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Förord
En regnig novemberdag 2007 ringde det i mobilen hos Mats Abrahamsson, precis när han var på väg
in för att hålla ett seminarium på Örebro slott. Den som ringde presenterade sig som Jörgen
Andersson, styrelseledamot i Concordia Bus Nordic AB. Han beskrev dagens upphandling av
busstransporter i Sverige som hårt villkorad och reglerad genom avtal, vilket medför att bussbolagen i
praktiken måste köra stora bussar på sträckor som det utifrån passagerarunderlaget hade räckt med
mindre bussar. Anledningen till att han sökte kontakt var att han tyckte att detta borde man forska på i
termer av vilka miljökonsekvenser som ett sådant bristfälligt resursutnyttjande får. Efter ytterligare ett
par kontakter, där även bolagets VD, Ragnar Norbäck deltog, formades ett forskningsprojekt, där
forskarna från Linköpings universitet tog sig an frågeställningen utifrån ett logistik- och
miljöperspektiv. Forskningsprojektet syftar till att utvärdera vilken miljöeffekt som alternativa
lösningar för upphandling av busstrafik får, där dagens upphandlingsmodell med låsta bussmodeller
jämförs med om bussbolagen själva kan planera resursanvändning i relation till faktiskt behov.
Forskarna från Linköpings universitet kommer från olika miljöer, Mats Abrahamsson, professor i
Logistik och Helene Lidestam, doktor i optimeringslära, jobbar i projektet med en systemsyn och med
matematisk optimering för att miljöberäkna busstrafiken. De har stöd av en styrgrupp bestående
förutom av forskarna, av Ragnar Norbäck, Henrik Dagnäs och Jörgen Andersson från Nobina AB
Forskningen är finansierad av Nobina AB (f.d. Concordia Bus Nordic AB) och sträcker sig över tre år
med början på våren 2008.
Att öka användandet av kollektivtrafik är inte bara bussbolagens strävan, utan även samhällets. Om
fler använder sig av buss istället för bil är i sig positivt för miljön. Med rådande hot om
klimatförändringar och Sveriges högt ställda mål att minska CO2-emissionerna finns det dessutom
behov att göra busstrafiken mer miljövänlig jämfört med idag. Den optimeringsmodell som vi arbetar
med ger oss möjlighet att testa olika scenarier för val av buss på olika sträcker och med det som grund
beräkna CO2-emissionerna för olika kombinationer av bussar i syfte att hitta de teoretiskt mest
miljövänliga lösningarna. Dessa lösningar har sedan kostnadsberäknats för att företagsekonomiskt
kunna beräkna kostnaden för en mer miljövänlig busstrafik.
Resultaten visar att potentialen är stor att kunna reducera emissionerna, om man tillåts välja buss på de
olika linjerna och/eller att kombinera en stor buss med en mindre buss vid behov för att klara
belastningstopparna. Genom att bussarna då också blir mindre än dagens bussar, finns det en potential
att kunna göra detta till samma kostnader som idag och i vissa fall till och med till reducerade
kostnader. Men detta förutsätter att operatörerna mer fritt än vad dagens upphandling av busstrafik
tillåter, själva får besluta om typ av buss som vid olika tillfällen ska transportera sträckorna.
Den här rapporten är en sammanfattning av projektets forskningsresultat, som också finns i form en
forskningsrapport, konferensbidrag och artikel i vetenskaplig journal.

Linköping, juni 2010-06-22
Prof. Mats Abrahamsson
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Läsanvisningar
Denna rapport består av tre delar.
Del 1 är en kartläggning över tidigare forskning om offentlig upphandling när det
gäller busstransporter och syftet med denna del är att ge läsaren en översikt över ämnet
samt att sätta in läsaren i för ämnet relevanta frågeställningar. Del 1 är baserad på
Lidestam (2008).
I del 2 redovisas en forskningsstudie som är gjord på ett område i Sverige där Nobina
är bussentreprenörer då denna rapport skrivs. Där presenteras en matematisk modell
som har använts för att analysera CO2-emissioner vid olika krav på vilken busstorlek
som ska användas på vilka turer. Resultaten är baserade på verkliga indata från
företaget. Del 2 är delvis baserad på Lidestam och Abrahamsson (2009).
I del 3 har ett geografiskt delområde från området i del 2 analyserats vidare när det
gäller kostnader. Därefter har lösningen från den matematiska modellen med hjälp av
en trafikplanerare testats i det nuvarande planeringssystemet som används av Nobina
AB. Del 3 är delvis baserad på Lidestam (2010).

Vi önskar er en trevlig läsning och uppmanar läsarna att höra av sig till Helene,
helene.lidestam@liu.se eller Mats, mats.abrahamsson@liu.se vid frågor!
Helene och Mats
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Offentlig upphandling av busstransporter
– En kartläggning av tidigare forskning
Inledning
1985 togs ett riksdagsbeslut i Sverige som medförde den upphandling av trafik som
sker idag (Elvingson, 2005). Beslutet ledde till en ny lag som togs i kraft 1989.
Andelen av upphandlad trafik har genom åren ökat och idag uppgår den till mer än
90%. Upphandlingen har också lett till att det är färre och större företag som agerar på
marknaden (SLTF, 2002, Elvingson, 2005). Orsakerna till att företagen blivit färre kan
bero på hård konkurrens som lett till sammanslagningar, företagsuppköp och ändrad
ägarstruktur (SLTF/BR, 2006).
Uppföljningar av konkurrensutsättning av tranportsektorn har visat att kostnaderna
minskar i inledningsfasen för att sedan återigen stiga (Pyddoke, 2003).
Kostnadssänkningarna efter de första upphandlingarna visade sig bli upp till 20% i
flera fall och mellan 10-15% i andra fall (SLTF, 2002). Hur kvaliteten på tjänsterna
har påverkats av konkurrensutsättningen är svårare att visa, men det finns inga
indikationer på att kvaliteten skulle ha försämrats (Pyddoke, 2003). De som åker
kollektivt är nöjda med trafiken. Kollektivtrafikbarometern utförd av SLTF visar att
65% av resenärerna är nöjda med kollektivtrafiken. Riksgenomsnittet är beräknat på
den andel som ger betyg 4 och 5 på en femgradig skala och reser minst en gång i
månaden (SLTF, 2008a). Kostnaderna för den lokala busstrafiken minskade med 8,4%
under perioden 1987-1993 (Alexandersson et al., 1996).
Under de senaste åren har kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken stigit kraftigt
(Sv. Bussbranschens Riksförbund, 2001). Kostnaden för upphandling av
kollektivtrafik uppgick år 2004 till mer än 20 miljarder kronor (Vägverket, 2006) och
motsvarande siffra för år 2007 har beräknats till 27 miljarder kronor (SIKA, 2008). I
Nilsson et al. (2005) redovisas en studie utförd av Arnek (2002) som visar på att
kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat samtidigt som antalet anbud vid
upphandlingarna har minskat. Stadstrafikkompassen (2008) redovisar ökade kostnader
för stadsbusstrafiken. Underlagsmaterialet för denna jämförelse baseras på 45 svenska
städer under perioden 2003-2007, vilket motsvarar ca 64% av svensk stadsbusstrafik
(Svensk Kollektivtrafik, 2008).
Samtliga aktörer i kedjan drabbas av de höga kostnaderna; från bussföretag till
resenärer och på sikt kan också de transportpolitiska målen påverkas. Flera av dessa
kostnadsökningar beror på att upphandlingssystemet inte fungerar tillfredsställande.
Konsekvenserna av de höga kostnaderna blir ekonomiska problem för företagen, fler
konkurser och mer osäkerhet. Ökade miljökrav och ökade krav på tillgänglighet för
alla leder också till högre kostnader (Sv. Bussbranschens Riksförbund, 2001). För att
kompensera detta har flera län valt att öka biljettpriserna och minska utbudet. Ett
exempel på kostnad för ökad tillgänglighet är investeringarna i låggolvsbussar som är
av betydande storlek (Sv. Bussbranschens Riksförbund, 2001). Resandet med
kollektivtrafik har från 2001 till 2006 minskat från 11,5 till 10,7 miljarder
1

personkilometer (SIKA, 2007). Från år 2006 till år 2007 har kollektivtrafiken ökat med
ca 2% men denna ökning avser inte busstrafik (SIKA, 2008). Busstrafiken låg på
samma nivå som 2006.
Nilsson med flera konstaterar i boken ”Den svåra beställarrollen” att svårigheterna
kring upphandlingen uppstår i en övergångsfas och övergången till offentlig
upphandling kan ses som en läroprocess. De menar vidare att upphandlingen bör
fortsätta att utvecklas istället för att gå tillbaka till gamla processer (Nilsson et al,
2005).

Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva dagens system för offentlig upphandling av
busstransporter internationellt men framförallt i Sverige samt redogöra för den
forskning som har gjorts på området.

Beteckningar och klassificering
För att underlätta den fortsatta läsningen definieras olika begrepp som används i
rapporten. Följande definitioner stämmer överens med dem som anges i Buss 2000
(Sv. Bussbranschens Riksförbund och SLTF, 2006). Begreppet trafikhuvudman
används för att beteckna beställaren av trafik. Med termen operatör avses den
entreprenör som driver trafikverksamhet och med tillverkare avses den som tillverkar
de bussar som används inom kollektivtrafiken.
Klassificering av kollektivtrafik
En klassificering av kollektivtrafik görs av Elvingson (2005). Med allmän
kollektivtrafik avses trafik som är till för alla och med särskild kollektivtrafik menas
trafik som vänder sig till speciella grupper, t.ex. skolbarn som använder skolskjutsar,
och som samhället är skyldiga att besörja (Elvingson, 2005). Vidare görs en
uppdelning avseende hur långa resorna är; lokal, regional och interregional
kollektivtrafik. Med lokal kollektivtrafik avses resor som är högst 5 mil från tätortens
centrum, regional trafik är resor mellan 5 mil och 10 mil och interregional
kollektivtrafik är resor längre än 10 mil. (Nationalencyklopedin, 2005). Interregional
busstrafik, bussar som kör efter tidtabell på linjer som passerar minst en länsgräns,
kallas också expressbussar eller långväga buss (Sv. Bussbranschens Riksförbund,
2002a).

Upphandlingsförfarande
En ny lag angående offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2008 (SFS
2007:1091). Den kallas även den klassiska lagen. När det gäller områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster regleras de i en särskild lag som kallas
försörjningslagen (SFS, 2007:1092). Dessa lagar ersätter den tidigare lagen (LOU,
1992:1528). Lagarna följer EG-direktivet om offentlig upphandling. Vidare är Sverige
anslutet till General Procurement Agreement, GPA, vilket är inom ramen för
samarbetet i världshandelsorganisationen, WTO (Konkurrensverket, 2008).
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Upphandlingsprocess kan generellt delas upp i tre faser; planeringsfas,
upphandlingsfas och slutligen avtalsperiodsfas (Konkurrensverket, 2008). I
planeringsfasen är det viktigt att göra en behovsanalys för att utifrån denna kunna ta
fram ett förfrågningsunderlag. Formuleringen av förfrågningsunderlaget är mycket
viktig och behöver göras tydlig och fullständig, då förfrågningsunderlaget ligger till
grund för senare avtal och får i princip inte ändras under upphandlingens gång
(Konkurrensverket, 2008). Under upphandlingsfasen kontrolleras leverantörernas
kvalifikationer och utvärderingen leder fram till val av bästa bud. Tilldelningsbeslutet
meddelas aktuell vinnare, kontrakt skrivs under och därmed börjar avtalet löpa
(Konkurrensverket, 2008). Som utvärderingsgrund kan man använda sig av
ekonomiskt mest fördelaktiga anbud eller anbud som har lägsta pris. Väljer man det
förstnämnda alternativet måste det definieras ytterligare vilka kriterier som avses samt
även hur de kommer att viktas sinsemellan (Konkurrensverket, 2008).

