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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-06-05
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll M2018/01090/Ke Miljö- och energidepartementet, inrättande av en delegation för cirkulär 

ekonomi

Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar , LFF 2018-05-03
Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt

RJL 2018/1162 Synskadades Riksförbund Jönköpings län, Uttalande om färdtjänsten en trygg och 
säker färdtjänst en nödvändighet

Svensk kollektivtrafik årsredovisning 2017

RJL 2018/1189 Justering av delegationsordning i samband med dataskyddsförordningens 
införande

RJL 2018/222 Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF Förslag budget 2019

Regeringsbeslut N2018/02567/FF Näringsdepartementet Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende 
Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL

RJL 2018/36



Arbetsmiljöverket

Övrigt



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-06-05
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.1.3 Yttrande över Eksjö kommuns gång- och cykelplan RJL 2018/969 2018-04-18 Kristina Athlei
TIM 4.1.3 Yttrande-PTS förslag till föreskrifter om ett 

kombinerat utvalsförfarande för tillstånd att använda 
radiosändare  i 700 MHz-bande

RJL 2018/1017 2018-04-20 Kristina Athlei

TIM 4.2.1 Förlängning av avtal för X11/X14 underhåll tåg RJL 2018/1264 2018-05-08 Carl-Johan Sjöbereg
TIM 4.4.1 Delegationsrapport färdtjänsten april RJL 2018/23 2018-05-22 Björn Elm

RJL 2018/30
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Dokumenttyp 

92793 K Yttrande över promemorian En ny inriktning för 
beskattning av tung lastbilstrafik 

Åslög Kantelius 

2018-04-06  Finansdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/770  En ny inriktning för beskattning av tung 
lastbilstrafik 

TJÄNSTESKRIVELSE 

93532 K Promemoria En ny inriktning för beskattning av 
tung lastbilstrafik 

Åslög Kantelius 

2018-04-18  Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionens åtagande 

RJL 2018/770  En ny inriktning för beskattning av tung 
lastbilstrafik 

MISSIV 

93687 K Regionstyrelsens arbetsutskott § 83 - 
Promemoria - En treårig utbildning för 
tandhygienistexamen 

Lena Strand 

2018-04-20  Regionstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2018/502  Remiss - Förslag till treårig utbildning för 
tandhygienistexamen 

BESLUT 
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Dokumenttyp 

92895 K Konsekvensutredning cykeltävling Nässjö Grand 
Prix 2018 

Karin Henriksson 

2018-04-09  Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2018/582  Ansökan om tillstånd till cykeltävling på väg, 
Nässjö Grand Prix 2018 

REMISS 

2018.3579 I Handlingsplan - Gång och cykelplan för Eksjö 
kommun 

Elisabet Eriksson 

2018-04-03  Eksjö kommun Regionens åtagande 

RJL 2018/969  Remiss - Gång och cykelplan för Eksjö kommun REMISS 

2018.3688 I Detaljplan Kortebo 4.9, Strandängen, Jönköping Karin Henriksson 

2018-04-05  Jönköpings kommun Länstrafiken 

RJL 2018/990  Detaljplan Kortebo 4.9, Strandängen, Jönköping REMISS 

2018.3862 I Remiss - Konsekvensutredning -  Förslag till 
föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande 
för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-
bandet 

Linda Byman 

2018-04-09  Post- och telestyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2018/1017  Remiss - Förslag till föreskrifter om ett 
kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att 
använda radiosändare i 700 MHz-bandet 

REMISS 

2018.3916 I Remiss - Slopning av del av spår 25, Värnamo Linda Byman 

2018-04-10  Trafikverket Regionens åtagande 

RJL 2018/1039  Remiss - Samråd för slopning av del av spår 25 i 
Värnamo  

REMISS 

2018.3991 I Ironman 2018 Karin Henriksson 

2018-04-12  Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2018/1062  Ironman 2018 REMISS 

2018.3992 I Remiss - Terminologiremiss inom särskild 
sjukvårdsledning 

Evelina Örn 

2018-04-12  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2018/1061  Terminologiremiss inom särskild 
sjukvårdsledning 

REMISS 

2018.4227 I Granskning, detaljplan Gisle mfl Gislaveds 
kommun 

Karin Henriksson 

2018-04-18  Gislaveds kommun Länstrafiken 

RJL 2017/2815  Detaljplan för Gisle mm Gislaveds kommun REMISS 

2018.4237 I Remiss - Ändring i föreskrifter om ordination och 
hantering av läkemedel samt föreskrifter om 

Evelina Örn 
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ambulanssjukvård 

2018-04-18  Socialstyrelsen, Rättsavdelningen Regionens åtagande 

RJL 2018/1112  Remiss - Ändring i föreskrifter om ordination och 
hantering av läkemedel samt föreskrifter om 
ambulanssjukvård 

REMISS 

2018.4323 I Remiss - Neonatal screening för SCID - svår 
kombinerad immunbrist 

Lena Strand 

2018-04-20  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2018/1138  Neonatal screening för SCID - svår kombinerad 
immunbrist 

REMISS 

2018.4363 I Detaljplan för del av Kärnekulla 1:4 mfl Habo Karin Henriksson 

2018-04-23  Habo kommun Länstrafiken 

RJL 2015/846  Planprogram för del av Kärnekulla 1.4 Habo 
kommun 

REMISS 
 

     

 



 

 

 

 

 

Välkommen till årets 

bostadskonferens 19 juni  

 

Hur kan kommunerna i Jönköpings län arbeta för en hållbar bostadsförsörjning? 

Segregation, brist på bostäder och bostadssociala frågor påverkar 

bostadsmarknaden. För att möta dessa utmaningar behövs bland annat dialog, 

kunskapsutbyte och inspiration, varför du hälsas välkommen till årets 

bostadskonferens i Jönköpings län. 

Målgrupp 

Politiker eller tjänstemän som arbetar med plan, bygg, exploatering, etablering, 

bostadsförsörjning, personal inom socialförvaltning, bostadsbolag, bovärdar 

och andra som är intresserade av frågorna. 

Tid och plats 

Stadsdelen Råslätt i Jönköping, biograf Ugglan 19 juni 2018, kl. 08:30 – 16:00 

Fika och registrering från kl. 08.30. Konferensen börjar 09.00.  

 

Program och anmälan på nästa sida>> 



*Konferensen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och  

Region Jönköpings län och delfinansieras med medel från Europeiska socialfonden  

via svenska ESF-rådet. 
 

