonsavhengige fradrag/tillegg i tilskuddet. Insentivene er lagt på 
antall rutekilometer, vogntimer i basistilbud og vogntimer for ekstrainnsats. 
Ettersom tilskuddsparametrene var basert på marginalkostnader uten 
begrensninger på det finansielle resultatet til operatørene, kunne enkelte 
operatører i teorien oppnå kraftige overskudd med uendret produksjonsnivå. For å 
unngå det ble et fast fradragsbeløp/tilbakebetalingsbeløp implementert og 
fremforhandlet i avtalene. Det er for øvrig størrelsen på dette fradraget 
operatørene konkurrerte om i Grenlands tilfelle.  

Intensjonene med kvalitetsavtalene var at de skulle gi insentiver til innovasjon og 
dermed økte markedsandeler, gjennom inntektsrisikoen til operatøren og at 
oppdragsgiver har en kontroll på den økonomiske rammen. Midtveisevalueringen 
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som ble gjort av Samferdselsseksjonen og Møreforskning viste imidlertid viktige 
svakheter ved implementering av avtalene (Berge et al 2003). I utgangspunktet het 
det blant annet at Hordaland fylkeskommune skulle arbeide for å stille en økende 
tilskuddsramme til resultatavhengige tilskudd til rådighet. Dette har i begrenset 
grad funnet sted. Med henvisning til at fylkeskommunen ikke hadde midler 
tilgjengelig, ble de resultatavhengige tilskuddene i liten grad implementert. Det 
framtidige tilskuddsnivået var samtidig bundet opp mot fylkets årlige 
budsjettrammer og forhandlinger, noe som medførte usikkerhet for operatørene 
omkring de finansielle resultatene av deres initiativ og handlinger med 
perspektiver utover ett år av gangen. Økt frihet til selskapene i takstfastsetting ble 
i tillegg begrenset av at en i de fylkeskommunale budsjettene la til grunn en 
økning i takstene.  

Fylkeskommunen har senere vedtatt at lokal kollektivtransport skal anbudsutsettes 
fra 1.1. 2008. Dette vedtaket må delvis sees i sammenheng med 
fylkesadministrasjonens vurdering av erfaringer med modellen, slik den er blitt 
implementert – og med endret politisk flertall på fylkestinget.  

 

Kontrakten i Hordaland kan beskrives ved hjelp av følgende enkle formel, dersom 
vi utelater godtgjørelse for KPI-justeringer:  

 

Årlig godtgjørelse= 3,50*Rkm+130*Vh – fast refusjon/tilbakebetaling. 
 

Rkm: Variabel med godkjenning fra oppdragsgiver 

Vh: Variabel med godkjenning fra oppdragsgiver. Denne var differensier mellom 
basisproduksjon og rushtidsproduksjon (300*Vh i rush). 

 

Parametrene ovenfor viser til avtalen mellom fylkeskommunen og operatøren 
Gaia som var den største avtalen. Parametrene er beregnet selvstendige for hver av 
de fire avtalene og vil for de tre andre avvike noe fra Gaia-avtalen.  

 

 

Oppsummering 
Nedenfor følger noen enkle formler for faste og rørlige erstatninger når 
godtgjørelse for produksjonsendringer og KPI-justeringer er utelatt i de tre 
kontraktene, samt en setning om hvilke parametre man har kontroll over. 

Rkm: Rutekilometer 

Pint: Personinntekter 

GS: Godtgjørelse for kjøring av videregående skoleelever 
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Vestfold 

Årlig godtgjørelse= Tilbud + 0,3*Pinnt.  
 

Operatør har kun kontroll over detaljert oppsett av rutetider i  henhold til kontrakt, 
men har mulighet til kontinuerlig å foreslå endringer i rutetilbud og struktur 
gjennom et nyopprettet og løpende samarbeidsråd mellom operatør og innkjøper. 

 

Telemark 

Årlig godtgjørelse= 6*Rkm + 2*Pinnt. + VGS - refusjon fra max. Godtgjørelse 
(tilbudet) 

 

Rkm: Variabel med godkjenning fra oppdragsgiver, der parametrene var opplyst i 
utlysningstekst og satt til 6 kr per Rkm. 

Pinnt.: Variabel med godkjenning fra oppdragsgiver, der parametrene var opplyst 
i utlysningstekst og satt til 1 kr per krone Pinnt. (denne kronen kommer altså i 
tillegg til at operatøren allerede beholder alle passasjerinntektene i henhold til 
nettokontrakten, inntektsinsentivet blir altså doblet). 

 

Operatør har full frihet til å endre rutetilbud både i anbudsfasen og i 
kontraktstiden. Myndighetene har begrenset seg til å forhåndsdefinere en 
minstestandard for rutetilbudet alle tilbyderne må forholde seg til (åpningstider og 
frekvens på visse utvalgte kjerneruter). Operatøren har også frihet til å påvirke 
takstene i anbuds- og kontraktsfasen, men må her holde seg innenfor et 
forhåndsdefinert tak på takstene bestemt av myndighetene. Det er imidlertid fullt 
ut mulig å gå under dette taket i bestemte perioder og på bestemt strekninger, og 
takststrukturen bestemmes da av operatør. 

Myndighetene kan her konsentrere seg om å forhåndsdefinere kompensasjon og 
kontraktens rammebetingelser, mens operatørene konkurrerer om prisen for å 
kjøre på kontrakten.  

 

Hordaland 

Årlig godtgjørelse= 3,50*Rkm+130*Vh – fast refusjon/tilbakebetaling. 
 
Vh: Variabel med godkjenning fra oppdragsgiver. Denne var differensier mellom 
basisproduksjon og rushtidsproduksjon (300*Vh i rush). 
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Operatør har frihet og ansvar til å utforme rutetilbudet selv, innenfor den 
fremforhandlede kontraktsperioden. Dette er altså en forhandlet kontrakt. 
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