Ansvarsfördelning
Vanligast är idag att trafikhuvudmannen bestämmer tidtabellen och operatören kör
enligt denna. Vidare är det trafikhuvudmännen som genom sina avtal med
operatörerna betalar för fordons- och personalkostnader såväl som bränslekostnader
(Sv. Bussbranschens Riksförbund, 2008).
I vissa fall har en annan ansvarsfördelning tillämpats. Detta är fallet när det gäller SL
och Västtrafik. Där lägger bussoperatören fram ett förslag på tidtabell för
trafikhuvudmannen som därefter kan godkänna detta. Denna förändring skulle kunna
bidra till att både bussarna och förarnas arbetstid kan användas mer effektivt och
därmed skulle utbudet kunna ökas utan en nämnvärd kostnadsökning (Sv.
Bussbranschens Riksförbund, 2008).
En analys kring rollerna och deras betydelse görs i ”Rollerna spelar roll”, ett
policydokument utgivet av SLTF och Sv. Bussbranschens Riksförbund (SLTF/BR,
2006). Tranportföretagens svåra ekonomiska situation i slutet av 90-talet föranledde
diskussioner mellan aktörer på marknaden, t.ex. SLTF och Sv. Bussbranschens
Riksförbund, vilka sedan ledde till ett flertal nationella konferenser. Konferensernas
huvudsyfte var att se över trafikföretagens och trafikhuvudmännens roller och utveckla
dessa. Dokumentet är ett resultat av ett arbete som startade efter dessa konferenser. I
dokumentet påpekas att kollektivtrafiken i allmänhet bör övergå ifrån att vara
produktionsinriktad till att bli serviceinriktad. Dessutom betonas vikten av att det är en
tjänst som erbjuds kunderna och därför bör trafikhuvudmän och trafikoperatörer arbeta
tillsammans och förstå innebörden att uttrycket ”Den gemensamma affären”
(SLTF/BR, 2006). Trafikplanering bör vara en fråga för både trafikhuvudman och
trafikoperatör, men den bör delas upp avseende planeringslängd. Den strategiska
planeringen bör ligga hos trafikhuvudman medan den årliga (taktiska) planeringen kan
överlåtas på trafikoperatören (SLTF/BR, 2006). Vidare rekommenderas att den
övergripande planeringen sköts av trafikhuvudman och mer detaljerad planering görs
av trafikoperatör (SLTF/BR, 2006). Dessa skillnader i ansvar kan rekommenderas
även avseende marknadsföring och verksamhetsstyrning.
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Allmänt om offentlig upphandling
Forskningsresultaten från ett projekt som bedrivits under tre år med Väg- och
Transportforskningsinstitutet, finansierat av Vinnova och Banverket presenteras i
boken ”Den svåra beställarrollen” skriven av Nilsson m.fl. (Nilsson et al. 2005). Där
påpekar man att för att få tillräcklig konkurrens behövs minst fyra stycken budgivare.
De ger förslag på några åtgärder för att öka antalet budgivare. Dessa är följande: ge
tydliga förfrågningsunderlag så att osäkerheten kring vad som ska göras är så liten som
möjligt, se till att storleken i uppdragen inte är för stor så att små företag inte vågar ge
sig på uppdragen, se till att skattekontrollen är tillfredsställande så att endast seriösa
företag ger sig in i budgivningen (Nilsson et al., 2005).
För att minska kartellbildning kan man använda sig av kombinatorisk upphandling
(Nilsson et al., 2005). Detta innebär att ett företag kan lämna anbud på flera uppdrag
och även lämna anbud på kombinationer av uppdrag. Man kan även lämna förbehåll
som säger att man bara kan ta ett eller två av de uppdrag man har lämnat anbud på.
Detta leder till att man inte riskerar att behöva ta på sig för mycket uppdrag samtidigt
som man slipper kalkylera och välja att lämna anbud endast på de uppdrag man har
störst chans att få (Nilsson et al., 2005). Upphandlingsformen kan öka möjligheterna
för små företag att få fler uppdrag och därmed överleva på sikt. Kombinatorisk
upphandling har med positiva resultat använts på bl.a. busstrafik (Nilsson et al., 2005).
Andra termer för kombinatorisk upphandling är kombinationsupphandling och
kombinatorisk budgivning (Vägverket, 2006). Utöver förbehåll om sammanlagd
storlek på anbuden som anbudsgivaren kan klara av kan denne lägga in andra
kapacitetsbegränsningar och beroenden mellan anbuden (Vägverket, 2006).
Då Vägverket har tillämpat kombinationsbudgivning med lyckat resultat vid
upphandling av beläggningsarbeten inom regionen Mälardalen år 2002 ansåg man det
vara värt att även försöka med detta budgivningssystem inom kollektivtrafiken
(Vägverket, 2006). Vägverket valde därför att finansiera ett forskningsprojekt med
titeln ”Kombinationsbudgivning vid offentlig upphandling av kollektivtrafik”. Nedan
redogörs för huvuddragen av resultaten som framkom i detta projekt (Vägverket,
2006). Den primära uppgiften i forskningsprojektet var att söka svar på frågan om det
är lämpligt att använda sig av kombinationsbudgivning inom kollektivtrafiken.
Dessutom ville man öka kunskapen hos trafikhuvudmännen om denna
budgivningsform. Inom projektet genomfördes fyra stycken försöksupphandlingar med
kombinationsbudgivning. Tre av dessa avsåg upphandling av regional linjebusstrafik.
Trafikhuvudmännen som deltog i försöken när det gäller busstrafik var
Värmlandstrafik AB (en upphandling) och Skånetrafik (två upphandlingar).
När det gäller Värmlandstrafik kunde det konstateras att en tredjedel av uppdragen
bara fick en eller två budgivare, vilket inte är bra sett ur konkurrenssynvinkel. Två
tredjedelar av anbudsgivarna gav inte kombinationsanbud utan enbart s.k. enkla anbud.
Ingen av budgivarna angav några kapacitetsbegränsningar. Förmodligen berodde detta
på att informationstexten om möjligheten att ange kapacitetsbegränsningar var för
kortfattad. I det stora hela fungerade dock upphandlingsformen bra och
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Värmlandstrafik planerar att fortsätta att använda sig av erfarenheterna från
försöksverksamheten för att utveckla och anpassa upphandlingen (Vägverket, 2006).
Vid försöksupphandlingen inom Skånetrafiken utnyttjades möjligheten att lämna
kombinationsanbud i betydligt högre utsträckning än inom Värmlandstrafik. Detta kan
delvis förklaras med att Skånetrafik överlag hade fler möten och därmed mer
kommunikation med de inblandade parterna under försöksverksamheten. En annan
förklaring kan vara att det fanns större möjligheter till synergi-effekter i de trafikpaket
som bjöds ut inom Skånetrafik (Vägverket, 2006). Till följd av att
upphandlingsformen fungerade mycket bra inom Skånetrafik beslutade man att även
nästa gång tillämpa denna form. Till nästkommande upphandling (2004) användes
kombinationsupphandling men utöver det som ingick förra gången valde man att i
anbudsprövningen även försöka att mäta kvalitetsaspekten utöver priset. Detta var
första gången det i Skånetrafiken användes en modell för att i monetära termer
sammanväga pris och kvalitet. Utvärdering av kvaliteten blev i praktiken relativt
schablonmässig och baserades mestadels på principiella ställningstaganden istället för
att individuellt bedöma varje anbud. Detta kan dock vara en profileringsfråga för
Skånetrafik som i framtida upphandlingar tydligare kan visa eventuella anbudsgivare
vilken kvalitet de önskar få för pengarna (Vägverket, 2006).
Sammanfattningsvis konstaterades det i rapporten att ”förutsättningarna för en
spridning av kombinatorisk upphandling inom kollektivtrafikens område måste när det
gäller busstrafikens område anses goda.” (Vägverket, 2006)
Norge
Efter en lång process tilläts offentlig upphandling av transporttjänster i Norge men inte
förrän 1994 kom processen igång ordentligt (Carlquist, 2001). 1998 var det enbart
1,7% av den totala busstrafiken som utsattes för konkurrens i en upphandlingssituation
(Dalen och Gómez, 2003). På senare år har dock offentlig upphandling av busstrafik
blivit allt vanligare även i Norge. Idag är den avreglerade andelen av totalmarknaden
drygt 20% och den beräknas öka till 40% år 2009 (Concordia Bus, Årsredovisning
2006/2007).
Longva et al. (2007) har forskat kring förhållandet mellan form av upphandling och
utbudet av transporter samt form av upphandling och administrationskostnader. De
önskade få svar på följande forskningsfrågor; I vilken grad har det skett en förändring
av utbudet i tätort jämfört med i glesbygd?, Är i så fall denna utveckling mer markant i
områden som har använt sig av konkurrensutsatt anbudsgivning jämfört med dem som
inte har det? ; I vilken omfattning har konkurrensutsättning medfört ökade
administrationskostnader? Data kring turer, skatter, passagerarutveckling och
kostnader analyserades och information om turutveckling från 2001-2007 samlades in,
både i områden med konkurrensutsatt upphandling och i andra områden. Därutöver
gjordes intervjuer med centrala aktörer från områden med olika upphandlingssystem
(Longva et al., 2007).
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Rapporten (Longva et al., 2007) resulterade i nio stycken huvudslutsatser, vilka
redovisas nedan:
1. Det har skett en vridning mot mer produktion i städerna jämfört med i
landsbygden.
2. De områden (fylken) som har ökat produktionen i städerna har ökat
driftstillskotten (driftsbidragen) till kollektivtrafiken.
3. Vridning mot mer produktion i städerna är störst i de områden där det både är
konkurrensutsatt upphandling och ökade tillskott till kollektivtrafiken. Detta
gäller oavsett kontraktsform.
4. Reducerade tillskott leder till att utbudet reduceras på de platser där det drabbar
så få personer som möjligt och ger störst besparingar för kommunen, d.v.s. i
distrikt där andelen tillskott är hög. Detta gäller oavsett kontraktsform.
5. Utvecklingen av kollektivtransport är mer kopplat till politiska målsättningar
än val av form av upphandling.
6. De största motståndarna till koncentrationen av kollektivtransport till städerna
är de lokala politikerna.
7. När bruttokontrakt använts beror graden av koncentration av kollektivtransport
till städerna på graden av politisk styrning av administrationen.
8. Områdets administrationskostnader ökar när konkurrensutsatt anbudsgivning
används. Det är i huvudsak knutet till att ansvaret för turerna och kompetens
har övergått från operatörerna till myndigheterna.
9. Ovanstående överföring av kompetens kan ge potentiella vinster om de ökade
möjligheterna till offentlig styrning och koordination av turerna tas tillvara.
Dock är inte underlaget tillräckligt för att kunna uttala sig generellt om
sambandet mellan ökade administrationskostnader och vinster vid
anbudsförfarande.
Europa
Jansson redogör i rapporten ”Kontrakt för upphandling av kollektivtrafik” för
resultaten i projektet ISOTOPE (Improved structure and organisation for urban
transport operations of passengers in Europe) inom fjärde ramprogrammet i DGVII.
Projektet löpte under åren 1995-1997. Projektets syften var att ”beskriva och jämföra
organisatoriska former för urban kollektivtrafik i Europeiska länder och analysera
fördelar och nackdelar samt att föreslå ett strategiskt angreppssätt för utveckling av
kollektivtrafiken, för beslutsfattare, transportmyndigheter och operatörer.”
Organisationsformerna reglerade offentliga monopol, begränsad konkurrens, samt fri
konkurrens analyserades. Slutsatsen var att begränsad konkurrens var den form som
hade störst möjlighet att lyckas. Begränsad konkurrens kallas också den skandinaviska
modellen och innebär offentlig planering kopplad till upphandling av driften.
I flera länder har den konkurrensutsatta upphandlingen fungerat bra, men i Frankrike
och Italien har den fungerat sämre (Boitani och Cambini, 2006). Kostnaderna i
sistnämnda länder har inte nämnvärt minskats sedan den konkurrensutsatta
upphandlingen infördes.
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Internationellt
Leland and Smirnova (2008) har studerat hur effektiva olika typer av styrelsestrukturer
är när det gäller allmänna busstransporter. De följer upp studien gjord av Perry and
Babitsky (1986) där de använde data från 1980 och 1981 och jämförde fem
existerande organisationsformer när det gäller effektivitet och utnyttjandegrad på
allmänna transporter. Resultatet var bl.a. att statliga myndigheter inriktade på speciella
områden var mer effektiva än allmänna statliga myndigheter. Leland och Smirnova
(2008) kommer fram till liknande resultat idag, tjugo år senare, och de visar genom sin
studie även att de regeringar som kontrakterar ut all busstrafik har större chans att bli
mer effektiva. Studien är gjord i USA med data från 2004.
En översikt över den allmänna konkurrensen i världen när det gäller transporter för
allmänheten ges av Cox och Duthion (2001). De har undersökt hur konverteringen till
fri konkurrens har påverkat produktiviteten inom transportverksamheten i olika länder.
Trenden har under de senaste två decennierna varit att konkurrenssätta
transportmarknaden och det nya systemet har utan undantag lett till lägre kostnader. I
genomsnitt för de platser de har studerat (Köpenhamn, Denver, London, San Diego,
Stockholm) som har tagit mer än ett år att genomföra systemen på har produktiviteten
ökat med 2.7% (Cox och Duthion, 2001).
Hensher och Wallis (2005) ger en översikt över internationellt lyckade och mindre
lyckade sätt att använda konkurrensutsatt anbudsgivning (competitive tendering, CT)
som ett sätt att minska subventionerna inom bussbranschen. De presenterar en rigorös
jämförelse mellan ett flertal länder där det bl.a. anges hur mycket respektive land har
minskat sina kostnader till följd av övergång till konkurrensutsatt anbudsgivning när
det gäller busstransporter. I genomsnitt har övergången inneburit kostnadsminskningar
på 20-30 % då administrationskostnaderna har räknats bort (Hensher och Wallis,
2005). De betonar dock att kostnaderna tenderar att vara lägst första gången
konkurrensutsatt anbudsgivning används för att därefter öka andra och tredje gången
den används. Ofta leder anbudsgivningen till att marknaden ändras ifrån att innefatta
många små aktörer till att innefatta några stora aktörer (Hensher och Wallis, 2005).
Estache and Mez-Lobo (2005) tar i sin artikel upp hur konkurrensen i bussbranschen
har påverkat utvecklingsländer. I länder där medborgarna i genomsnitt har lägre löner
åker fler buss än i länder där flertalet har höga löner (Estache and Mez-Lobo, 2005).
De presenterar vidare en hybridmodell som kombinerar fördelarna med en
monopolsituation med fördelarna med ökad konkurrens, men de påpekar även ett antal
risker med att utveckla ett sådant system (Estache and Mez-Lobo, 2005). Ska man
välja vilket av extremfallen, monopol eller helt fri konkurrens som bör användas i
utvecklingsländer förordar författarna dock fri konkurrens vilket kan anses gynna
användarna. De baserar valet på empiriska studier gjorda bl.a. i Santiago (Estache and
Mez-Lobo, 2005).

Metoder för att välja ut bästa alternativ
Den absolut vanligaste metoden för att välja ut vinnande bud i en offentlig
upphandling är att välja det bud som har lägst pris. För att säkerställa en viss kvalitet
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anger myndigheten ofta vissa minimikrav som man måste uppfylla för att ha chans att
vinna budet. Sedan väljs det lägsta bud som uppfyller minimikraven (Lunander, 2004).
Istället för att välja det anbud som har lägst pris och ge ersättning enligt budet (firstprice auction), kan man välja det anbud som har lägst pris men ersättningen blir vad
näst lägsta bud är (Jansson, 2002). Denna form av urvalsmetod kallas second-price
auction. När first-price auction används kommer anbudsgivarna att lägga bud som
motsvarar kostnad plus vinstpålägg. Detta minskar chansen att vinna men om man
vinner kommer uppdraget att ge vinst. Om second-price används kommer
anbudsgivarna förmodligen att lägga in bud som motsvarar kostnaden då de räknar
med att bli kompenserade genom att få en högre ersättning då den motsvarar det bud
som var näst lägst (Jansson, 2002). Dessa båda system jämförs och analyseras mer
noggrant av Shughart och Boening (1993). Vilket system som fungerar bäst och ger
lägst total kostnad beror på budgivarnas attityd till risker. Om budgivarna är
riskneutrala ger detta att first-price auction and second-price auction i genomsnitt
innebär lika stora kostnader (Shughart och Boening, 1993). Skulle budgivarna istället
vara riskaverta ger first-price auction en lägre kostnad då budgivarna inte lägger sina
bud så högt över verklig kostnad. Detta för att öka chansen att vinna budet, men på
bekostnad av en låg vinst (Shughart och Boening, 1993). Slutligen om budgivarna är
riskbenägna medför det att second-price auction ger en lägre total kostnad. En fördel
med second-price auction oberoende av budgivarnas riskbenägenhet, är att man får en
mer korrekt uppfattning om den riktiga kostnaden (Shughart och Boening, 1993).
Istället för att enbart välja utefter prisaspekten kan man värdera andra aspekter t.ex.
kvalitet vid en utvärdering av de olika anbuden. Anbudsgivaren kommer att anpassa
sin variant av kombination mellan pris och kvalitet beroende på vilken
utvärderingsmetod han uppfattar att upphandlaren använder sig av (Lunander, 2004).
Det leder till att val av utvärderingsmetod är en viktig faktor för att förstå
budgivningsbeteendet (Lunander, 2004). Ofta vid offentliga upphandlingar används
beräkningsmodeller där upphandlaren får sätta poäng på anbudsgivarens kvalitativa
kriterier utefter en skala som finns definierad i förfrågningsunderlaget. Summan av
poängen för kvaliteten och poängen för priset ligger till grund för bedömning av
anbudet i sin helhet (Lunander, 2004). Oftast är dessa poängbedömningar relativa,
d.v.s. anbudsgivarens poäng sätts efter hur bra de andra anbudsgivarnas kvalitet är.
Detta gör att beräkningsmodellen inte blir konsistent, vilket i sin tur innebär att
modellen inte uppfyller de grundläggande kraven som ställs på en bra beslutsmetod
(Lunander, 2004). Dessa former kan också locka till sig oseriösa anbud som lämnas
för att påverka resultaten på något sätt (Lunander, 2004). Det finns även metoder som
anses vara konsistenta som används idag om än i mycket begränsad omfattning.
Sådana modeller sätter monetära värden på kvalitetsaspekterna (Lunander, 2004).
Kvalitetspriset summeras sedan med det vanliga priset och därigenom värderas buden
utan att sinsemellan bedömas. Därefter väljer man ut det totalt lägsta priset. Metoden
kräver dock betydligt mer av upphandlaren än i fallen när de traditionella
beräkningsmodellerna används (Lunander, 2004). Upphandlaren måste i dessa fall i
förfrågningsunderlaget ha gjort en värdering i monetära termer om vad han anser att
olika förändringar för att uppnå högre kvalitet på avsedda varor eller tjänster är värda.
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Förmodligen är detta en del av förklaringen till att beräkningsmodeller som bygger på
prissättning av kvalitet används i så liten omfattning (Lunander, 2004).