Program 

• Miljonprogrammet - med möjligheter för framtiden - Miljonprogrammet 

diskuteras mycket idag när samhällsproblem knyts till storstädernas 

ytterområden. Samtidigt ser vi att miljonprogrammets bostadsområden 

nu vårdas, rustas upp och byggs om. På flera sätt kan dessa 

bostadsområden bli en viktig del i att ställa om Sverige till ett långsiktigt 

hållbart samhälle, Einar Hansson, Arkitekt 

 

• Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande - Analys över 

bostadsmarknaden för dem som av olika skäl har svårt att ta sig in på 

bostadsmarknaden, Länsstyrelsen i Skåne, Elisabeth Weber. 

 

• Segregationens utveckling och effekter - Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping, Sofia Wixe 

 

• Presentation av årets bostadsmarknadsanalys för Jönköpings län – 

Länsstyrelsen 

 

• Val och möjligheter i människors boende – en intervjustudie i Jönköpings 

län, Beatrice Ruderfors, Ellen Adolfsson 

 

• Idéprogram Råslätt -  Idéprogram, historiebeskrivning, entreprenörskap, 

Råslättanda m.m., Vätterhem & Hyresgästföreningen 

 

• Rundvandring på Råslätt - Vi gör en rundvandring och stannar på 

intressanta platser, Vätterhem 

 

• Statliga investeringsstöd för hyresbostäder - Joakim Stjärndahl, 

Länsstyrelsen 

 

• Underground - fritidsgård i Råslätt i samarbete med Jönköpings kommun. 

Gården vänder sig till ungdomar från områdets 60 tal etniska och 

religiösa grupper och har framgångsrikt arbetat med integration, tjejers 

fritid, nätverksbyggande m.m., Peter Magnusson 

Kostnad och deltagande 

Utbildningsdagen är kostnadsfri för kommunanställda. Övriga deltar till 

självkostnadspris, max 200 kr. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag 

faktureras 500 kronor (fakturaadress ska anges i anmälan). Vid eventuellt 

förhinder får du gärna skicka ersättare. 

I priset ingår vegetarisk lunch och för- och eftermiddagsfika.  

Anmälan 

Sista anmälningsdag är 2018-06-05. Deltagarantalet är begränsat. Vi 

förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.  

 

Gå till anmälan. 

 

Vid frågor om anmälan kontakta daniel.f.johansson@lansstyrelsen.se  

http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/kalender/2018/Sidor/Bostadskonferens.aspx
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 40-52 
Tid: 2018-04-24 kl. 13.00-16.15 

 
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§47 Uppdrag - serviceavtal Bombardier 
 
Beslut 
Nämnden  

• ger Regionledningskontoret i uppdrag att se över 
förutsättningarna och konsekvenserna av att säga upp 
nuvarande avtal med Bombardier avseende underhåll. 

 
Sammanfattning 
Trafikdirektören informerar om fortsatta problem med underhållet 
vid Bombardiers verkstad i Nässjö. Överläggningar har 
genomförts med ledningen för Bombardier Sverige, nya 
handlingsplaner har upprättats men problemen fortsätter, nästa 
nivå är att lyfta frågan högre upp inom företaget och politiken. 
 
Ordföranden redogör för de diskussioner som förts med JLTs 
ledning och Krösatågens styrgrupp sedan årsskiftet och om vilka 
ytterligare åtgärder som kan vidtas, bland annat lyfta frågan till en 
högre nivå och att innehålla utbetalningar. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Berry Lilja (S) väcker frågan om att undersöka möjligheten att 
säga upp avtalet med Bombardier. 
 
Ordföranden föreslår att Regionledningskontoret ges uppdrag att 
se över förutsättningarna och konsekvenserna av att säga upp 
nuvarande avtal med Bombardier avseende underhåll. 
 
Nämnden ställer sig bakom ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 
Jönköpings Länstrafik 

Vid protokollet 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 40-52 
Tid: 2018-04-24 kl. 13.00-16.15 

 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund    Gabriella Mohlin (S)  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 
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Regionfullmäktige

Motion Kollektivtrafik i egen regi är 
framtidens melodi 
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta

 Att motionen avslås

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta, Vänsterpartiet 
har inkommit med en motion där man föreslår: 

 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan eller efter en 
slutförd upphandling tar steget och driver kollektivtrafiken i egen regi.

 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat huvudmannaskap 
inom kollektivtrafiken finns förespråkar att trafiken drivs i gemensam regi 
istället för externa upphandlade aktörer.

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats vid nämnden i 
april. Efter behandling i presidiet föreslås att motionen avslås.

Faktaunderlag
Kollektivtrafikens uppdrag och övergripande mål
Uppdraget och de övergripande målen för kollektivtrafiken är fastlagda i det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Uppdraget är att en bra 
kollektivtrafik ska medverka till att:

 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt
fritid

 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra
pendlingsmöjligheter

 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras

 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle
 ge människor med funktionsnedsättning god tillgänglighet i samhället
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa
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De övergripande målen som ska vara uppnådda till år 2025 är:
 Resandemål, att med år 2011 som basår utförs 60 procent fler resor

med kollektivtrafiken, totalt 25 miljoner resor.
 Kundnöjdhet, att 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara

nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Av resenärer 
i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra vara 80 procent 
medan den av Serviceresor utförda trafiken ska nå upp i 85procent nöjda 
eller mycket nöjda resenärer.

 Tillgänglighet/användbarhet, att fler med olika funktionsnedsättningar 
ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken.

 Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna 
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att 
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 25 
procent.

 Skattesubventionsgrad, att den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha 
en skattesubventionsgrad på ca 50 procent.

Det alternativ som väljs för att genomföra uppdraget (bedriva verksamheten i 
egen regi eller att upphandla i konkurrens) bör vara det som anses bäst för att 
uppnå de övergripande målen.

Kollektivtrafiken i Sverige
Enligt Trafikanalys rapport ”Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013 
(Rapport 2015:3)” består den upphandlade busstrafiken av ca 350 avtal mellan 
Regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och olika operatörer. Det finns ett 
fåtal kommunal- och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de 
direkttilldelats av RKM. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i 
offentliga upphandlingar. De ca 350 upphandlade bussavtalen är tecknade med 92 
olika operatörer. 83 procent av utbudet står stora utlandsägda operatörer för. 
Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett helt läns trafik med upp till 
336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara skälet för att ha 
många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till färre 
och därmed större avtal. 

Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik, 
vilka beskrivs i korthet nedan1. 
Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan 
1996 all stadsbusstrafik i Uppsala.
Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta 
bolag kör nästan all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas 
upp av andra operatörer. VL fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det 
nuvarande avtalet gäller tills vidare. 
Västra Götalands län: Borås och Uddevalla har kommunala bussbolag. Borås 
Lokaltrafik AB förlorade senaste upphandlingen mot Nobina. Uddevalla Omnibus 
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AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst (BIVAB), ett samarbetsorgan 
för 35 bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik. 
Utanför busstrafiken är det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och 
spårvagnstrafiken i Göteborg direkttilldelas detta bolag. 
Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i 
Skellefteå kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag 
direkttilldelades det kommunala bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på 
kommersiella grunder i Skellefteå, och upphandlad trafik i andra kommuner i 
övriga Västerbotten.
Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Som bedriver 
busstrafiken i Luleå tätort.

Region Örebro län har beslutat att gå över till trafik i egen regi i samarbete med 
Västerås Lokaltrafik. 

Vad säger lagen?
Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns 
reglerat i lagen om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska vara tillåten 
måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att

1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska 
personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den 
utövar över sin egen förvaltning, och att 

2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver 
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter 
som kontrollerar den.

Kollektivtrafik i egen regi, för- och nackdelar2

Det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från konkurrensutsättning. 
Med få anbudsgivare går det inte att få den konkurrens i upphandlingarna som är 
en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka 
företag lägger anbud är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Det är 
dock beställarens uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare 
på marknaden. Beställaren bör därför förbättra förutsättningarna för detta.

I en intervjustudie har för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva 
busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik eller att 
inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka 
konkurrensen och antalet anbudsgivare analyserats.
Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bl.a. bättre möjlighet att 
genomföra förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och 
att regionen får kontroll över hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att 
kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir kortare än med upphandling och 
att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie om att bedriva 
kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre 
kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre, 
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flexibiliteten ökar när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m., 
kommunernas insyn i verksamheten underlättas, det går att använda regionens 
resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning förenklas, 
administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid inköp av 
drivmedel m.m.

I intervjustudien redovisas även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En 
nackdel hänger samman med effektiviteten. I ett samarbete mellan det offentliga 
och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och forskningen om 
samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift 
att säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar 
väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i 
kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att säkerställa den produktiva 
effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Det vill säga den 
offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett 
samhällsperspektiv och den privata parten för att resurserna används på bästa sätt 
för givna ändamål. Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen 
aldrig har bedrivit trafik i egen regi och att det därför finns risk för att rätt 
kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar, att osäkerheten är stor vid 
införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden lång. 
Ytterligare nackdelar kan vara att lokala trafikföretag slås ut, det är svårt att börja 
upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler 
deltidstjänster om förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra 
uppgifter mellan arbetspassen) och med bara en operatör finns det ingen 
konkurrens.

Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är 
motstridiga. Å ena sidan finns studier som pekar på att kostnadseffektiviteten är 
lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt ägd operatör. Offentligt ägda 
företag hade enligt studien signifikant högre kostnader än privatägda företag och 
det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.
En annan studie visar att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige inte har högre 
kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per 
påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning 
av busstrafiken till ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara 
kommuner som använder upphandling i konkurrens för att välja ut en operatör. 
Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.

Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna
I Svensk Kollektivtrafiks rapport2 beskrivs åtgärder som kan vidtas för att få både 
mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Åtgärdera som både har 
hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och 
positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i 
samhället, eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt bör prioriteras. 
För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i fyrfältsdiagrammet nedan.  
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Alternativet att sluta upphandla trafiken och i stället bedriva den i egen regi 
hamnar i fältet ”Låg potential för effektivisering eller sänkta 
kostnader/Sannolikhet för positiva effekter på samhällsnytta, fördelning i 
samhället eller kollektivtrafikresande”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
 Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi – faktaunderlag 

2018-03-23
 Rapport Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys 

(Rapport 2015:3)
 Rapport Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk 

Kollektivtrafik (dec 2017)
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 56-67
Tid: 2018-05-23 kl. 08.00-09.30

Plats: Hotell Tylösand

§66 Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens 
melodi
Diarienummer: RJL 2017/

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden att föreslå regionfullmäktige

 Att motionen avslås
Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno 
Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man 
föreslår: 

 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan 
eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver 
kollektivtrafiken i egen regi.

 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat 
huvudmannaskap inom kollektivtrafiken finns förespråkar 
att trafiken drivs i gemensam regi istället för externa 
upphandlade aktörer.

Ett faktaunderlag har tagits fram och information har lämnats i 
nämnden.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11
 Faktaunderlag, motion-kollektivtrafik i egen regi är 

framtidens melodi, daterad 2018-03-23
 Rapport-Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 

2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
 Rapport-Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för 

pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar att motionen avslås.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 56-67
Tid: 2018-05-23 kl. 08.00-09.30

Jeanette Söderström (S) meddelar att hon inte tar ställning och 
återkommer vid nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 45-55
Tid: 2018-04-11 kl. 08.30-12.10

Plats: Regionens hus al B

§53 Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens 
melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266

Beslut 
Presidiet föreslår

 Att fakta kring att driva kollektivtrafik i egen regi tas upp 
som ett informationsärende i nämnden.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno 
Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man 
föreslår: 

 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan 
eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver 
kollektivtrafiken i egen regi.

 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat 
huvudmannaskap inom kollektivtrafiken finns förespråkar 
att trafiken drivs i gemensam regi istället för externa 
upphandlade aktörer.

Ett faktaunderlag har skrivits fram och efter behandling i presidiet 
skrivs förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
 Motion-Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi – 

faktaunderlag 2018-03-23
 Rapport-Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 

2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
 Rapport-Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för 

pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslås att motionen tas upp som ett 
informationsärende i nämnden och därefter tas beslut i presidiet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 45-55
Tid: 2018-04-11 kl. 08.30-12.10

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motion Kollektivtrafik i egen regi är 
framtidens melodi - faktaunderlag
Inledning
Med anledning av motion från Vänsterpartiet, Kollektivtrafik i egen regi är 
framtidens melodi lämnas information i ärendet. Efter behandling i presidiet för 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Reginfullmäktige besluta: 

 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan eller efter en 
slutförd upphandling tar steget och driver kollektivtrafiken i egen regi.

 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat huvudmannaskap 
inom kollektivtrafiken finns förespråkar att trafiken drivs i gemensam regi 
istället för externa upphandlade aktörer.