Allmänt om kontrakt
De kontrakt som upprättas mellan trafikhuvudman och trafikoperatör är oftast mycket
detaljerade. Huvudorsaken därtill är att trafikhuvudmännen vill försäkra sig om att
trafiken som ska skötas av trafikoperatören uppnår en viss kvalitet, vilket i
förlängningen innebär mer nöjda bussresenärer (kunder). Vid anbudsförfarandet
innebär också mycket detaljerade krav en mer lätthanterlig urvalsprocess, då
trafikhuvudmannen i viss mån känner till vilken kvalitet han kommer att få på trafiken
och därmed känner sig säkrare i att välja den trafikoperatör som kan utföra tjänsten till
lägst kostnad. Detta kan dock på flera sätt ge oönskade kostnader för samhället i stort.
Några konsekvenser av detaljerade kontrakt presenteras nedan.
Ålderskrav på bussar
Kontrakten innehåller ofta stränga ålderskrav på bussarna (Sv. Bussbranschen
Riksförbund, 2008). Dessa ålderskrav medför att många bussar som är fullt
funktionsdugliga ej kan användas längre och måste avvecklas i förtid. Detta tvingar
fram kortare avskrivningstid på bussarna och därmed ökar avtalskostnaden i
förlängningen (Sv. Bussbranschen Riksförbund, 2008). Ett bättre men kanske mer
arbetskrävande krav när det gäller bussarna är att istället ha funktionskrav på bussarna
och därtill även koppla krav på utsläppsnivåer (Sv. Bussbranschen Riksförbund,
2008). Detta system används i Västerbotten och förordas i många rapporter (Sv.
Bussbranschen Riksförbund, 2008).
Övriga krav på bussar
Ett övergripande problem är att det ställs en mängd detaljerade krav på bussarna,
alltifrån vilka gardiner som ska användas till vilken färg skyltarna på bussen ska ha.
Tanken bakom de detaljerade kraven är att en viss region ska ha enhetliga och väl
fungerande bussar som lever upp till en nivå som trafikhuvudmannen anser är viktig.
Sett till samhället i stort leder detta dock till problem. Detaljkraven på bussarna skiljer
sig i dagsläget betydligt mellan länen och även från en upphandling till nästa
upphandling hos samma huvudman (Sv. Bussbranschen Riksförbund, 2008). Detta
leder till att trafikoperatörer står med en massa oanvända bussar, bussparken blir stor.
Det kan röra sig om 20 – 30 specialbeställningar på buss enligt busstillverkarna (Sv.
Bussbranschen Riksförbund, 2008). Flera busstillverkare menar att genom att komma
fram till en gemensam standard när det gäller bussarnas utseende skulle
trafikhuvudmännen kunna spara upp till 10% av bussens pris (Sv. Bussbranschen
Riksförbund, 2008). Ett försök att standardisera bussen är att skapa ett gemensamt
dokument benämnt Buss 2000 (Buss 2000 – huvudmannakrav på bussar i linjetrafik,
BR och SLTF, version 2006) samt Buss 2010, vilket är en vidarearbetad version av
Buss 2000. Syftet med dokumenten är att skapa ökad likformighet kring bussens
utformning över hela Sverige så att omställningskostnaderna framöver kan minska.
Huvudsyftet med rapporten, Buss 2000, är att den ska kunna användas som underlag
vid trafikupphandlingar samt därefter kunna ingå som bilaga till trafikavtalen som
träffas mellan huvudman och operatör (Buss 2000 – huvudmannakrav på bussar i
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linjetrafik, BR och SLTF, version 2006). Genom att använda sig av Buss 2000 är
målet att bussarna ska kunna användas på andra platser i Sverige. I rapporten
behandlas bussarnas exteriör och interiör, t. ex. hur dörrar, golv och fönster ska se ut,
tillgängligheten för passagerare med nedsatt rörlighet, t. ex. utformning av
rullstolsplats, utvändig och invändig information, t. ex. hur skyltarna ska se ut samt
slutligen faktorer kopplade till trafiksäkerhet, t.ex. krav på bromsar (Buss 2000 –
huvudmannakrav på bussar i linjetrafik, BR och SLTF, version 2006). Björfjäll (2007)
påpekar att samtliga krav i avtalen bör vara funktionella till sin art.
Kontraktslängd
Optimal längd på kontrakt inom transportsektorn diskuteras av Pyddoke (2003). Man
måste göra en avvägning mellan att få tillräcklig konkurrens och att ge incitament till
företag att våga göra större investeringar och utveckla sin verksamhet genom
innovationer (Pyddoke, 2003). Pyddoke (2003) tar även upp risken för s.k. ”regulatory
capture”, vilket innebär att utvecklande av för nära relationer mellan huvudman och
operatörerna kan leda till att huvudmannen inte styr företagen på lämpligt sätt när
kontraktstiden är lång. Frekventa upphandlingar (varje eller vartannat år) gynnar
konkurrensen men då bussarnas avskrivningstid är betydligt längre måste osäkerheten
för att inte kunna sälja dessa läggas in som en riskkostnad i kalkylen och därmed blir
buden som läggs högre. Mindre frekventa upphandlingar (vart 10:e år) skulle leda till
att konkurrensen missgynnas (Pyddoke, 2003). En lösning på problemet skulle kunna
vara att huvudmannen äger bussarna och att olika operatörer använder samma bussar
(Pyddoke, 2003). En annan möjlig lösning Pyddoke (2003) tar upp är att försökta få
igång en väl fungerande andrahandsmarknad för bussarna. Enquist (2007) menar att
kollektivtrafiken bör värna om dess långsiktiga utveckling och för att kunna garantera
en positiv utveckling bör avtalsperioderna bli tillräckligt långa. Även i SLTF/BRs
policydokument om roller diskuteras frågan om kontraktslängd (SLTF/BR, 2006). Där
ges en rekommendation på kontraktstid mellan tre och åtta år.

Olika kontraktsformer
Bruttokontrakt innebär att operatören får ersättning för kostnader som uppkommer i
samband med trafiken. Biljettintäkter går till trafikhuvudman och däri har operatören
ingen insyn. Detta innebär att operatören inte behöver fokusera på att få så många
kunder (resenärer) som möjligt eller att de ska få så bra kvalitet som möjligt.
Nettokontrakt innebär att biljettintäkterna i sin helhet tillfaller operatören. Denna
avtalsform kan motivera operatören att verka för att antalet operatörer ökar samtidigt
som operatören utsätts för större risker.
Incitamentskontrakt kan anses som ett mellanting av de ovanstående formerna.
Biljettintäkter tillfaller inte operatören, men någon form av incitament är kopplat till
kontraktet. Det kan vara en viss ersättning per resenärer eller kopplat till någon form
av mätning på kvaliteten på de utförda tjänsterna. Risken för operatören är vid
användande av denna form av kontrakt större än vid användning av bruttokontrakt men
mindre än vid användning av nettokontrakt (Nilsson et al., 2005).
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Var används de olika kontraktsformerna?
I Sverige har anbudskonkurrens använts sen i början av 90-talet och bruttokontrakt har
varit och är den vanligaste kontraktsformen (Jansson, 2002). Detta har lett till att
intresset för resenärerna och verksamhetens intäkter inte har prioriterats av
operatörerna (SLTF/BR, 2006). I Sundsvall har det dock sedan juli 2000 använts
nettokontrakt. I detta fall innebär det att Linjebuss (operatören) ansvarade för linjenät,
tidtabeller och för biljettpriser och trafikhuvudmannen bestämde huvudlinjer och
minsta frekvens på specifika linjer (Jansson, 2002). Sundsvalls kommun (tredje part)
har dock involverat sig i vissa frågor och därmed påverkat besluten med motivering att
samhället bästa måste komma i första rummet (Jansson, 2002). Liknande situationer
där samhällets bästa och företagens bästa inte konvergerar uppstår lättare när
nettokontrakt används (Jansson, 2002).
Utvärdering av kontraktsformer
Jansson redovisar i rapporten ”Kontrakt för upphandling av kollektivtrafik” för
resultaten i projektet ISOTOPE när det gäller val av kontraktsform. De
kontraktsformer som ansågs vara bäst var bruttokontrakt och kvalitetsincitament.
Vidare visade resultaten att genom att använda bruttokontrakt ökade möjligheterna för
nya operatörer att komma in på marknaden. Nackdelen med bruttokontrakt är dock
ändå den relativt passiva roll operatören får. Möjligheten att förlänga kontrakt skulle
kunna ses som en bonus och därför betraktas som en form av incitament.
Nettokontrakt anses också kunna fungera bra men det krävs mer arbete och kontroll
för detta. En av fördelarna med nettokontrakt är att formen eventuellt bidrar till mer
kreativitet när det gäller att öka intäkterna. Allmänna nackdelar med nettokontrakt
anses vara att det krävs mer av kontroll och informationsinhämtning och bearbetning
av myndigheterna. Dessutom anses konkurrensen minska då den operatör som haft
trafiken anses ha mer information om både kostnader och intäkter jämfört med övriga
aktörer på marknaden. Vidare konstateras att då operatören vid nettokontrakt ska ha
möjlighet att påverka efterfrågan bör avtalstiderna vara längre än i dagsläget. I
slutsatserna i rapport ”Kontrakt för upphandling av kollektivtrafik” är författaren
negativ till nettokontrakt, särskilt om de är kopplade till intäkternas storlek. Han menar
att problemen växer ju större andel av intäkterna som tillfaller operatören. Delvis beror
detta på svårigheter att avgöra om operatörens insats har lett till ökade intäkter eller
om det beror på någon yttre orsak. Dessutom anser han att nettokontrakt är dyrare för
trafikhuvudmannen än bruttokontrakt (Jansson, 2002).
Arnek (2003) gör en teoretisk analys av bruttokontrakt och nettokontrakt för att
utvärdera vilket som kan fungera bäst vid upphandling av kollektivtrafik. De försök
med nettokontrakt i Sverige har inte riktigt varit så positivt som man trodde när
försöken startade (Jansson, 2002). Arnek (2003) menar att detta kan ha flera orsaker.
Dels har inte prissättningen varit helt fri, dels gör osäkerheten större risker vilket
resulterar i högre anbud då anbudsgivarna måste kalkylera med dessa risker. Kanske
har man även haft en för naiv syn på nettokontraktets förmåga (oavsett hur de
formuleras) att skapa starkare incitament till att öka det kollektiva resandet (Arnek,
2003). Slutsatserna av analysen visar att för att nettokontrakt ska fungera är att det
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finns möjligheter att avsevärt öka operatörernas vinst om de ökar antalet resande och
att det finns en klar potential att göra detta (Arnek, 2003).
I valet av bruttokontrakt eller nettokontrakt tar SLTF/BR i sitt policydokument kring
roller upp skillnaden mellan glesbygd och tätbebyggda områden. De menar att
nettokontrakt är omöjligt att använda sig av i glesbygd då där inte finns möjligheter till
ökat antal resande men att kontraktsformen mycket väl passar i tätbebyggda områden
med stor resandepotential (SLTF/BR, 2006). Oavsett kontraktsform bör avtalet formas
så att båda parter arbetar mot samma mål och har samma visioner (SLTF/BR, 2006).
Incitamentskontrakt
Elvingson (2005) menar att bruttokontrakt inte ger någon drivkraft att försöka få fler
nöjda kunder, utan fler kunder betyder enbart mer jobb. Därför menar han att
incitamentsavtal bör användas i högre utsträckning, då en nöjd kund kan bidra till
ökade intäkter.
Dalen och Gómez-Lobo (2003) jämförde två olika slags kontrakt som används i
Norge, de s.k. yardsticks-kontrakten och ordinära kontrakt. De studerade hur
utförandet av tjänsten påverkades av vilken form av kontrakt som användes. Dalen och
Gómez-Lobo (2003) använde sig av data från 1987-1997 och då hade ännu inte
offentlig upphandling av busstrafik kommit igång ordentligt i Norge. Deras resultat
visar att kontrakt där ersättning sätts efter en kostnadsmodell som bl. a. innefattar
körsträcka och bränsleåtgång för olika slags vägsträckor ger mest incitament att hålla
kostnaderna låga.
Carlquist (2001) redogör för hur incitamentskontrakt fungerar i Hordaland, Norge.
Hordaland är den 3:e största regionen i Norge och Bergen är dess största stad.
Hordaland var den första regionen i Norge som införde kontrakt som baserades på
prestationer (Carlquist, 2001). Dessa typer av kontrakt karaktäriseras av att bidraget
bestäms av vilken servicenivå företagen kan erbjuda. De bidragande orsakerna till att
det blev nya former av kontraktstyper just i Hordaland var bl. a. att det fanns stora
företag med mycket kännedom om marknaden samt att det redan användes s.k.
nettokontrakt, vilket fungerade som ett naturligt incitament att inte bara minska
produktionskostnaderna utan även maximera intäkterna (Carlquist, 2001). Ytterligare
orsaker var att ett väl fungerande samarbete mellan bussoperatörerna där de t.ex.
använde samma biljettsystem och även gemensamt kunde få fram information om
kunderna samt att subventionernas storlek minskade och att kontrakten gradvis hade
fått mer och mer av incitamentsinslag (Carlquist, 2001). Huvuddelarna i de
prestationsbaserade kontrakten är att operatören får finansiella incitament för
produktutveckling, de premierar kvalitetsparametrar såsom pris, service och
tillgänglighet (Carlquist, 2001). Därutöver krävs bra samarbete bussbolagen emellan
för att effektiviteten i det allmänna transportsystemet ska förbättras (Carlquist, 2001).
Hordaland-modellen visar sig ha fungerat bra, men det krävs förmodligen att modellen
används i områden där det finns möjlighet att öka efterfrågan samt där nettokontrakt
redan används (Carlquist, 2001).
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Hensher and Houghton (2002) har Hordaland-modellen som utgångspunkt när de ger
förslag på ett prestationsbaserat kontraktsystem (performance-based contract, PBC) för
Australien. Indata för att testa modellen har de hämtat från ITS, the Institute of
Transport Studies, gällande år 2002 och från Sydneys ytterområden. Hensher and
Houghton (2002) skriver i slutsatserna att användande av PBC innebär att allokeringen
av subventioner blir optimal utifrån ett systemperspektiv, alltså inte utifrån ett enskilt
kontrakt. Systemet är dessutom flexibelt och förordas av författarna.
Sonesson (2002) redogör för de olika subventionssystem som används i Hordaland,
Norge och på Nya Zeeland. Det prestationsbaserade subventionssystem för
kollektivtrafik som används på Nya Zeeland handlar till skillnad från systemet i
Hordaland om Patronage Funding. Detta innebär att det sätts principer efter vilka det
statliga organet TRANSFUND ska fördela sina subventioner till de områden som
ansvara för kollektivtrafiken. Därefter kan principerna föras vidare i de kontrakt som
upprättas med trafikoperatörerna (Sonesson, 2002). Principerna bakom systemet
bygger på att subventionerna ska vara relaterade till hur många som reser och hur långt
de reser. Det ges även incitament för att bibehålla en viss resandestorlek då avvikelser
från denna kan leda till ökade bidrag eller straff beroende på ökning eller minskning
från uppsatt nivå (Sonesson, 2002). Det finns däremot ingen koppling till servicenivå
motsvarande den i Hordalandmodellen. Sonesson (2002) jämför också modellerna på
Nya Zeeland och Hordaland och kommer fram till att de kan fungera olika bra
beroende på yttre omständigheter. Han menar vidare att det knappast kan anses
existera ett samhällsekonomisk optimalt subventionssystem utan att man bör genom
lämpliga kompromissar sträva efter att finna ett som utifrån omständigheterna fungerar
tillräckligt bra jämfört med andra system.
I Sonesson (2006) redogörs mer ingående för hur ett optimalt subventionssystem bör
se ut. Sonesson (2006) definierar optimala subventioner på följande sätt ” Med
optimala subventioner förstås då ett subventionssystem som skapar
samhällsekonomiskt effektiva incitament, d v s medför att det som är
samhällsekonomiskt lönsamt också blir företagsekonomiskt lönsamt.” Sonesson
(2006) väcker frågan om subventionerna huvudsakligen bör baseras på kvalitet
(service) eller kvantitet (volym) eller en kombination av dessa. I huvudsak föredrar
han ett subventionssystem baserat på volymen resor som kompletteras med speciella
ekonomiska incitament som behandlar olika aspekter av kvalitet (Sonesson, 2006).
Detta för att till viss del kompensera att myndigheter inte helt kan lita på att
operatörerna handlar samhällsekonomiskt optimalt (Sonesson, 2006).
I SLTF/BRs policydokument (SLTF/BR, 2006) rekommenderas att incitamentsdelen
bör vara kopplad till antalet resor och/eller intäkterna i verksamheten. Vikten av att
incitamentet är av tillräcklig storlek för att möjliggöra marknadssatsningar hos
trafikoperatören poängteras särskilt (SLTF/BR, 2006). Kvaliteten bör ses som ett
medel för att få ökat antal resande och bör därför mätas genom nyckeltal och även
följas upp kontinuerligt (SLTF/BR, 2006). Det kan dock vara svårt att mäta kvalitet.
Utöver Kvalitetsbarometern (SLTF, 2008a ) görs det ett flertal
marknadsundersökningar på kollektivtrafikområdet vilkas syfte är dels att utgöra
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underlag för trafikplanering, dels att mäta hur nöjda resenärerna är med tjänsterna. En
kartläggning av marknadsundersökningar i kollektivtrafikbranschen, presenteras av
Eriksson (2006).
De incitamentskontrakt som förekommer på en del håll i Sverige kallar Sonesson
(2006) begränsade incitamentskontrakt och han menar vidare att dessa inte skall
förväxlas med det optimala subventionssystem han beskriver. Han anser att kontrakten
innehåller alldeles för begränsade ekonomiska incitament för att det ska kunna
kombineras med operatörens frihet att fatta de beslut gällande pris och service som
modellen i rapporten behandlar. Sonesson (2006) testar dock sin modell med indata
från åtta svenska län. Där kommer han fram till att givet vissa förutsättningar så bör
den optimala subventionen per resa uppgå till i genomsnitt 8-9 kr. Därutöver bör
subventionen kompletteras med en fast kontraktsavgift till marknaden för att undvika
att operatören gör oskäliga vinster (Sonesson, 2006). Gävle stad tecknade 2001 ett
incitamentsavtal med Swebus. Swebus får en fast ersättning som täcker
produktionskostnader. Därutöver utgår en rörlig ersättning kopplad till antalet
resenärer. Incitamentsavtalet har enligt Swebus varit framgångsrikt (Concordia Bus,
2006/2007),
Om man beaktar yttre omständigheter t. ex. miljön när det gäller att bestämma hur
subventionerna ska sättas blir bilden än mer komplex. Ökat resande med buss leder
förmodligen till minskat bilåkande, mindre köer och färre olyckor samtidigt som ökat
antal fordonskilometer med buss också leder till sämre miljö. Dessutom leder mer
fullsatta bussar och fler passagerare som går av och på till längre färdtider, fler stopp
och därigenom försämras kvaliteten för de som åker buss (Sonesson, 2006).
Ekvationen kan synas svår men det övergripande målet med bättre miljö måste kanske
prioriteras före kvalitet för den enskilde resenären. Sonesson (2006) drar i sin analys
av ovanstående resonemang slutsatsen att argumenten för ett subventionssystem
baserat på volymen resor stärks. Elvingson (2005) menar att det är viktigt för
kollektivtrafiken samhällsnytta att det offentliga stödet effektiveras och ökas.
Övriga kontraktsformer
Möjligheten att införa pristaksreglering av upphandlad kollektivtrafik diskuteras av
Wieweg (2002). Pristaksreglering innebär att operatörerna kan sätta sina priser fritt
givet vissa pristaksrestriktioner, vilket är ett sätt att omfördela vinster från företag till
konsumenter (Wieweg, 2002). Dessutom tvingar det företag att bli mycket
kostnadseffektiva. Då någon typ av vinstdelning måste ske krävs något slags
nettokontrakt (Wieweg, 2002). Om tillräckliga incitament finns kan pristaksreglering
med fördel användas för att förbättra lönsamhet samtidigt som nyttan för resenärerna
kan ökas (Wieweg, 2002). Orsaken till detta är att pristaksregleringen ökar
operatörernas vilja att erbjuda ett större utbud vid tidpunkter då kostnaderna ofta anses
vara högre än normalt (Wieweg, 2002).
De kontraktsformer som har beskrivits ovan är mellan två parter, trafikhuvudman och
operatör. Ytterligare en aktör, kommunen, har också en stor del i faktorer som bidrar
till en god kollektivtrafik. En tillräcklig infrastruktur är en förutsättning för
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tillgänglighet till kollektivtrafik och kommunens agerande kan påverka människors
benägenhet att nyttja kollektivt åkande. Detta uppmärksammades i en kartläggning
som utfördes inom projektet ”Utveckling av incitamentsavtal inom kollektivtrafiken i
Sverige”(Nilsson et al., 2003) och utmynnande i en rapport där bl. a. möjligheten att
använda trepartsavtal inom kollektivtrafiken undersöktes (Elmquist et al., 2007). I
dagsläget existerar inga specifika trepartsavtal men på flera ställen i Sverige har
gemensamma styrdokument utvecklats och samtliga tre aktörer har varit delaktiga i
hur dessa har utformats (Elmquist et al., 2007). Ett exempel är de framarbetade
styrdokumenten i Gävle, vilka inte är regelrätta trepartsavtal utan snarare kan anses
vara ett styrverktyg för trepartssamverkan mellan X-trafik, Gävle kommun och
operatören Swebus (Elmquist, 2007). Dokumenten beskriver hur samarbetet ska ske,
vilka roller samt vilket ansvar som vilar på respektive roll. De mål som definierats
handlar om resandeutveckling, kundnöjdhet och självfinansiering (Elmquist, 2007).
Detta samarbete har hittills fungerat mycket bra och bedöms ha stora
utvecklingsmöjligheter. Ett annat uttryck för trepartssamarbete är partnering. En viktig
förutsättning för att få till stånd lyckade trepartsavtal är att alla partner är mycket
aktiva och intresserade av varandras verksamheter och prioriterar det gemensamma
målet om ökat kollektivt resande.
Förnyelse av kontrakt
Dalen et al. (2006) skriver om fördelarna med att använda sig av förnyelse av kontrakt
som incitament för att få bra kvalitet istället för att använda sig av monetära
belöningar. Författarna undersöker hur olika system vid offentliga upphandlingar kan
ge operatörerna incitament till att förbättra kvaliteten på upphandlad tjänst. I synnerhet
tittar de på hur regeringars förnyelsepolicy ger en form av turneringar för inblandade
företag. Systemet bygger på att kvaliteten på företagens service bedöms av en tredje
part och företaget blir därefter rankat. Hög ranking leder till belöningar i form av
bättre chans till att få förnyat förtroende vilket i detta fall innebär förnyat kontrakt.
Styrkan i detta incitamentssystem visar sig bero på hur stor andel av företagen som
erhåller förnyat kontrakt. Dalen et al. (2006) kommer bl. a. fram till att starkaste
incitamentet för att ge bra kvalitet fås då hälften av företagen erbjuds förnyat kontrakt.

Storlek på upphandlingsområde
Cambini och Filippini (2003) tar upp och analyserar valet av storleken på
upphandlingsområdet. Ett stort område innebär att mycket kan samordnas, vilket i sin
tur innebär stordriftsfördelar. Nackdelen är dock att få aktörer har möjlighet att delta i
anbudsgivningen, vilket inte är gynnsamt sett ur ett konkurrensperspektiv (Cambini
och Filippini, 2003). Om området som ska upphandlas är mindre, ökar det
möjligheterna för större antal anbudsgivare, men då går man miste om
stordriftsfördelar och totalt sett kan kostnaderna för transporter bli betydligt högre
(Cambini och Filippini, 2003). Cambini och Filippini (2003) redogör för hur
anbudsupphandlingen har fungerat i Italien. Från och med januari 2004 blev det i
Italien förbjudet att använda sig av någon annan form av styrning än konkurrensutsatt
anbudsgivning. Till skillnad från andra länder, såsom England och Sverige, verkar det
inte som om upphandlingsformen har medverkat till en koncentration av färre men
större transportföretag (Cambini och Filippini, 2003).
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Några homogena kriterier för att välja ut lämplig storlek har inte identifierats av
Cambini och Filippini (2003). Det verkar snarare vara så att upphandlingsområdets
gränser följer de traditionella, naturliga gränserna såsom motsvarande svenska
landskap. De faktorer som styr val av område är i huvudsak politiska och inte
ekonomiska (Cambini och Filippini, 2003). Det är viktigt vid implementeringen av
konkurrensutsatt anbudsgivning att parterna inser komplexiteten och dessutom ser till
att det inte blir alltför små områden (Cambini och Filippini, 2003). Ett förslag för att få
en effektivare marknad anser författarna vara att kombinera den konkurrensutsatta
anbudsgivningen med någon form av incitament.

Miljö
Inom EU är klimatpåverkan en viktig fråga. I klimatpaketet som presenterades i
januari 2008 ska EU minska sina växthusgasutsläpp med 20% fram till år 2020
(Augustinsson, 2008). Att satsa på den kollektiva trafiken anses vara en mycket viktig
åtgärd för att kunna nå miljömål (Augustinsson, 2008). Idag anses bussen vara ett av
de mest miljövänliga transportvalen och kommer förmodligen att kunna nå upp till
satta miljömål. Detta till följd av bl.a. miljövänligare dieselbussar och användning av
förnybara bränslen (Augustinsson, 2008).
Rekommendationer finns gällande miljön vid upphandling av busstrafik (SLTF, 2008).
Utifrån dessa bör miljökrav definieras för att få en bra standard när det gäller
miljöaspekter (SLTF/BR, 2006). För att nå övergripande miljömål bör aktörerna arbeta
mot en ökad beläggningsgrad på bussar, minskat beroende av fossila bränslen samt
minskat buller (SLTF/BR, 2006). Beläggningsgraden på bussar tas även upp av
Elvingson (2005). Han redovisar där ett exempel. Om medelbeläggningen på bussar
kunde öka från 13 resenärer till 17 resenärer (och dessa 4 nya resenärerna tidigare åkte
bil) så skulle utsläppen av koldioxid kunna minska med ca 235 000 ton per år. Detta
kan jämföras med årligt koldioxidutsläpp från vägtransporter som uppgår till drygt 20
miljoner ton (Elvingson, 2005). Att öka beläggningsgraden på bussarna anses därför
vara ett kraftfullt sätt att minska miljöbelastningen (Elvingson, 2005). Det anses dock
vara tämligen svårt att få bilresenärer att bli bussresenärer. Augustinsson (2008) anser
att fullbelagda bussar är en viktig faktor för att få ner klimatpåverkan av transporter.
Hon menar vidare att för att människor ska välja bussen framför bilen krävs
sammanhängande linjenät, hög turtäthet och korta restider. Forskning visar att
människor i gemen inte är medvetna om de ekonomiska och tidsmässiga fördelarna
med att åka kollektivt (Augustinsson, 2008).
Mycket detaljerade kontrakt har kritiserats i många avseenden (se under problem
nedan). När det gäller miljöaspekter kan detaljerade miljökrav i upphandlingen dock
ses som ett kraftfullt verktyg för att nå olika miljömål (Augustinsson, 2008).
Reitvold (2001) utför beräkningar av miljökostnader för kollektivtrafik. Sett till
emissionsmängder är dessa genomsnittligt lägre i högtrafik jämfört med i lågtrafik, då
det är fler som åker och därmed är fyllnadsgraden på bussarna högre. Tar man dock
hänsyn till att högre efterfrågan ökar utbudet blir den marginella emissionsmängden
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betydligt högre i högtrafik. Skulle man kunna omfördela trafik från tider då det är
högtrafik till tider då det är lågtrafik så skulle detta kunna gynna miljön positivt
(Reitvold, 2003).