Faktaunderlag
Kollektivtrafikens uppdrag och övergripande mål
Uppdraget och de övergripande målen för kollektivtrafiken är fastlagda i det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Uppdraget är att en bra 
kollektivtrafik ska medverka till att:

 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt
fritid

 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra
pendlingsmöjligheter

 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras

 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle
 ge människor med funktionsnedsättning god tillgänglighet i samhället
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa
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De övergripande målen som ska vara uppnådda till år 2025 är:
 Resandemål, att med år 2011 som basår utförs 60 procent fler resor

med kollektivtrafiken, totalt 25 miljoner resor.
 Kundnöjdhet, att 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara

nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Av resenärer 
i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra vara 80 procent 
medan den av Serviceresor utförda trafiken ska nå upp i 85procent nöjda 
eller mycket nöjda resenärer.

 Tillgänglighet/användbarhet, att fler med olika funktionsnedsättningar 
ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken.

 Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna 
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att 
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 25 
procent.

 Skattesubventionsgrad, att den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha 
en skattesubventionsgrad på ca 50 procent.

Det alternativ som väljs för att genomföra uppdraget (bedriva verksamheten i 
egen regi eller att upphandla i konkurrens) bör vara det som anses bäst för att 
uppnå de övergripande målen.

Kollektivtrafiken i Sverige
Enligt Trafikanalys rapport ”Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013 
(Rapport 2015:3)” består den upphandlade busstrafiken av ca 350 avtal mellan 
Regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och olika operatörer. Det finns ett 
fåtal kommunal- och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de 
direkttilldelats av RKM. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i 
offentliga upphandlingar. De ca 350 upphandlade bussavtalen är tecknade med 92 
olika operatörer. 83 procent av utbudet står stora utlandsägda operatörer för. 
Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett helt läns trafik med upp till 
336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara skälet för att ha 
många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till färre 
och därmed större avtal. 

Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik, 
vilka beskrivs i korthet nedan1. 
Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan 
1996 all stadsbusstrafik i Uppsala.
Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta 
bolag kör nästan all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas 
upp av andra operatörer. VL fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det 
nuvarande avtalet gäller tills vidare. 
Västra Götalands län: Borås och Uddevalla har kommunala bussbolag. Borås 
Lokaltrafik AB förlorade senaste upphandlingen mot Nobina. Uddevalla Omnibus 
AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst (BIVAB), ett samarbetsorgan 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(6)

2018-03-23 RJL 2017/1266

1 Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
2 Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)

för 35 bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik. 
Utanför busstrafiken är det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och 
spårvagnstrafiken i Göteborg direkttilldelas detta bolag. 
Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i 
Skellefteå kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag 
direkttilldelades det kommunala bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på 
kommersiella grunder i Skellefteå, och upphandlad trafik i andra kommuner i 
övriga Västerbotten.
Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Som bedriver 
busstrafiken i Luleå tätort.

Region Örebro län har beslutat att gå över till trafik i egen regi i samarbete med 
Västerås Lokaltrafik. 

Vad säger lagen?
Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns 
reglerat i lagen om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska vara tillåten 
måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att

1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska 
personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den 
utövar över sin egen förvaltning, och att 

2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver 
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter 
som kontrollerar den.

Kollektivtrafik i egen regi, för- och nackdelar2

Det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från konkurrensutsättning. 
Med få anbudsgivare går det inte att få den konkurrens i upphandlingarna som är 
en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka 
företag lägger anbud är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Det är 
dock beställarens uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare 
på marknaden. Beställaren bör därför förbättra förutsättningarna för detta.

I en intervjustudie har för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva 
busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik eller att 
inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka 
konkurrensen och antalet anbudsgivare analyserats.
Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bl.a. bättre möjlighet att 
genomföra förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och 
att regionen får kontroll över hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att 
kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir kortare än med upphandling och 
att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie om att bedriva 
kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre 
kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre, 
flexibiliteten ökar när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m., 
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kommunernas insyn i verksamheten underlättas, det går att använda regionens 
resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning förenklas, 
administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid inköp av 
drivmedel m.m.

I intervjustudien redovisas även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En 
nackdel hänger samman med effektiviteten. I ett samarbete mellan det offentliga 
och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och forskningen om 
samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift 
att säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar 
väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i 
kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att säkerställa den produktiva 
effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Det vill säga den 
offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett 
samhällsperspektiv och den privata parten för att resurserna används på bästa sätt 
för givna ändamål. Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen 
aldrig har bedrivit trafik i egen regi och att det därför finns risk för att rätt 
kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar, att osäkerheten är stor vid 
införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden lång. 
Ytterligare nackdelar kan vara att lokala trafikföretag slås ut, det är svårt att börja 
upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler 
deltidstjänster om förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra 
uppgifter mellan arbetspassen) och med bara en operatör finns det ingen 
konkurrens.

Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är 
motstridiga. Å ena sidan finns studier som pekar på att kostnadseffektiviteten är 
lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt ägd operatör. Offentligt ägda 
företag hade enligt studien signifikant högre kostnader än privatägda företag och 
det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.
En annan studie visar att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige inte har högre 
kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per 
påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning 
av busstrafiken till ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara 
kommuner som använder upphandling i konkurrens för att välja ut en operatör. 
Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.

Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna
I Svensk Kollektivtrafiks rapport2 beskrivs åtgärder som kan vidtas för att få både 
mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Åtgärdera som både har 
hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och 
positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i 
samhället, eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt bör prioriteras. 
För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i fyrfältsdiagrammet nedan.  
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Alternativet att sluta upphandla trafiken och i stället bedriva den i egen regi 
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Förord 

Kollektivtrafik i Sverige är till stor del upphandlad trafik. I denna rapport sammanfattar vi 

länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå. Rapporten innehåller den första heltäckande 

beskrivningen av de avtal som reglerar svensk busstrafik i länen. Projektledare har varit Maria 

Melkersson. 
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Sammanfattning 

En övervägande del av den regionala kollektivtrafiken i Sverige subventioneras av det 

offentliga via de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM). Trafikanalys har under tre år 

samlat in uppgifter från RKM på avtalsnivå. För trafik med buss under 2013 finns nu ett 

datamaterial som täcker alla län och med i stort rimliga nivåer på utbud, resande och 

kostnader. Därmed kan vi för första gången få en sammanfattande beskrivning av avtalen för 

den upphandlade busstrafiken i Sverige. 

Ungefär 96 procent av allt bussutbud i Sverige är subventionerat. Den upphandlade buss-

trafiken regleras av 350 avtal mellan RKM och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommunal- 

och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de direkttilldelats av RKM, i bland annat 

Västmanland, Borås och Luleå. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i offentliga 

upphandlingar. De 350 bussavtalen är med 92 olika operatörer. Hela 83 procent av utbudet 

står stora utlandsägda operatörer för. Länen har allt från ett enda avtal (Blekinge och Dalarnas 

län) till 63 avtal (Västra Götalands län). Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett 

helt läns trafik med upp till 336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara 

skälet för att ha många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till 

färre och därmed större avtal. 

Av utbudet regleras 41 procent med avtal helt utan incitament, 45 procent med avtal med låga 

incitament (under 25 procent av utbetalningarna) och 14 procent med avtal med höga 

incitament (25 procent eller mer av utbetalningarna). Branschen har enats om att nivån på 

resandeincitament bör vara minst 25 procent för att få en reell effekt på resandet. Vi har i 

denna studie räknat med alla typer av incitamentsbetalningar, inte bara baserat på resande. 

För alla avtal med incitament (låga eller höga) är den genomsnittliga incitamentsnivån lite 

drygt 25 procent. En handfull avtal, så kallade VBP-avtal, har hela 100 procent incitament. 

Rapporten innehåller jämförelser av vad en utbudskilometer och en påstigning kostar, för olika 

typer av avtal. I sammanfattning är en utbudskilometer dyrare i storstadslänen än i övriga län, 

dyrare för avtal med större andel incitament och dyrare ju större avtalen är. Samtidigt är en 

påstigning billigare i storstadslänen, billigare ju större inslag av incitament det är i avtalet och 

även billigare ju större avtalet är. Om avtalet är nytecknat eller äldre gör ingen skillnad för 

RKM:s kostnader, vare sig för utbudet eller för påstigningar. Eftersom olika variabler sam-

varierar med varandra så måste orsakssamband sökas med multivariata metoder, men den 

analysen faller utanför denna rapport.1 Framför allt behöver data analyseras närmare av RKM 

själva som har detaljerad insyn i sin egen trafik och det egna länets förutsättningar. Data-

basen som samlats in finns tillgänglig att använda för den som vill gå vidare i analys av de 

svenska bussavtalen. 

 
 

                                                        
1 Forskare har tagit del av databasen över avtalen men det finns ännu inga publicerade analyser från de 
projekten. 
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Summary 

In Sweden, for almost 20 years, the vast majority of regional public transport has been 

provided through procurements. However, little is known about the contracts regulating the 

agreements between the 21 competent local authorities (CLA) in the regions and commercial 

operators. That is to say, very little is known about how the conditions of the contracts affect 

supply, travelling volumes, costs and efficiency. There is no coherent follow-up of the many 

contracts signed by CLAs. 

Transport Analysis has for three years worked on collecting data about the contracts of the 

CLA:s, their attributes, possible incentives, supply, travel volumes and costs for each contract. 

In this report we summarize the findings from 350 contracts for bus transport in 2013. We 

believe the dataset is of reasonably good quality. 

About 96 percent of all supplied public transport by bus in Sweden is subsidized through the 

CLA:s. The subsidized buses are regulated by 350 contracts between the CLA:s and 92 

commercial operators. As much av 83 percent of the supplied bus kilometers are by large 

foreign owned operators, with the three largest being Nobina, Keolis and Veolia. The regions 

have between one and 63 contracts which means there are large diffreneces in the size of the 

contracts: from transport with one single bus to 336 buses. 

Of total supplied kilometers 41 percent are regulated with contracts without any incentives at 

all, 45 percent with low incentives (under 25 percent of payments based on incentives) och 14 

percent of supply are with contracts with high incentives (25 percent or more). A handful of 

contracts have 100 percent incentive payments, i.e. all of the payment to the operators is 

based on the number of passengers. This kind of extreme incentive contract is new to Sweden 

and little is known about their effects. 

The cost for subsidized public transport in Sweden is covered with, on average, 50 percent by 

taxes and 50 percent by ticket sales. In the report we describe the cost to the CLA:s for one 

supplied kilometer or one passenger. In summary supply of public bus transport measured in 

bus kilometres, is more expensive in the large city areas than elsewhere, more expensive the 

larger the incentives and more expensive the larger the contract volume. On the other hand a 

trip by bus is for the CLA:s cheaper in large city areas, cheaper the more incentives the 

contract has and cheaper for larger contracts. These are just descriptive statistics and there 

are a large number of confounding factors. However, multivariate analysis is beyond the 

scope of this report.  

The CLA:s have the knowledge required to make detaliled analysis on the contracts and their 

qualities. The dataset collected and presented in this report is available for anyone who wants 

to go further in building up knowledge about the bus contracts. 
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1 Bakgrund 

När den nya lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 2012 blev de 

nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) ansvariga för kollektivtrafiken i länen. 

Samtidigt öppnades marknaden för fri etablering av regional kollektivtrafik på kommersiella 

grunder. Det har dock visat sig att det är få operatörer som vill bedriva kommersiell kollektiv-

trafik. Den övervägande majoriteten av regional kollektivtrafik är alltjämt upphandlad.2 

I denna rapport beskrivs de bussavtal som tecknats av RKM och som reglerar den upphand-

lade busstrafiken. Vad som händer inom den upphandlade trafiken kommer att vara avgör-

ande för vilket utbud av kollektivtrafik som kan erbjudas och hur länen ska kunna hantera de 

ökande kostnaderna för den upphandlade trafiken. Ett ökande inslag av incitament i buss-

avtalen har vi sett under de senaste åren, en utveckling som branschen kommit överens om. 

Samtidigt finns det län med glesare befolkningsunderlag som märker av ett svagt intresse för 

operatörer att lägga anbud.  

Det är sedan december 2009 lagstadgat i EU:s kollektivtrafikförordning att varje RKM årligen 

ska offentliggöra en rapport om den upphandlade trafiken. Denna rapportering har ännu inte 

kommit igång för Sveriges del, och det råder osäkerhet på RKM om hur man mer konkret ska 

leva upp till rapporteringskravet. Ett skäl till detta är att det inte finns någon anvisad tillsyns-

myndighet i Sverige för EU:s kollektivtrafikförordning, och därmed inga föreskrifter för hur 

kravet ska bli uppfyllt. Med den datainsamling som presenteras i föreliggande rapport kan man 

för varje län relativt enkelt ta fram den allra största delen som krävs för den årliga rapporten.3  

Skäl till att beskriva den upphandlade kollektivtrafiken på en relativt detaljerad nivå kan vi 

hämta från en studie som summerar Storbritanniens tågtrafik i form av de 19 tågoperatörer 

(train operating companies, TOCs) som på franchise-basis kör den allra största delen av 

Storbritanniens tågtrafik, subventionerad med offentliga medel. I en rapport från Storbritan-

niens tillsynsmyndighet ORR (Office of Rail and Road, tidigare Office of Rail Regulation) 

beskrivs att en rapport om sektorns kostnader och kostnadsdrivande faktorer behövs av 

följande skäl: 4 

1. öka informationen i den offentliga debatten om järnvägens effektivitet genom att ge 

transparent underlag till skattebetalare och resenärer om vad de får i relation till vad 

de betalar. 