Problem
Att det finns en rad förhållanden som driver upp kostnaderna för trafikhuvudmännen
utan att de höjer kvaliteten för resenärerna är många forskare överens om. Följande
faktorer tas upp i rapporten ”Mer kollektivtrafik för samma pengar” (Sv.
Bussbranschens riksförbund, 2008); Osäkerheter när det gäller kostnadsökningar som
operatörerna måste lägga in marginaler för i sina anbud, bristande standardisering av
bussar, stränga ålderskrav istället för funktionskrav på bussarna, samtidiga trafikstarter
i hela landet, krav på en mängd olika busstyper inom samma avtal samt ineffektiv
tidtabellsplanering.
Tidtabellsplanering
Problemen med ineffektiv tidtabellsplanering förklaras till viss del av att det oftast är
trafikhuvudmännen som lägger tidtabellerna (Sv. Bussbranschen Riksförbund, 2008).
Idag visar statistik från Sv. Bussbranschens Riksförbund t. ex. att bussar som går i
lokal och regional kollektivtrafik endast används 20% av trafikdygnet samt att
bussförarna idag endast finns tillgängliga för resenärerna 65% av den betalda
förartiden. Skulle det istället vara trafikoperatörerna som gör tidtabellsplaneringen och
sedan lägger fram förslag för trafikhuvudmännen skulle såväl bussarna som förarnas
arbetstid kunna användas mer effektivt och därmed skulle utbudet kunna ökas utan att
kostnaderna stiger nämnvärt (Sv. Bussbranschen Riksförbund, 2008). Denna
ansvarsfördelning tillämpas av SL och Västtrafik och verkar fungera bra (Sv.
Bussbranschen Riksförbund, 2008).
Busstyper
När det gäller busstyper finns det trafikhuvudmän som kräver att upp till tio olika
busstyper ska finnas i omlopp. Därutöver ska det också finnas reserver för samtliga
(Sv. Bussbranschen Riksförbund, 2008). Det är ingen tvekan om att även om syftet
med kraven är att säkerställa kvalitet och bidra till flexibilitet leder detta till ökade
kapitalkostnader.
Specifika problem vid upphandling av busstransporter tas upp i två rapporter utgivna
av Sv. Bussbranschens Riksförbund (Bussbranschen och problemen med dagens
upphandlingssystem inom kollektivtrafiken 2001 samt Bussbranschen och
upphandlingsproblemen). Förstnämnd rapport tar upp vissa områden som anses mer
problematiska samt några förslag på åtgärder. Nedan redovisas dessa kortfattat:
Olika styrka hos aktörerna
Det första problemet som behandlas är att parterna är olika starka i dagens
upphandlingssystem. Köparsidan är betydligt starkare än säljarsidan. För små företag
är det livsviktigt att ”vinna” en upphandling då möjligheterna är små att flytta
verksamhet från ett län till ett annat. Likaså är det högst osäkert om samma typ av
bussar används på andra län. Det är också omöjligt att vila verksamheten för att vänta
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på nästa upphandling som kanske inte äger rum förrän om 5 år. Dessa osäkerheter
leder i förlängningen till ökade kostnader även för trafikhuvudmän, då trafikföretagen
måste lägga in marginaler för att täcka dessa. Som förslag på förbättringar när det
gäller denna skevhet ges att rollerna bör förändras såtillvida att mer ansvar för
trafikplanering, information och marknadsföring bör övergå till bussföretagen då dessa
har direktkontakt med resenärerna och därmed med kännedom om deras situation.
Index
De sätt som i dagsläget används för att kompensera för kostnadsförändringar är inte
tillfredsställande. Man har använt sig av KPI och NPI men det har dock visat sig att
dessa mått inte avspeglar kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Då
trafikföretagen inte kan göra något åt detta under resans gång, de kan t.ex. inte höja
biljettpriser då detta görs av trafikhuvudmannen, är det något trafikföretagen måste
kalkylera med då de lägger sina anbud. Detta gör förstås att risken för att kostnaderna
ökar ytterligare är överhängande. Som förslag för att åtgärda problemet ger rapporten
att man bör frångå KPI och NPI och använda sig av index mer knutna till branschen.
Uppsägningar av avtal
Ytterligare ett problem som tas upp är att optioner och uppsägningar av avtal är
ensidiga. Idag är det enbart trafikhuvudmannen som beslutar om att avtal ska sägas
upp. Förlänger trafikhuvudmannen ett avtal som leder till att trafikföretaget drabbas av
ekonomiska förluster, måste trafikföretaget vid kommande upphandling kompensera
för detta genom att öka anbudens nivå. För att åtgärda detta föreslår rapporten att
ömsesidiga optioner och möjligheter till uppsägning av avtal ska bli standard.
Frivolymer
I dagens avtal finns också möjligheter till frivolymer. Det innebär att trafikvolymen
kan ökas eller minskas utan att ersättningen till bussföretagen ändras. Det kan röra sig
om 25 % förändringar i volymen, vilket kan bli mycket kostsamt för operatören. Att
helt utesluta möjligheten till frivolymer skulle inte gå men i rapporten föreslås att
denna möjlighet ska begränsas till en viss procentsats, t. ex. 10%.
Andra användningsområden
I flera områden förhåller det sig så att trafikhuvudmännen förbjuder bussföretagen att
använda bussarna på andra sätt än i den avtalsmässiga verksamheten. Detta begränsar
bussföretagen och omöjliggör möjligheten till extra intäkter. Rapporten föreslår här att
bussföretagen ska i fall då inte linjetrafiken i avtalen påverkas negativt kunna använda
bussarna till annan beställningstrafik. Dessutom föreslår de att ansvaret för och
inkomsterna från reklam och bussgods flyttas över till operatören. Detta i syfte att
uppmuntra till att öka möjligheterna till ökade intäkter.
Detaljerade krav
Trafikhuvudmännens ställer mycket detaljerade krav på bussarna i syfte att öka
kvaliteten för resenärerna. Detta ställer dock till problem då kraven inte är lika för
olika områden i Sverige. Dessa krav leder till ökade kostnader, vilket kan leda till färre
turer för resenärerna och därigenom sämre kvalitet. Detta bör ses från ett
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helhetsperspektiv för att inte premiera suboptimering och höga kostnader.
Busstillverkarnas produktionsserier blir korta och därmed dyrare än om det hade rört
sig om långa produktionsserier. Dessutom kan inte bussarna användas i olika län pga
olika detaljkrav samt kanske inte ens i samma län om det handlar om olika
upphandlingstidpunkter. Det kan också vara svårt att sälja dessa bussar utomlands
beroende på att Sverige har särskilda regler för längd och bredd på bussar. Totalt sett
leder dessa konsekvenser till att landets ”busskyrkogård” är mycket stor och den
”växer” alltjämt. Ett förslag för lösning på detta problem kan vara att i högre grad
använda satta standards för bussarna, ex vis Buss 2000 (Buss 2000). I Italien ägs
bussarna av trafikhuvudmannen. Bussarna lånas ut till operatören och när avtalstiden
har gått ut lämnas de tillbaka till trafikhuvudmannen (Boitani och Cambini, 2006).
Trafikstarter
Huvudsakligen all trafik efter en upphandling startar i augusti eller i januari. Detta gör
att busstillverkarna får en mycket ojämn produktion. Detta leder till höga kostnader
och problem med att arbetsstyrkan blir undersysselsatt stora delar av året. För att
åtgärda problemet föreslås i rapporten att trafikstarterna sprids över året alternativt att
nya fordon sätts i trafik successivt under året (Sv. Bussbranschens Riksförbund, 2001).
Detta problem tas även upp i SLTF/BRs policydokument om roller. Där
rekommenderas rullande upphandlingar och en viss upphandlingsordning där
grannlänen samarbetar (SLTF/BR, 2006).
Höjda skatter
Nästa problem som tas upp i ”Bussbranschen och problemen med dagens
upphandlingssystem inom kollektivtrafiken” är höjningen av diesel och fordonsskatter.
De har höjts i syfte att förbättra miljön. När det gäller busstrafik har åtgärderna haft en
motsatt effekt. Höjda skatter har lett till ökade biljettpriser, vilket i sin tur har
förorsakat färre resenärer. Målet med höjningen var att ge incitament för ökat
användande av miljövänliga fordon men istället ledde den till indragna turer.
Rapporten föreslår att kollektivtrafiken ska skattebefrias eller alternativt att
fordonskatten baseras på utsläppsvärden istället för bränsletyp och antalet hjulaxlar.
Kompensation
Som en kompensation för höjda skatter beslutade riksdagen att bl.a. bussföretagen ska
få sänkt moms, sänkt arbetsgivaravgift och återföring av delar av
fordonsskattehöjningen. Problemet med detta har varit att kompensationen har kommit
trafikhuvudmännen till godo men trafikoperatörerna har inte i samma omfattning fått
ta del av kakan. Ett förslag för att åtgärda detta problem är att på något sätt styra om så
att kompensationen för höjda skatter verkligen kommer till dem det är avsätt för.
Ytterligare ett förslag är att ändra lagen om offentlig upphandling på så sätt att
kompensation kan betalas ut direkt till trafikoperatörerna utan att orsaka juridiska
problem.
Kunden i centrum
De sista problem inom upphandlingar av busstrafik som tas upp i rapporten handlar
om att få kunden i centrum för att kunna skapa drivkrafter för att öka antalet resenärer.
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Problemen anses ha sina ursprung i systemfel vid upphandlingen. Det huvudsakliga
samhällsmålet för att få en bättre miljö är att så många som möjligt väljer att åka buss
istället för att ta bilen. Samtidigt som detta övergripande mål står fast så skrivs avtalen
(bruttoavtal) på sådant sätt att bussföretagen tjänar mest på att så få som möjligt
verkligen nyttjar bussarna. Ett annat systemfel rapporten tar upp är motsättningarna
mellan samhällsekonomiska mål kontra företagsekonomiska mål. Trafikhuvudmännen
arbetar med att få så hög vinst som möjligt samtidigt som sa (Peterson, 1999).
Samhället vill att så många som möjligt tar bussen. Även om biljettintäkterna ökar om
fler reser kollektivt blir trafiken totalt sett dyrare om fler reser kollektivt. Rapporten
ger förslag på att incitamentsavtal som premierar positivt ska användas i högre
utsträckning. Detta baserar sig på Bo E Petterssons rapport ”Incitamentsavtal i
Europa”. Att ge bonus till företag som överstiger en viss kvalitetsnivå anses bättre än
att straffa de som understiger nämnda nivå. Detta grundar sig på resonemanget att
osäkerhet kring risk för viten läggs in som marginaler vid anbudsgivning och bidrar
därmed till höjda anbudskostnader. Allmänt sett för att öka bussföretagens vilja att
förbättra kollektivtrafiken bör mer ansvar flyttas från trafikhuvudmännen till
bussföretagen. Slutligen föreslås det i rapporten att subventionerna från staten bör öka
för att få fler resenärer. Om man minskar trafikutbudet vänjer sig människor snabbt vid
detta och det kan vara mycket svårt återigen öka utbudet och återvinna förlorad mark
(Elvingson, 2005).
Diskussion
Svenska Bussbranschens Riksförbund har även gett ut en fördjupningsrapport som en
fortsättning på ovan presenterade rapport (Svenska Bussbranschen, 2002). Rapporten
har fördjupat sig inom problemområdena; samhällsnytta, ökat ansvar för
trafikplanering hos operatörerna, trafikstarter vid samma tidpunkt och detaljkrav som
ökar kostnaderna. När det gäller trafikstarter redogör rapporten för hur de
koncentrerade trafikstarterna drabbar busstillverkarna Volvo och Scania. Rapporten
påpekar att bristen på användande av standard på bussarna och de samtidiga
trafikstarterna tillsammans orsakar ökade kostnader med 170 till 240 miljoner kronor
varje år. För att öka kollektivtrafikens samhällsnytta föreslås i rapporten att det bör
läggas på trafikhuvudmännen att räkna ut och kontinuerligt redovisa lämpliga
nyckeltal avseende trafiken i området. Detta för att belysa hur det ser ut i dagsläget
samt att i ett senare skede kunna analysera hur olika beslut har påverkat nyckeltalen.
Författarna menar att resenärerna inte sätts i centrum i dagens kollektivtrafik. För att
kunna ändra detta föreslås ökad del incitament i kontrakten. För att detta ska fungera
krävs dock att mer ansvar för t.ex. trafikplanering tas av trafikoperatörerna. Betydelsen
av väl definierade och förankrade mål betonas särskilt och dessa mål samt hur väl de
har uppfyllts bör redovisas kontinuerligt i trafikplaner och årsredovisningar. Ett
resonemang snarlikt det ovanstående förs i Björfjäll (2007). Han menar vidare att det
kan åstadkommas om rollerna i trafikkedjan omdefinieras. En stor del av ansvaret för
verksamhetsstyrning, trafikplanering och marknadsföring skulle med fördel kunna gå
över från trafikhuvudman till operatör (Björfjäll, 2007). Fick operatören del av
resandeintäkterna skulle chanserna att få kunden i centrum öka ytterligare (Björfjäll,
2007).
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Slutligen kan man konstatera att i Sv. Bussbranschens Riksförbunds båda rapporter om
upphandlingsproblemen inom kollektivtrafiken (Sv. Bussbranschens Riksförbund,
2001 och 2002) bottnar de flesta problem i en avsaknad av helhetssyn. Många beslut
har tagits för att förbättra inom ett område, sett ur en synvinkel, men tittar man på
helheten är det uppenbart att beslutet påverkade andra områden negativt. Detta är svårt
att hitta någon enkel lösning på, men ett första steg på vägen är ändå att inse att man
behandlat problem utifrån för snäva vinklar.
För att kartlägga hinder för ett tätare samarbete mellan olika aktörer i bussbranschen
angående utformning av bussar startade ett projekt av TFL och Scania Bussar som
finansierades av Vägverket. Huvudorsaken till detta var att bl.a. busstillverkare
upplevde en dålig lönsamhet. Ett antal intervjuer genomfördes och sammanställdes i
en rapport (Östlund et al., 2006). Slutsatserna från rapporten (Östlund et al., 2006)
sammanfattas nedan:
Flexibelt datum för trafiksättning av nya fordon, möjlighet att överlåta bussarna till ett
restvärde till trafikhuvudmannen, möjlighet att leasa fordon av trafikhuvudman,
funktionskrav istället för ålderskrav på bussar, använda Buss 2000 i större omfattning,
gemensamma diskussioner om avtalskonstruktion mellan operatörer och
trafikhuvudman samt slutligen ökat inslag av incitament och mer ansvar för operatören
i avtalen. Utöver ovanstående förslag betonas också vikten av ökad kommunikation
mellan busstillverkare och trafikhuvudman (Östlund et al., 2006).
Ett allmänt problem vid övergång till konkurrensutsatt upphandling av kollektivtrafik
är att det generellt sett är svårare att rekrytera bussförare (Jansson, 2002).
Upphandlingarna leder till stor turbulens och ökad osäkerhet då bussförarna inte vet så
mycket om framtiden. Genom intervjuer av bussförare har det visat sig att de upplever
övergången till upphandling av kollektivtrafik negativt (Nilsson, 2001 och 2006).
Bussförarna upplever att möjligheterna att utöva inflytande har minskat samtidigt som
arbetskraven har ökat (Nilsson, 2006). De upplever vidare att de får för dåligt stöd från
ledning och små möjligheter till utveckling (Nilsson, 2006). Anställningsformerna har
blivit mer flexibla och personalomsättningen har ökat till följd av den offentliga
upphandlingen.
Alexandersson et al. (1996) för en diskussion om huruvida avregleringen av lokal
busstrafik i Sverige har varit lyckosam eller inte. Huvuddragen i slutsatserna ger att
den i stort sett har varit tillfredsställande om än inte lika lyckad i alla avseenden som
den brittiska formen av avreglering. De menar vidare att den resandeminskning inom
busstrafiken och kollektivtrafiken som skett i allmänhet inte kan förklaras av
avregleringen av trafiken (Alexandersson et al., 1996). Banverket har tillsammans med
Vägverket givit ut ”Koll framåt”, vilket är ett handlingsprogram för att öka antalet
resenärer (Vägverket och Banverket, 2008). Schwaiger (2007) menar att problemet
bottnar i att rollerna liksom attityderna inom kollektivtrafiken måste förändras. Hon
belyser detta med följande konstaterande ”Kollektivtrafikresenärerna ser sig som
kunder och konsumenter och förhållandet mellan beställare och utförare är totalt
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ointressant för den som står utanför branschen.”. Viktigt för aktörerna i
kollektivtrafiken, såväl som inom andra branscher, är att ta ett helhetsperspektiv för att
kunna nå det gemensamma målet, istället för att reda ut vem i kedjan det är som inte
har agerat på ett föredömligt sätt (Schwaiger, 20007). Detta antagande förstärks även
av rapporten ”Rollerna spelar roll” utgiven av SLTF och BR. Enquist (2007) betonar
vikten av att dels hålla isär dels definiera de olika rollerna och de olika dialogerna som
äger rum rollerna emellan inom kollektivtrafiken. Enquist (2007) definierar följande
roller: medborgardialogen, ägardialogen, beställardialogen, kunddialogen, dialogen
med kundens kund samt slutligen leverantörsdialogen. Inhopp i fel dialoger kan leda
till otydlig ledning och minskat engagemang (Enquist, 2007).
Även om det har gjorts mycket forskning inom kollektivtrafik hävdar vissa att det
saknas en samlad svensk forskning om kollektivtrafik (Elvingson, 2005). Dessutom
anser Elvingson (2005) att organisationen kring Sveriges kollektivtrafikresenärer är
ganska svag i dagsläget.

Slutsatser och avslutande kommentarer
Utvecklingen mot ökad konkurrensutsatt anbudsgivning har på de allra flesta platser
lett till minskade kostnader för transporter, men:
 Det har visat sig att kostnaderna ofta ökar igen efter upphandlingsomgång två
och tre.
 Forskarna tror att det kommer det att stabilisera sig så småningom.
 Fortfarande kan processen vara i en övergångsfas som kan betraktas som en
läroprocess där upphandlingen framöver med största sannolikhet kommer att
förändras och utvecklas i en positiv riktning.
 Enligt ett antal studier redovisade ovan har den så kallade skandinaviska
modellen visat sig vara mest effektiv.
Vidare finns det ett tydligt mönster mot större och färre anbudsgivare.
I rapporten har också frågan om hur trafikhuvudmännen väljer vinnande anbud tagits
upp. Följande urvalskriterier har identifierats:
 Lägst pris
 Pris och kvalitet
Använder man sig av både pris och kvalitet vid urvalet kan man dessutom bestämma
sig för om anbuden ska värderas i jämförelse med varandra (relativa bedömningar)
eller efter en i förväg definierad nivå (absoluta bedömningar). Vidare har rapporten
behandlat två former av urvalsmetoder nämligen first-auction och second-auction.
Vid first-auction väljer man anbud på traditionellt sätt d v s den operatör som lämnat
lägst anbudspris vinner uppdraget och ersättningen motsvarar det lagda anbudet. Vid
second-auction vinner samma operatör men ersättningen baseras på det näst lägsta
anbudet. Vilket system som är att föredra beror på operatörernas vilja att ta risker.
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En annan möjlighet för budgivningen är att tillåta s.k. kombinationsbudgivning. Där
kan operatören ge anbud på en eller flera kombinationer av uppdrag med olika
förbehåll. Ett exempel på förbehåll kan vara att om man vinner anbud A och B kan
man inte ta sig an anbud C om man även skulle vinna detta.
När det gäller urvalskriterier och urvalsmetoder kan slutligen tilläggas att anbudens
utseende kommer att påverkas av vilka metoder och kriterier som väljs.
Avtalen skrivs mellan två parter, trafikhuvudman och trafikoperatör. Dock är det fler
intressenter som påverkas av avtalet och dess form.
 Dels är det förstås slutkonsumenten, resenären, som ska tillfredsställas.
 Dels är det kommunen som ägare som blir högst påverkad av avtalets innehåll
och form.
Så kallade trepartsavtal där kommunen är med som tredje part är en form som vi
förmodligen kommer att kunna se mer av.
Oavsett hur avtalet ser ut och vilka parter som finns med är det viktigt att man kommer
ihåg att det är en gemensam affär. En viktig faktor för att avtalet ska bli
tillfredsställande och korrekt är att trafikhuvudmännen har adekvat kompetens.
De allra flesta beslut som tas inom området upphandling av kollektivtrafik handlar om
att göra avvägningar. När man väljer mellan bruttokontrakt och nettokontrakt måste
man göra följande avvägning:
Bruttokontrakt
+ få osäkerheter inbyggda i anbuden, vilket leder till lägre anbud då
operatörerna inte måste lägga in marginaler för att täcka riskerna
- inget incitament att ge bra kvalitet till resenärerna samt öka antalet resenärer.
Nettokontrakt
+ bra incitament att ge bra kvalitet till resenärer samt öka antalet resenärer.
- osäkerheter leder till marginaler i anbuden, vilket i sin tur leder till högre
anbud
Den svenska formen av nettoavtal kritiseras då operatörerna inte har möjlighet att
själva bestämma biljettpriser. Prissättningsfrågan har endast i ringa omfattning tagits
upp i rapporten.
Incitamentsavtal som kan ses som en mellanform av bruttokontrakt och nettokontrakt
där någon form av incitament ska motivera operatören till ett gott arbete. Väljer man
incitamentskontrakt måste man också ta ställning till vilken form av incitament som
ska ges. Följande alternativa incitamentsformer har presenterats i rapporten.
Incitament baserade på:
 Antal resande
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 Kvalitet
 Kombination av antal resande och kvalitet
Om man väljer att basera incitament på antal resande måste man fråga sig i vilken
utsträckning operatörerna kan påverka detta. Studier presenterade i rapporten menar att
det inte passar att använda sig av detta i glesbygd, där möjligheten att öka antalet
resande är högst begränsade. Väljer man att basera incitamenten på kvalitet uppstår
problemet hur kvaliteten ska mätas. Då kvalitetsbegreppet anses vara högst subjektivt
bör frågor om hur kvaliteten är på olika faktorer kompletteras med viktning av nämnda
faktorer.
Det går även att använda sig av viten om något mål inte uppfylls, men det har inte
rekommenderats i de i denna rapport redovisade studierna då det leder till osäkerhet
hos operatörerna, vilket i sin tur medför högre anbud och därmed ökade kostnader för
trafikhuvudmännen. Ytterligare en slags form av incitament skulle kunna vara att
förnya kontraktet om uppdraget har utförts på ett tillfredsställande sätt. Även här måste
dock aspekten om tillräcklig konkurrens observeras. Alla kontrakt kan inte förnyas då
nya operatörer då inte kan få chansen att komma in på marknaden.
Även vid frågor som val av kontraktslängd och upphandlingsområde måste man väga
faktorer som tillräcklig konkurrens mot kontinuitet och samordnings- och
stordriftsfördelar. Följande positiva och negativa aspekter måste man ha i åtanke vid
valet av storlek på upphandlingsområdet:
Stort upphandlingsområde
+ samordnings- och stordriftsfördelar
- otillräcklig konkurrens
Litet upphandlingsområde
+ bra konkurrens
- inga samordnings- och stordriftsfördelar
Motsvarande positiva och negativa aspekter gäller för val av kontraktslängd:
Lång kontraktstid
+ skapar möjlighet till investeringar
- otillräcklig konkurrens
Kort kontraktstid
+ bra konkurrens
- inget incitament till nya investeringar
Flera av alternativen som avhandlats i denna rapport bottnar i skillnaden mellan
samhällsekonomiska mål och företagsekonomiska mål. Kan man få dessa mål att
konvergera, det vill säga att åtgärder för att uppnå samhällsekonomiska mål också
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innebär att företagsekonomiska mål uppfylls, skulle en positiv utveckling gå snabbt
framåt.
Redovisade studier i rapporten har behandlat problemen kopplade till
upphandlingssystemen i Sverige. Dessa presenteras i punktform nedan:
Problemen kopplade till upphandlingssystem i Sverige













Ineffektiv tidtabellsplanering
Många olika slags bussar
Olika styrka hos aktörerna
Irrelevanta index används för kostnadskompensation
Ensidig möjlighet till uppsägning
Frivolymer är för stora
Bussar tillåts inte användas inom andra områden
För detaljerade krav på bussar
Samtidiga trafikstarter
Höjda skatter – kompensationen ej tillräcklig
Kunden är inte i centrum

Slutligen kan det tilläggas att det har forskats kring flera aspekter rörande offentlig
upphandling av kollektivtrafik men framför allt när det gäller kopplingen mellan miljö
och upphandling av kollektivtrafik finns ytterligare utrymme för forskning. Vi ser att
miljöfrågorna inte har prioriterats men att de kommer att öka i betydelse. Indikationer
på detta är att det utarbetats detaljerade miljökrav för kontrakt. Upphandlingsformen
kan i många avseenden vara avgörande för hur ”framgångsrikt” man kan integrera
miljöfrågan i upphandlingen av kollektivtrafik. I det här sammanhanget är det av
avgörande betydelse att man i upphandlingsformen inte bygger in begränsningar för
transporthuvudmännen att vidta såväl tekniska, planeringsmässiga och strukturella
lösningar för att minska emissionerna av CO2 från kollektivtrafiken – inte bara som en
definierad startlösning, utan även under pågående kontraktsperiod.
Högt resursutnyttjande är förmodligen den största möjligheten att minska
miljöbelastningen. Detta förutsätter dock flexibilitet i avtalen avseende till exempel
storlek av bussar. Slutligen kan man konstatera att systemperspektiv är viktigt. Alltför
snäva perspektiv leder ofta till suboptimalitet och höga totalkostnader. Därför finns det
ett behov av modeller som hjälper aktörerna att förstå vad som driver
miljöbelastningen ur systemperspektiv.
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Del 2: Fallstudie på Västtrafik angående emissioner
Bakgrund
Från del 1 i denna rapport kan vi som summering konstatera att det finns en del
forskning gjord inom området offentlig upphandling av busstransporter och olika
metoder för att välja ut vinnande anbud och vilket slags kontrakt som bör användas,
men det saknas forskning som undersöker konsekvenserna av olika detaljeringsgrader i
kontrakten, såväl när det gäller miljöpåverkan som när det gäller kostnadspåverkan.
Syftet med denna del, del 2, är att visa att genom att använda en matematisk modell
samt indata från en del av Sverige, Västtrafik, kan vi visa att mycket detaljerade
kontrakt inom offentlig upphandling av busstransporter leder till negativa
miljökonsekvenser och att de även indikerar högre kostnader för samtliga inblandade
parter. Målet är att minska CO2- emissioner med bibehållen kundservice.
Genom att använda en matematisk modell kan de mycket detaljerade kontrakt som blir
resultatet av den offentliga upphandlingsprocessen jämföras med att använda friare
kontrakt som inte innehåller så detaljerade kontrakt när det gäller att planera
busstransporterna. Resultatet från optimeringsmodellen visar att detaljerade kontrakt
leder till ökade CO2-emissioner och därför skulle det vara högst motiverat för
politikerna att utvärdera det svenska systemet. Forskningen kommer därför att bidra
till det övergripande målet om reducerade CO2-emissioner.

Matematisk modell
Nedan presenteras den matematiska modell som ligger som grund för vårt arbete med
att undersöka den miljömässiga samt kostnadsmässiga påverkan av mycket detaljerade
busskontrakt när det gäller busstorlekar. Modellen genererar en lösning som innebär
att minsta möjliga buss kommer att användas på respektive tur. Modellen består av en
målfunktion med binära variabler, parametrar samt bivillkor. Inledningsvis presenteras
de parametrar som behövs till modellen, därefter presenteras variablerna. Slutligen
presenteras målfunktion samt tillhörande bivillkor.
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Följande parametrar behövs till modellen:

hi = CO2-emissioner i kilo per kilometer från buss typ i.
a jk = avståndet från hållplats k till nästa hållplats på tur j.
e kj = antalet personer som går på bussen på hållplats k på tur j.
r jk = antalet personer som går av bussen på hållplats k på tur j.

Pi = kapaciteten för busstyp i mätt i antalet säten.
Nedan definieras modellens variabler:

1, om busstorlek i används från hållplats k till nästa hållplats på tur j
B ijk  
0, annars.
i = 1..m
j =1..n
k = 1..h

Nedan presenteras modellens målfunktion:
Min

 a

jk hi Bijk

Nedan presenteras modellens bivillkor:

 PB
i

ijk

 e1 j j , k : k  1 (1)

i

 PB
i

i

ijk

k 1

k

k 1

k 1

  ekj   rjk  ekj j, k : k  2 (2)

Bijk  Bijk 1 k  2, i, j

(3)

Bijk  0,1 (4)
Målfunktionen minimerar CO2-emissionerna. Avståndet mellan alla hållplatser på
turerna är multiplicerade med CO2-emissionerna från respektive busstyp. Bivillkor (1)
garanterar att kapaciteten hos de bussar som används är tillräcklig, d.v.s. att alla
personer som går på bussen ska få någonstans att sitta. Bivillkoren (2) ser till att alla
personer som går på bussarna på kommande hållplatser får en sittplats. Det faktum att
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en buss som börjar köra på turen måste köra till ändhållplatsen beskrivs i bivillkor (3).
Bivillkor (4) deklarerar att alla variabler som används i modellen är binära, d.v.s. de
kan anta värdena 0 eller 1. Bivillkoren (3) visar också att extra bussar kan tillkomma
längs med turen. De måste dock gå till turens ändhållplats. Om det inte finns möjlighet
att lägga till extra bussar längs med turen kan bivillkoren istället beskrivas av bivillkor
(5), vilka presenteras nedan:

Bijk  Bijk 1 k  2, i, j (5)
Några av modellens parametrar illustreras i figur 2.1 nedan. Turen j inkluderar fyra
hållplatser, k, där den första är starthållplatsen där inga personer stiger på. En buss av
typ i används i exemplet och vi kan se att tre passagerare, rkj , har gått av bussen på
den andra hållplatsen och tre personer, ekj , väntar på bussen vid den tredje hållplatsen
längs turen.
k
i

rkj

ekj

Figur 2.1 Illustration av tur j.

Modellen tar inte hänsyn till några begränsningar när det gäller antalet bussar som kan
användas för olika turer. Avståndet mellan ändhållplatsen på en tur och startpunkten
för nästa tur samt avståndet till bussgaraget behandlas inte av modellen. De olika
tidpunkterna för turerna räknas enbart som olika turer. Tidsaspekten är med andra ord
inte inkluderad i modellen. Modellen tar heller inte hänsyn till eventuella
begränsningar när det gäller tillgången på antalet bussar av olika typer.

Fallstudien
Nobina AB är det största busstransportföretaget bland de nordiska länderna och ett av
de 10 största i Europa. Det har 30% av marknadsandelarna på den svenska marknaden
och det har fler än 7 000 anställda (Concordia Bus Nordic AB, 2007/2008). Nobina
AB arbetar med olika trafikhuvudmän i Sverige. Trafikområdet Västtrafik är med i
denna fallstudie. Fallstudien från Västtrafik är baserad på data på personer som går på
och av på varje hållplats som har hämtats från en så kallad resvaneundersökning, RUS.
RUS-undersökningen gjordes på hösten 2007 och data gällande på och avstigande på
respektive hållplats har samlats in under en två-veckors period och är gjord på antalet
turer under ett dygn. Avstånden är hämtade från databaser hos Västtrafik och CO2 –
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emissionerna för respektive busstyp är baserade på uppskattningar gjorda av SLTF
(Svensk kollektivtrafik, 2009).
Datan är insamlad från området Skaraborg i Sverige. Området markeras i kartan över
Sverige som visas i figur 2.2 nedan. I figur 2.3 visas en förstoring av det markerade
området från figur 2.2. Regionen är placerad mellan Vänern och Vättern och
inkluderar 15 kommuner. Skaraborg har omkring 255 000 invånare och dess största
stad är Skövde med runt 33 000 invånare.

Figur 2.2 Området Skaraborg är markerat i Sverigekartan.