2. hjälpa regeringen och tillsynsmyndigheten att bättre förstå vad som driver kostnader, 

för att kunna få ”mer järnväg för pengarna” genom kunskap om hur man specificerar 

franchise-avtalen.5 

3. informera tågoperatörer om deras kostnader i förhållande till andra, för att ge dem 

större möjligheter att undersöka underliggande orsaker till skillnader. 

 

                                                        
2 ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:14). 
3 Rapporten ska också beskriva trafikens kvalitet vilket inte täcks av den datainsamling som beskrivs i denna 
rapport. Samtliga RKM har fått det data som redovisas här. 
4 http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/toc-benchmarking-report-2012.pdf 
5 I Storbritannien är det staten som formulerar de franchiseavtal som reglerar tågtrafiken. Marknaden är fri vid 
sidan om dessa avtal men intresset för att köra sådan trafik är litet. 

http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/toc-benchmarking-report-2012.pdf
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Man kan direkt översätta framför allt de två första punkterna till den svenska upphandlade 

trafiken, i föreliggande rapport specifikt busstrafiken. Det finns en rad problem i sektorn: 

stigande kostnader och samtidigt höga ambitioner för förbättrad och utökad trafik. Samtidigt 

har man i vissa län svikande intresse för anbudsgivning, det sker en rad överprövningar av 

upphandlingar och uppenbarligen, vilket vi ska se i rapporten, finns stora skillnader i länens 

avtal. Det finns goda skäl att ta fram ett underlag för dels en mer informerad analys av 

sektorns problem och möjligheter, dels för RKM:s fortsatta analys av sin egen upphandlings-

strategi. Kanhända ger jämförelsen av det egna länets avtal med andra läns, svar på frågan 

hur man kan få mer trafik för pengarna. 

I kapitel 2 beskrivs den upphandlade trafiken på länsnivå. Kapitel 3 beskriver den årliga 

rapport om den upphandlade trafiken som varje RKM ska offentliggöra varje år, samt ger 

exempel på vad som publiceras i andra länder. Egenskaper hos bussavtalen presenteras i 

kapitel 4 medan slutsatser ges i kapitel 5. 
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2 Upphandlad trafik 

Den regionala kollektivtrafiken är till allra största delen subventionerad av kommuner och 

landsting via RKM. Med regional kollektivtrafik avses trafik som anordnas för resor inom ett 

län, eller som korsar länsgräns men i så fall fyller främst behov av arbetsresor eller annat så 

kallat vardagsresande.6 Från och med 2012 är marknaden för regional kollektivtrafik öppen för 

etablering och kommersiell trafik kan erbjudas utan att något särskilt godkännande behövs. 

Trots den nya lagen har få kommersiella alternativ etablerats. Vi har sett att under lagens 

första tre år etablerades 24 nya linjer (22 busslinjer och 2 linjer med färja) varav ungefär 

hälften redan lagts ned. De nya linjer som etablerats, både de som finns kvar och de som 

lagts ned, har främst varit flygbussar.7 Vanligen har dock den kommersiella flygbussen ersatt 

upphandlad trafik på samma linje, det vill säga ytterst lite av helt ny trafik har tillkommit tack 

vare den nya lagen. 

Enligt nya lagen så är RKM det som kallas ”behörig lokal myndighet” enligt EU:s kollektivtrafik-

förordning. RKM fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet, och får även efter överens-

kommelse med en eller flera andra RKM fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndig-

heternas gemensamma område (SFS 2010:1065, Kap. 3 kap. 1 §). Allmän trafikplikt är, enligt 

EU:s kollektivtrafikförordning som den svenska kollektivtrafiklagen följer, de krav på kollektiv-

trafiken som RKM fastställer och som ett kollektivtrafikföretag inte har eget kommersiellt 

intresse att bedriva utan ersättning, åtminstone inte i samma omfattning eller på samma 

villkor. Ett avtal mellan RKM och en operatör måste grunda sig på ett beslut om allmän 

trafikplikt (SFS 2010:1065, kap.3, 3§). 

Av all kollektiv busstrafik i Sverige är uppskattningsvis 96 procent av utbudet subventionerat. 

Av tågtrafikens utbud är ungefär 59 procent subventionerat, runt 20 procent kommersiellt och 

17 procent kommersiellt med stöd från RKM. Andelen subventionerad trafik är större ju kortare 

resorna är.8 Subventionerad kollektivtrafik handlas till övervägande majoritet upp i offentliga 

upphandlingar. Det finns några få undantag där trafik direkttilldelas ett kommun- eller lands-

tingsägt bolag. Direkttilldelning till kommersiella operatörer är inte tillåtet i Sverige. I detta 

kapitel beskrivs organiseringen av den upphandlade kollektivtrafiken och ges en del statistik 

för den upphandlade trafiken per län.  

2.1 Regionala kollektivtrafikmyndigheter 

Till och med 2011 var landstinget och kommunerna i varje län tillsammans länstrafikansvariga 

och i de flesta länen låg ansvaret i praktiken på ett trafikbolag, ett aktiebolag.9 Från och med 

1 januari 2012 är en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) ansvarig för länets kollektivtrafik. 

När nya lagen om kollektivtrafik trädde ikraft fanns fyra regioner i Sverige: Skåne, Västra 

Götaland, Halland och Gotland. Regioner är folkvalda regionala församlingar som även har 

                                                        
6 Enligt definition i lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik (1 kap. 6 §) 
7 Resterande 4 proent är trafik som subventioneras via Trafikverkets så klalade trafikavtal för interregional trafik. 
Se vidare ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:14). 
8 För tågtrafiken se referens i noten ovan, Figur 3.8 och 3.9. 
9 Enligt lagen (SFS 1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. I Stockholm var dock landstinget ensamt 
ansvarigt och i Gotlands län kommunen, enligt samma lag. 
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tagit över vissa statliga uppgifter som handlar om infrastruktur, miljö och tillväxt. De tre första 

regionerna ovan är rent juridiskt landsting medan Region Gotland består av en enda kommun 

som även sköter landstingsuppgifterna. Dessa fyra regioner är ansvariga för sitt respektive 

läns kollektivtrafik.10 Därtill kommer ytterligare åtta län där landstinget är ansvarigt11 och i 

resterande nio län är alla kommunerna tillsammans med landstinget ansvariga för kollektiv-

trafiken12. RKM i de länen är antingen kommunförbund eller regionförbund, för vilka båda den 

juridiska formen är kommunalförbund. 