Figur 2.3 En förstoring av området Skaraborg visas i bilden.
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Andra städer i Skaraborg med över 10 000 invånare är Lidköping, Falköping,
Mariestad and Skara. 27% av befolkningen bor på landsbygden och resten bor i
städerna.
103 olika linjer inkluderas i original fallstudien. Linjerna är uppdelade i flera delturer
beroende på antalet hållplatser längs med linjen. För varje linje finns det olika
varianter av turer. Varianterna skiljer sig åt när det gäller antalet hållplatser och dess
inbördes ordning. Varje variant av en linje går flera gånger under ett dygn. Det totala
antalet tidpunkter för samtliga inkluderade varianter är linjer är 2 044. Dessa har vi i
fortsättningen benämnt turer. Antalet olika objekt i fallstudien och storleken på
problemet symboliseras i antalet binära variabler samt i antalet bivillkor. Detta
presenteras i tabell 2.1.
Tabell 2.1 Storleken på testproblemet
Objekt

Antal

Linjer
Varianter
Tidpunkter
Busstyper
Ytterligare busstyper
Hållplatser
Antal på- och avstigande
Binära variabler
Bivillkor

103
664
2 044
7
2
2 037
34 312
388 680
501 731

De busstyper som Västtrafik använder presenteras i tabell 2.2. För respektive buss
anges även dess kapacitet i antalet säten samt dess CO2-emissioner.
Tabell 2.2 Olika busstyper som används av Västtrafik
Busstyp
Stadsbuss diesel
Låggolvsbuss
Expressbuss, liten
Expressbuss, stor
Landsbygdsbuss
Låggolvservicebuss
Servicebuss

Antal
sittplatser

CO2 emissioner
32
51
53
56
54
29
23

0,98
0,83
0,86
0,96
0,94
0,79
0,99

CO2-emissionerna definieras i antal kilo per kilometer. Beräkningarna av emissionerna
är baserade på landsvägskörning med få stopp. Den viktigaste faktorn att ha i åtanke i

30

denna rapport är skillnaden i emissioner vilken beror på storleken på bussen, vilken i
detta fall mäts i antalet säten. På grund därav har andra faktorer såsom typ av motor
hållits konstant i syfte att underlätta en jämförelse.
I detta projekt har vi arbetat med genomsnittsvärden när det gäller bränslekonsumtion
och CO2-emissionerna anses vara proportionerliga mot bränslekonsumtionen. Den
huvudsakliga faktorn som påverkar bränslekonsumtionen är friktionsförluster,
luftmotstånd, vägarnas kondition och förarbeteende, medan skillnaden i
bränslekonsumtion mellan en fullt lastad buss jämfört med en tom buss inte är så
betydande. (Forsberg & Löfroth, 2002). Därför har det faktum att en full buss släpper
ut mer CO2-emissioner jämfört med en tom buss inte beaktats vid optimeringen.
Denna skillnad kan dock vid behov beräknas efter själva optimeringen av modellen.
De restriktioner som finns på Västtrafik när det gäller vilken typ av buss som ska
användas på vilken linje ges i tabell 2.3 nedan.
Tabell 2.3 Krav när det gäller busstorlekar på linjer
Busstyp
Stadsbuss diesel
Låggolvsbuss
Expressbuss, stor
Låggolvservicebuss
Servicebuss

Antalet linjer
2
16
3
4
2

Lösningsmetod och resultat
Den matematiska modellen som har presenterats ovan är en modell som enbart
innehåller binära variabler. Vi har använt programmet, AMPL (AMPL, 2010), för
modellering av problemet och programmet CPLEX (Ilog, 2009), version 10.2.0, har
använts för att lösa modellen. Dessa program är lämpliga då den matematiska
modellen innehåller binära variabler eller heltalsvariabler.
Vi har genererat fem olika scenarier för att testa hur storleken på CO2 –emissionerna
påverkas vid olika grad av krav på busstorlekar i kontrakten. Scenarierna presenteras
nedan:
Scenario 1 är bas-scenariot och det visar den nuvarande situationen hos Västtrafik. Det
finns för närvarande krav på att Stadsbuss, diesel, till exempel, måste användas på två
linjer. De krav som för närvarande finns angående storlekar på bussar på olika linjer
presenterades i tabell 2.3. På resterade linjer kan vilken busstyp som helst användas.
För att i modellen kunna garantera att rätt busstorlek används på angiven linje används
en binär variabel som på förhand fixeras till värdet 1. Därefter löses modellen.
Scenario 2 – I detta scenario har vi tillåtit extra bussar som tillkommer längs med en
linje. Det kan finnas tillfällen då en stor buss går tom från starthållplatsen till näst sista
hållplatsen och sedan fylls inför den sista delsträckan på linjen. Vid dessa tillfällen kan
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det i högsta grad vara berättigat att köra en mindre buss från starten och sedan lägga
till en större buss vid den näst sista hållplatsen.
Figur 2.4 visar möjligheten att lägga till extra bussar längs med linjer.

Figur 2.4 Exempel på en busslinje där två bussar används på den sista delen av
linjen
Scenario 3 – I detta scenario finns inga restriktioner när det gäller val av busstorlek på
olika turer. Resultatet från detta scenario visar CO2-emissionerna då så små bussar
som möjligt avseende CO2-emissioner används på samtliga turer. Enbart de bussar
som används av Västtrafik inkluderas i detta scenario.
Scenario 4 – Detta scenario utgår från Scenario 3, med tillägg av att ytterligare två
busstyper, utöver de som idag används av Västtrafik, får användas.
Dessa ytterligare busstyper och deras relaterade CO2-emissioner ges i tabell 2.4 nedan.
Tabell 2.4 De nya busstyperna som ingår i Scenario 4
Busstyp

CO2 emissioner

Större landsbygdsbuss

Antal
sittplatser
65

Mindre servicebuss

8

0,3

1,15

Vid tillägg av två ytterligare busstyper ökar antalet variabler i detta scenario till
437 265 jämfört med tidigare då antalet variabler var 388 680. Antalet bivillkor har
ökat till 546 228 jämfört med 501 731 i de övriga scenarierna.
Scenario 5 – Vi har här utgått ifrån bas-scenariot, Scenario 1, och sedan har ytterligare
begränsningar när det gäller vilka busstyper som ska användas på de olika turerna
adderats till modellen. De tillagda begränsningarna säger att den stora expressbussen
med 56 säten ska användas på alla turer utöver de som redan är bestämda genom
restriktionerna i Scenario 1 vilka presenterades i tabell 2.3.
Samtliga scenarier och deras egenskaper presenteras i tabell 2.5.
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Tabell 2.5 Scenariernas egenskaper
Scenario

1
2
3
4
5

Möjlighet att addera
bussar längs med
turen
x
x
x
x

Bestämd
busstorlek för
vissa turer
x
x

Bestämd
busstorlek för
alla turer

Möjlighet att
addera andra
busstorlekar

x
x

De resulterade CO2-emissionerna från de olika scenarierna presenteras i tabell 2.6.
Beräkningarna för CO2-nivåerna per år är baserade på ett genomsnittligt vardagsdygn
och aggregerade till ett år med hänsyn till helgdagar och semestertider. Busstrafiken på
vardagar är i genomsnitt fyra gånger så omfattande jämfört med en lördag eller
söndag. Vi har uppskattat antalet arbetsdagar till 245 per år och antalet helgdagar,
inklusive lördagar och söndagar, till 120. Lösningstiderna som anges i tabell 2.6 är
CPU-tider, d.v.s. den aktiva tid datorn behöver för att lösa problemet. Antalet bussar
som används på delar av turer beskriver antalet bussar som används från en hållplats
till nästkommande hållplats. Antalet bussar som används på delturer kan jämföras med
det totala antalet delturer, vilket är 48 585. Användandet av olika busstyper i de fem
scenarierna presenteras i tabell 2.7.
Tabell 2.6 Resultaten från de olika scenarierna
Scenario
1
2
3
4
5

CO2 kg/dygn
42 346
41 820
36 141
27 832
45 582

CO2 kg/ år

Lösningstid
(min.)
6
7
16
18
4

11 765 150
11 500 500
9 938 865
7 653 800
12 079 230

Antalet använda
bussar på delturer
51 492
50 952
61 210
67 905
51 492

Resultaten från de olika scenarierna indikerar ett samband mellan CO2-emissioner and
kontraktsflexibilitet. Skillnaden mellan scenariot med de lägsta nivåerna av CO2emissioner, Scenario 4, och scenariot med de högsta nivåerna av CO2-emissioner,
Scenario 5 är så mycket som 4 425 430 kg baserat på ett år. CO2-emissionerna ökar
med 57% per år, då man specificerar vilka bussar som måste användas på de olika
turerna jämfört med en situation där valet är helt fritt, scenario 4. Skillnaden i CO2emissioner i Scenario 1 som representerar en mer rigid form av kontrakt med
definierade busstorlekar jämfört med Scenario 4 som representerar mer flexibla
kontrakt där bussföretaget kan använda sig av lämpliga busstorlekar sett till antalet
passagerare är så mycket som 34 %, vilket i sin tur indikerar en signifikant möjlighet
att hitta bättre bussystem sett till nivåer av CO2-emissioner. Det finns ingen möjlighet
att addera ytterligare bussar längs med turen i Scenario 1 och i Scenario 5. Denna
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förutsättning förklarar att färre, men större bussar används i dessa scenarier jämfört
med övriga. Flera bussar på en tur resulterar förstås i flera bussförare och det är en
trade-off mellan fasta kostnader för dessa bussförare och ambition att använda så små
bussar som möjligt i syfte att reducera CO2-emissionerna.
Tabell 2.7 Använda busstyper i de olika scenarierna
Busstyper
Stadsbuss diesel
Låggolvsbuss
Expressbuss, liten
Expressbuss, stor
Landsbygdsbuss
Låggolvservicebuss
Servicebuss
Större
landsbygdsbuss
Mindre servicebuss

Scenario 1
18 746
3 963
166
1 161
49
26 676
731
-

Scenario Scenario Scenario Scenario
2
3
4
5
18 746
0
0
18 746
4 093
6 963
6 500
163
244
167
234
0
1 201
442
286
28 377
27
58
112
0
25 910
41 339
19 277
3 475
731
0
0
731
173
-

-

-

-

25 220

-

De sistnämnda busstyperna i tabell 2.7 får endast användas i scenario 4. Fördelningen
av antalet bussar som används på turerna visas i tabell 2.8. På de flesta delturer
används enbart en typ av buss, men två busstyper används på ungefär 2 000 delturer i
de flesta scenarier.
Tabell 2.8 Antalet busstyper i olika scenarierna
Antalet delturer
där en eller flera
busstyper används.
En busstyp
Två busstyper

Scenario
1

Scenario
2

Scenario
3

45 678
2 907

46 218
2 367

48 178
367

Scenario
4
44 847
3 110

Scenario
5
45 678
2 907

Vikten av att avgöra vilken busstorlek som ska användas på vilken tur illustreras i
figur 2.5 och figur 2.6, där figurerna visar samma tur med olika busstorlekar. I
scenario 1, 2 och 5, i exemplet har den stora expressbussen med 56 säten använts. Det
högsta antalet passagerare var 11 på den första delsträckan av turen och därefter sjönk
antalet passagerare till 5 respektive 6 stycken. Detta medförde att mer än 80 % av
sätena var tomma hela turen. I scenario 3 där restriktionerna angående busstorlekar
hade tagits bort användes istället en så liten buss som möjligt. I figur 2.6 kan vi se att
en buss med 29 säten har valts för denna tur. Detta ledde till att antalet lediga säten på
turen minskade från 80 % till 62 %. I scenario 4 kan andra busstyper användas men i
detta fall fanns det ingen möjlighet att använda sig av dessa mindre busstyper.
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Antal passagerare
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Figur 2.5 Illustration av skillnaden på säteskapacitet och antalet passagerare på
turen i scenario 1, 2 och 5
Antal passagerare
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Figur 2.6 Illustration av skillnaden på säteskapacitet och antalet passagerare på
turen i scenario 3 och 4
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Slutsatser
Avsikten med del 2 i denna rapport var att presentera en matematisk modell för att
testa olika scenarier när det handlar om vilka busstorlekar som ska användas på olika
bussturer. Vår ambition var att undersöka hur olika krav på busstorlekar kan påverka
nivåerna av CO2-emissioner. Vi har använt verkliga indata från en svensk
bussentreprenör, Nobina AB och regionen i Skaraborg har testats och analyserats.
Den matematiska modellen är utvecklad i syfte att användas som ett beslutsstöd i
processen att besluta om i hur stor utsträckning flexibiliteten i det offentliga
upphandlingssystemet kan gagna processen. Modellen kan också användas som en
simuleringsmetod för att testa olika scenarier i bussoperatörernas planeringssituation.
Den här sortens beslutsstöd i planeringen kan vara mycket betydelsefull när det
handlar om att utveckla hållbara transportsystem där politiska beslut kan baseras på
miljömässiga fakta.
Genom att använda matematiska modeller när det gäller utvärdering av delsystem kan
de mycket detaljerade kraven angående busstorlekar i kontrakten, vilka är resultatet av
den nuvarande offentliga upphandlingsprocessen, jämföras med att använda mer
flexibla kontrakt med färre detaljerade krav för att planera busstransporterna.
Komponenter som kan jämföras och utvärderas vidare är användandet av olika
busstorlekar, problemet att finna bästa busstorlek sett till antalet passagerare,
användande och koordinering av anropsstyrda transporter samt att använda mer
flexibla tidtabeller för bussar. Resultatet från optimeringsmodellen visar att de
detaljerade kraven som är resultatet av den nuvarande formen av offentlig upphandling
leder till ökade CO2-emissionser, vilket är av intresse både för det involverade
företaget Nobina AB men även för andra operatörer inom området, såväl som för
samhället i stort när det gäller att argumentera för en omvärdering och utvärdering av
det nuvarande svenska systemet när det gäller upphandling i allmänhet och
upphandling inom bussbranschen i synnerhet.
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Del 3: Fallstudie på Västtrafik angående kostnader
Introduktion
I den här delen av rapporten utgår vi från scenario 1 och 4 i del 2 och kompletterar
beräkningarna med vilka företagsekonomiska kostnader som en miljöoptimering enligt
de olika scenarierna skulle medföra, jämfört med utgångsläget.

Matematisk modell
Vi har till stor del använt samma matematiska modell som presenterades i del 2 i
denna rapport. När vi nu ska fokusera på kostnader har vi modifierat målfunktionen på
följande sätt:

Min

 a
i

j

c Bijk ,

jk i

k

där ci = rörlig kostnad mätt i kronor per kilometer för busstyp i.
Kostnaden avser de rörliga driftskostnaderna. Den fasta kapitalkostnaden, vilken
huvudsakligen utgörs av avskrivningar, har lagts till efteråt i syfte att kunna jämföra de
olika scenarierna. Bivillkoren är desamma som presenterades i del 2 av rapporten.

Specifik fallstudie
En delmängd av området från den allmänna fallstudien är utvald för att där undersöka
de ekonomiska effekterna på en angiven verklig planeringssituation. 100 stycken turer
(runt 5 %) av totalt 2 044 inkluderas i den specifika fallstudien. De utvalda turernas
totala längd är 5 750 kilometer, vilket kan jämföras med den totala längden 44 790
kilometer, på samtliga turer som ingår i den allmänna fallstudien i del 2 i rapporten.
Turerna i den specifika fallstudien är utvalda i samarbete med trafikplaneraren på
Nobina AB. Ett skäl till att detta område och dessa turer valdes var att deras busstrafik
förväntades vara tung och att bussarna ansågs vara förhållandevis fullsatta jämfört med
ett genomsnittligt område i den allmänna fallstudien. Dessa 100 turer har delats in i 14
omlopp. Varje omlopp beskriver en dag för en buss eller snarare en arbetsdag för en
bussförare. För närvarande används en stor expressbuss med 56 säten på samtliga
dessa 14 omlopp. Bussen lämnar bussgaraget på morgonen och går tillbaka till
bussgaraget på kvällen (eftermiddagen) efter en arbetsdag. Varje omlopp inkluderar
mellan fem och nio olika turer. Ett typiskt exempel på ett omlopp illustreras i figur 3.1.
Omloppet (x-axeln) inkluderar sju olika bussturer (staplarna) och de presenteras i
tidsordning, vilket innebär att den första turen representerar tidig morgon och den sista
turen representerar sen eftermiddag eller kväll. Y-axeln visar antalet passagerare på
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respektive tur. Det refererar till det högsta antalet passagerare på turen, d.v.s. på en
eller flera delsträckor. Detta innebär att bussen kan vara tom större delen av turen och
ha många passagerare, t.ex. 50 stycken, enbart mellan två hållplatser. I detta fall skulle
det innebära att det högsta antalet passagerare på turen är 50 stycken, vilket illustreras
i figur 3.1. De flesta omlopp har samma utseende som det som visas i figur 3.1 nedan.
Högsta antalet passagerare varierar mycket mellan de turer som ingår i omloppen.
Ett omlopp
60

Antalet passagerare
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40

30

20

10

0

Bussturer

Figur 3.1 Exempel på ett omlopp
Idag används, som tidigare nämnts, enbart en slags buss i området. I figur 3.2
illustreras alla ingående turer och deras högsta antal passagerare. Den tjocka linjen på
56 visar kapaciteten för respektive buss som används i området. Även om dessa turer
har valts ut på grund av att de förväntades ha många passagerare, kan vi konstatera att
det trots allt är många tomma säten på bussarna som används. Det genomsnittliga
värdet på antal passagerare är 24 stycken.
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Högsta antalet passagerare på turerna, medelantal är 24 st
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Antal turer

Figur 3.2 Den använda kapaciteten på turerna

Alternativ till att enbart använda stora expressbussar kan vara att använda så små
bussar som möjligt, sett till antalet passagerare, på samtliga 14 omlopp. Detta har vi
kallat anpassade busstorlekar och det innebär förstås också att antalet bussar fortsatt är
14 stycken. Ett annat alternativ, vilket kommer att undersökas i den specifika
fallstudien, är att använda en annan busstyp, här kallad medelbuss, som en standard
buss och sedan använda små bussar, kallade minibussar, som tilläggsbussar som kan
användas närhelst det behövs mellan två eller flera hållplatser. Kapaciteten på dessa
medelbussar, mätt i antal säten, är 32 och motsvarande kapacitet när det gäller
minibussen är 15. CO2-emissionerna från medelbussen och minibussen är 0,45
respektive 0,35 kilo per kilometer. Detta kan jämföras med expressbussen som släpper
ut 0,96 kilo per kilometer. När det gäller alternativet att använda anpassade
busstorlekar så har vi även använt en buss som vi kallar ordinärbuss. CO2emissionerna från denna busstyp är 0,93 kilo per kilometer och antalet säten är 46
stycken. De rörliga kostnader som beaktas avser driftskostnader för bussen samt
kostnader för bussföraren. De fasta kostnader som inkluderas avser kapitalkostnader,
d.v.s. avskrivningar baserade på inköpskostnad. Samtliga nivåer för de olika
kostnaderna är framtagna av trafikplaneraren för aktuellt område på Nobina AB.
Egenskaperna för de relevanta bussarna presenteras i tabell 3.1.
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Tabell 3.1 Indata gällande de använda bussarna och deras egenskaper i den
specifika fallstudien.
Busstyper

Antalet säten

Expressbuss
Ordinärbuss
Medel-buss
Mini-buss

56
46
32
15

CO2emissioner
(kg/kilometer)
0,96
0,93
0,45
0,35

Rörliga
kostnader
(kr/kilometer)
16,6
14,1
11,6
11,2

Fasta
kostnader
(kr/år)
300 000
275 000
200 000
100 000

Resultat
De resulterade nivåerna av CO2-emissioner från de olika scenarierna i den allmänna
fallstudien presenteras i tabell 3.2. Nivåerna av CO2-emissioner är beräknade baserade
på ett dygn under en arbetsdag. Busstrafiken på vardagar är i genomsnitt fyra gånger
så stor som på helgdagar. Vi har uppskattat antalet arbetsdagar på ett år till 245
stycken och antalet helgdagar inklusive lördagar och söndagar till 120 stycken.
Skillnaden jämfört med scenario 1 är angiven i procent. Lösningstiderna som anges i
tabell 3.2 är CPU-tiderna, d.v.s. den aktiva tid datorn har arbetat för att hitta en lösning
till problemet.
Tabell 3.2 Resultatet från de olika scenarierna
Scenario CO2 kg/dygn

1
2
3
4
5

42 346
41 820
36 141
27 832
45 582

CO2 kg/ år
11 765 150
11 500 500
9 938 865
7 653 800
12 079 230

Skillnad i
jämförelse med
Scenario 1
0%
-1%
- 15 %
- 34 %
+8%

Lösningstid
(min.)
6
7
16
18
4

Resultatet från de olika scenarierna indikerar ett tydligt samband mellan
CO2-emissioner och kontraktens flexibilitet. Skillnaden mellan scenariot med de lägsta
nivåerna av CO2-emissioner, Scenario 4, och sceneriet med de högsta nivåerna av
CO2-emissioner, Scenario 5 är så mycket som 4 425 430 kg baserat på ett år. Genom
att låta antalet passagerare avgöra busstorlek istället för förbestämda busstorlekar
genom kontrakten kan CO2-emissionerna minskas med 34 %. Dessa resultat har
tidigare presenterats i Lidestam och Abrahamsson (2009). I scenarierna 2-4 finns det
möjlighet att lägga till bussar längs med turerna. Detta medför att behovet av små
40

bussar kommer att öka. En nackdel med att använda mindre bussar är det faktum att
fler bussar behöver användas. Bussarna kommer totalt sett att användas på kortare
distanser men i gengäld kommer dock fler bussförare att behövas. Det är en trade-off
mellan fasta kostnader för fler bussförare och ambitionen att använda så små bussar
som möjligt i syfte att reducera CO2-emissionerna. De relaterade kostnaderna är vidare
studerade i den specifika fallstudien. Scenario 1 och scenario 4 har studerats i den
specifika fallstudien och därefter jämförts med den allmänna fallstudien. Skillnaderna
mellan scenarierna presenteras i tabell 3.3.
Tabell 3.3 Jämförelse mellan de två fallstudierna.
Fallstudie
Allmän
Allmän
Specifik
Specifik

Scenario
1
4
1
4

CO2 kg/ år
11 765 150
7 653 800
1 554 300
1 183 050

Skillnad
0%
- 34 %
0%
- 24 %

Det faktum att skillnaderna mellan scenario 1 och scenario 4 i den allmänna fallstudien
är större jämfört med skillnaden mellan samma scenarier i den specifika fallstudien
indikerar att det valda området för den specifika fallstudien inte är helt representativt
för den allmänna fallstudien. Ovanstående resultat säger också att det finns andra
delområden i den allmänna fallstudien som skulle gagnas mer när det gäller att sänka
CO2-emissionerna genom att använda mer flexibla och mindre reglerade kontrakt.
Lösningstiderna för den specifika fallstudien är mycket korta, i genomsnitt under en
minut. Den nuvarande situationen då enbart expressbussar används har jämförts med
andra alternativ när det gäller den specifika fallstudien. Först har vi undersökt
resultatet av att använda minsta möjliga busstorlek på samtliga omlopp. Detta innebär
att enbart en buss har använts på respektive omlopp. Detta resulterade i att sju
expressbussar, sex ordinärbussar samt en medelbuss användes och detta innebar 5%
sänkta CO2-emissionser jämfört med den nuvarande situationen. Det andra
alternativet innebar att använda en annan sorts buss som basbuss, istället för
expressbussen. Vi valde då att använda medelbussen som basbuss på samtliga omlopp
och sedan använda en minibuss på de delsträckor på turerna där det behövdes. Genom
att använda 14 medelbussar och 17 minibussar kan CO2-emissionerna reduceras med
så mycket som 47%. Resultaten presenteras i tabell 3.4.
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Tabell 3.4 Resultatet gällande emissioner för den specifika fallstudien.
Använda bussar Antalet aktiva kilometer

CO2 kg/ år

Skillnad

14 Express
bussar

5 750

1 518 000

0%

7 Express-bussar
6 Ordinär-bussar
1 Medel-buss

5 750

1 438 000

-5%

14 Medel-bussar
17 Mini-bussar

6 677

800 786

- 47 %

Ovanstående resultat presenterar dock bara CO2-emissionerna när det gäller aktiva
tidtabellkilometer på turerna. Att köra från bussgaraget till starten för den första turen
samt att köra till bussgaraget från slutmålet för den sista turen på respektive omlopp
har inte räknats med. Sträckorna mellan olika turer och olika omlopp med
tilläggsbussarna har inte heller räknats med i resultatet. Dessa extra CO2-emissioner
har inte beaktats i tabellen ovan. Om man använder extra-bussar där det behövs längs
med turerna kommer antalet aktiva tidtabellkilometer öka från 5 750 till 6 677.
Behovet av extrabussar på delturer har beräknats till 17 stycken av modellen. Detta
kan dock betraktas som ett teoretiskt antal då ingen samordning eller planering har
beaktats av den matematiska modellen. Vi har visat resultatet för trafikplaneraren inom
aktuellt område. Han har därefter, med utgångspunkt ifrån gällande
planeringssituation, uppskattat verkligt behov av extrabussar till 10 stycken
minibussar. Vi har därför beräknat kostnader för två alternativ; att använda 17
extrabussar samt att använda 10 extrabussar. Skillnaden i kostnader utgörs av
kapitalkostnaden, d.v.s. avskrivningskostnaden. Resultatet uttryckt i kostnader för att
använda olika kombinationer av busstyper på de 14 omloppen presenteras i tabell 3.5.

Tabell 3.5 Resultatet angående kostnader i den specifika fallstudien.
Använda bussar

Antalet
aktiva
kilometer

Fasta
kostnader
(kr/år)

Rörliga
kostnader
(kr/år)

Totala
kostnader
(kr/år)

Skillnad

14 Express-bussar

5 750

4 200 000

26 248 750

30 449 000

0%

7 Express-bussar
6 Ordinär-bussar
1 Medel-bussar
14 Medel-bussar
10 Mini-bussar

5 750

3 950 000

24 059 352

28 009 000

-8%

6 677

3 800 000

21 197 660

24 997 660

- 18%

14 Medel-bussar
17 Mini-bussar

6 677

4 500 000

21 197 660

25 697 660

- 16 %
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Beräkningarna som gjordes av trafikplaneraren visade att genom att använda 10
stycken extra minibussar ökade kostnaderna med 10%. Vi kan konstatera att det finns
ett gap från en kostnadsbesparing på 18% då vår modell användes till en
kostnadsökning på 10% då vår lösning direkt implementerades i aktuellt
planeringssystem. Skillnaden i kostnadsstorlek indikerar att det finns en potential till
kostnadsbesparingar beroende på hur bussarna planeras. Vi kan sammanfattningsvis
konstatera att värdet av minskade CO2-emissioner och därmed miljömässiga
förbättringar är svåra att mäta och att sätta i relation till ökade kostnader.
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Slutsatser
Resultatet från beräkningarna indikerar att det finns en attraktiv potential i att ändra
upphandlingsform till mer flexibla och mindre detaljerade kontrakt som är värd att
undersöka vidare, inte minst i termer av mindre emissioner, men också i form av lägre
kostnader. En potential som är gynnsam för alla parter som är inblandade i den
offentliga upphandlingsprocessen av busstransporter, myndigheter, bussentreprenörer
samt kunderna. Resultatet, som är logiskt har sin grund i ett effektivare
resursutnyttjande av bussarna, d.v.s. en anpassning av busstorlek efter behov.
Den allmänna fallstudien visade på sänkta nivåer av CO2-emissioner då kontrakten var
mer flexibla och innehöll färre restriktioner när det gäller val av busstyp. Nivåerna av
CO2-emissioner minskade med 34 % då man jämförde det mest flexibla scenariot
(scenario 4) med nuvarande situation i aktuellt område i Västtrafik (scenario 1).
Resultaten från den specifika fallstudien indikerar att även kostnaderna kan minskas
beroende på hur effektivt tilläggsbussarna kan planeras. Resultaten indikerar att
emissionerna kan minska med upp till 47 % genom att använda mindre bussar i
trafiken och att kostnaderna i värsta fall kommer att stiga med 10%. Vi kan i vilket fall
som helst konstatera att det finns möjligheter att även minska kostnaderna genom att
förbättra planeringsmöjligheterna. Detta skulle t.ex. kunna göras genom att expandera
det område som ska planeras i syfte att bättre kunna dra fördel av samordningseffekter
och stordriftsfördelar. Andra transportentreprenörer, såsom exempelvis
taxiverksamhet, skulle kunna användas i tillägg till de ordinarie bussarna för att kunna
öka flexibiliteten och kunna utnyttja bussarna mer effektivt. Fyllnadsgraden på
bussarna i allmänhet kan förmodligen höjas om omloppen kan planeras utifrån en
önskan om en jämn nivå av passagerare. Antalet på- och avstigande gällande de
studerade bussturerna i den specifika fallstudien varierar mycket längs med turerna.
Möjligheten att använda parkeringsplatser utmed turerna i tillägg till att använda
bussgarage skulle minska antalet kilometer med tomma bussar. Ovanstående
möjligheter kan utgöra riktningar för fortsatt forskning inom området för att ytterligare
visa på möjligheterna att reducera både CO2-emissionerna såväl som kostnaderna
betydligt. I syfte att få en mer heltäckande bild av området skulle andra aspekter såsom
passagerarnas inställning till bussresande och fullsatta bussar samt beteende vid
resande kunna beaktas i fortsatt forskning.
Resultaten från våra beräkningar visar att detaljerade krav i kontrakten som är
resultatet av den offentliga upphandlingsprocessen leder till ökade CO2-emissioner och
troligtvis generellt högre kostnader. Därför anser vi det vara högst motiverat för
politikerna att utvärdera det svenska systemet. Denna forskning kommer därför att
bidra till det övergripande målet att reducera CO2-emissionerna. Aktörerna inom
bussbranschen borde även vara intresserade av att få insikt i hur färre restriktioner i
kontrakten kommer att påverka dem.
Resultaten visar också styrkan i projektets systemansats, där vi har vidgat
systemgränserna och gjort våra beräkningar för systemet som helhet. Det har tillåtit
oss att betrakta systemet som aktörsneutralt vilket innebär att vi inte begränsas i vår
44

forskning av t. ex. legala hinder, organisatoriska barriärer, planeringsmässiga problem
och praktiska begränsningar. Istället har vi optimerat systemet som helhet i syfte att
minimera CO2-emissionerna och därefter kompletterat med beräkningar gällande vilka
företagsekonomiska konsekvenser en implementering av ett sådant system skulle
medföra, först därefter har vi lyft fram de eventuella problem som i så fall måste lösas.
Riktningar för fortsatt forskning skulle kunna vara att jämföra data från denna region
med andra regioner i Sverige. Ett annat närliggande problem är att finna den optimala
storleken på bussarna i tillägg till att beakta en bussflotta av en given storlek.
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