Vissa RKM har kvar det gamla trafikbolaget och kan enligt lagen överlämna befogenheten till 

bolaget att ingå avtal om allmän trafik och handla upp trafik (SFS 2010:1065, kap. 3, 2§). 

Trafikbolagen i till exempel Uppsala, Jönköpings och Kalmar län har upphört och blivit 

förvaltning inom landstinget. Vissa trafikbolag är kvar som främst förvaltare av redan ingångna 

avtal men utan operativ verksamhet, ofta som ett väl etablerat varumärke, till exempel SL i 

Stockholms län, där landstinget är RKM. Vissa trafikbolag finns också kvar med mer av 

operativt ansvar, till exempel i Västra Götalands län, Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens 

län.13 

Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik, vilka 

beskrivs nedan i korthet. 

Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan 1996 all 

stadsbusstrafik i Uppsala. De har haft ett avtal som gällde för trafik till och med år 2014. 

Operatören kör i skrivande stund samma trafik med en tillfällig avtalsförlängning. Ett nytt avtal 

håller på att tas fram för att förhandlas med Gamla Uppsala Buss inför direkttilldelning.14 

Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta bolag kör nästan 

all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas upp av andra operatörer. VL 

fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det nuvarande avtalet gäller tills vidare. Såvitt vi 

känner till är det inte aktuellt att genomföra någon upphandling i konkurrens under överskådlig 

tid. 

Västra Götalands län: Borås15 och Uddevalla har kommunala bussbolag. Uddevalla 

Omnibus AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst, ett samarbetsorgan för 35 

bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik.16 Utanför busstrafiken är 

det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och spårvagnstrafiken i Göteborg 

direkttilldelas detta bolag. 

Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i Skellefteå 

kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag direkttilldelades det kommunala 

bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på kommersiella grunder i Skellefteå, och 

upphandlad trafik i andra kommuner i övriga Västerbotten. 

                                                        
10 Sedan 2012 har några regioner tillkommit. SKL för en aktuell förteckning över RKM i samtliga län 
(http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/kollektivtrafik/kollek
tivtrafikmyndigheter.1235.html) 
11 Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Örebro län, Västmanlands län 
och Gävleborgs län. 
12 Södermanland, Blekinge län, Värmlands län, Dalarnas län, Kronobergs län, Västernorrland, Jämtlands län, 
Västerbotten och Norrbotten. 
13 Se underlagsrapport ”Regionala kollektivtrafikmyndigheter – organisation och villkor för etablering av 
kommersiell kollektivtrafik”, www.trafa.se/marknadsoppning 
14 Enligt information från direktkontakt med Uppsala läns RKM. 
15 Borås Lokaltrafik AB (BL) slogs ut av Nobina i en upphandling på hemmaplan, trots ett lägre bud. Borås 
Lokaltrafik AB har enligt vår datainsamling av avtalsinformation inget annat avtal. Upphandlingen har 
överklagats från båda sidor och i flera instanser. Under tiden kör BL trafiken i Borås. 
www.bussmagasinet.se/2014/09/nya-turer-i-borasupphandling-hogsta-forvaltningsdomstolen-nasta/ 
16 www.bussivast.se/ 

http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/kollektivtrafik/kollektivtrafikmyndigheter.1235.html
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/kollektivtrafik/kollektivtrafikmyndigheter.1235.html
http://www.trafa.se/marknadsoppning
http://www.bussmagasinet.se/2014/09/nya-turer-i-borasupphandling-hogsta-forvaltningsdomstolen-nasta/
http://www.bussivast.se/
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Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Kommunen och aktiebolaget har 

tecknat ett koncessionsavtal på fem år fram till oktober 2016 för busstrafik i Luleå tätort.17 

Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns numera 

reglerat i LOU, lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska 

vara tillåten måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att  

”1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den 

gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och att 

2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin 

verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.” (2 kap. 10 a §). 

Direkttilldelning till kommersiella bolag är olagligt i Sverige, men förekommer i många andra 

europeiska länder. Enligt EU:s kollektivtrafikförordning kan avtal för tågtrafik fritt direkttilldelas 

operatörer, medan det för buss, spårväg och tunnelbana krävs att avtalet är av mindre 

omfattning. För busstrafik till exempel får direkttilldelning ske om avtalet omfattar trafik med 

maximalt 23 bussar. Direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik har betydande utrymme i EU:s 

kollektivtrafikförordning. Bestämmelserna syftar särskilt till att förhindra att alltför höga 

ersättningar betalas ut, när avtalet är ett resultat av en förhandling mellan två parter snarare 

än ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.  

2.2 Länens upphandlade trafik 

Under 2013 kostade den upphandlade18 kollektivtrafiken i länen (alla trafikslag) ungefär 40 

miljarder kronor, varav hälften täcktes av biljettintäkter och hälften av skattemedel. Statistik 

om den upphandlade trafiken publiceras årligen av Trafikanalys i Lokal och regional kollektiv-

trafik. Vi ska i detta kapitel kort beskriva den upphandlade trafiken, hur mycket vi reser med 

den, hur mycket trafiken kostar och dess subventionsgrad. Denna beskrivning utgör en 

bakgrund när vi sedan ska gå vidare och beskriva de enskilda avtal som tecknats för den 

upphandlade trafiken (se kapitel 4). I hela avsnittet läggs spårtrafik och buss ihop, medan 

sjötrafik lämnas utanför. 

I Figur 2.1 visas utvecklingen av resandet med upphandlad kollektivtrafik 1999 – 2012. Under 

de senaste 15 åren har utbudet mätt i utbudskilometer ökat med 22 procent och antal 

påstigningar19 med 35 procent, medan kostnaderna (i fasta priser) har stigit med hela 97 

procent, det vill säga i princip fördubblats. Under samma period har de totala intäkterna 

(biljettintäkter plus bidrag från kommuner, landsting och stat) också fördubblats. 

 
 

                                                        
17 För diskussion kring om detta avtal verkligen är ett koncessionsavtal, se avsnitt 4.2. 
18 I detta kapitel används termen upphandlad kollektivtrafik. Detta kan innebära att trafiken är upphandlad av en 
kommersiell operatör efter en offentlig upphandling, eller upphandlad av ett kommun- eller landstingsägt bolag 
som resultat av en direkttilldelning. Vi skulle också kunna använda termen samhällsstödd trafik men det är blir 
ett bredare begrepp som leder in på svårigheter att definiera vad som ska räknas in i samhällsstöd, vilket kan 
vara mer än ersättning för trafik (tillgång till offentligägd infrastruktur och andra resurser där ett 
marknadsmässigt pris inte betalas). 
19 Statistiken mäter inte resor utan påstigningar. En bussresa från A till C med byte vid B är en resa men två 
påstigningar. Metoderna för att beräkna antal påstigningar varierar mellan olika län. Metoder som förekommer 
är räkning via biljettavisering, automatiskt trafikanträkning (ATR) där påstigande bryter en optisk avläsare vid 
ingången och stickprov av trafikanträkningar. 
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Figur 2.1 Utbudskilometer (fordonskilometer), antal resor samt trafikeringskostnader för lokal och regional 
kollektivtrafik. Index (1999=100) åren 1999–2013. 
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T8) 

Utbudskilometer är ett trubbigt mått för att mäta utbudet som möter resenärerna. Sittplats-

kilometer är ett bättre mått på kapaciteten i systemet men denna uppgift har vi dock endast 

fr.o.m. 2008. Under perioden 2008 – 2013 ökade utbudet, mätt i utbudskilometer, med 14 

procent och antal sittplatskilometer med det dubbla: 28 procent.20 Utbudet av platser har alltså 

ökat betydligt mer än vad utvecklingen i fordons- och vagnskilometer visar. Under samma 

period (2008 – 2013) ökade totala kostnaderna 32 procent och därmed kostnaden per påstig-

ande med 16 procent. Samtidigt har subventionsgraden i princip legat på samma nivå sedan 

2008. De ökade kostnaderna har alltså främst täckts med högre priser för resenärerna. Priser 

på kollektivtrafik har ökat mycket snabbare än andra konsumentpriser. Sedan 2001 har KPI 

ökat med 20 procent medan lokaltrafikens priser ökat nästan fyra gånger så mycket.21 

Länen skiljer sig mycket åt vad gäller hur mycket man reser med upphandlad kollektivtrafik 

(Figur 2.2). Under året 2013 var det mest resande per invånare i Stockholms län (2 526 km 

per person) och minst i Gotlands län (227 km per person). Störst resande mätt i person-

kilometer har storstadslänen, och till dem angränsande län med stor inpendling till stor-

städerna (främst Hallands och Uppsala län). Vad gäller antal påstigningar per invånare så är 

rangordningen av länen likartad. De tre storstadslänen hamnar i topp: Stockholms län med 

352 påstigningar per invånare och år, Västra Götaland med 172 och Skåne med 122 påstig-

ningar per invånare. De tre storstadslänen står tillsammans för 52 procent av befolkningen 

men av kollektivtrafiken står de för 84 procent mätt i antal resor och 71 procent mätt i person-

kilometer. Utbudet mätt i sittplatskilometer är också större i storstadslänen: de står 

tillsammans för 69 procent av utbudet. 

                                                        
20 I Lokal och regional kollektivtrafik skedde en förändring av definitionerna 2007-2008 vilket gör att 
subventionsgrad inte går att få en längre konsistens tidsserie av än fr.o.m. 2008. Tyvärr går inte tidsserien över 
sittplatskilometer tillbaka så långt i tiden. Stockholms större pendeltågsfordon förklarar en stor del av det ökade 
utbudet i form av fler platser. De nya pendeltågen har hälften så många vagnar men med 50 procent högre 
passagerarkapacitet: 1 800 per fullängdståg jämfört med 1 200 för de gamla X10-tågen. Nästan 60 procent av 
platserna är ståplatser, vilka inte ingår i LoRK.  
21 En beskrivning av hur biljettpriser utvecklats beskrivs i en separat rapport, ”Priser i regional kollektivtrafik i 
Sverige och EU 2014” (Trafikanalys Rapport 2014:15). Se diskussion kring Figur 2.9. 
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Figur 2.2: Resande med regional kollektivtrafik mätt i antal personkilometer per person (vänster axel) och antal 
påstigningar per person (höger axel). Per län år 2013. 
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2014 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) 

Utbud och resande med kollektivtrafik per invånare är generellt större i områden med stort 

befolkningsunderlag. Resandet i länen (personkilometer/invånare) och befolkningstäthet 

(invånare per kvadratkilometer) är starkt positivt korrelerade (korrelationskoefficient 0,75). Det 

betyder att resandet med upphandlad kollektivtrafik per invånare är större i tätt befolkade län 

där det också är möjligt att erbjuda ett rikt utbud. Bland annat tack vare den så kallade 

Mohring-effekten finns betydande stordriftsfördelar i kollektivtrafiken som här kommer till 

uttryck: ytterligare en avgång i kollektivtrafiken gagnar inte bara tillkommande resenärer utan 

alla resenärer genom kortare väntetid. På motsvararande sätt drabbar en indragen avgång 

inte bara resenärer på just den avgången utan även alla andra, eftersom alla resenärer får 

längre total restid.22 

                                                        
22 Se ”Regional kollektivtrafik – några grundläggande välfärdsfrågor” (Trafikanalys PM 2013:1). 
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Figur 2.3: Befolkning per kvadratkilometer (horisontell axel) och resande med upphandlad kollektivtrafik mätt i 
personkilometer per invånare (vertikal axel). Per län år 2013. 
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) samt landareal och 
befolkning från SCB, www.scb.se. 

Även om korrelationen är stark i Figur 2.3 finns det exempel på län med liknande befolknings-

täthet som ändå skiljer sig stort åt i mängd kollektivtrafikresande. Till exempel har Uppsala 

och Södermanland ungefär samma befolkningstäthet, men resandet med upphandlad 

kollektivtrafik är mer än dubbelt så stort i Uppsala län (1 635 personkm/invånare mot 757 i 

Södermanland). I Örebro och Västernorrlands län reser man ungefär lika mycket med 

upphandlad kollektivtrafik, men befolkningstätheten i Örebro län är tre gånger så stor som i 

Västernorrland.  

Vi har sagt ovan att kollektivtrafiken i länen är finansierad till ungefär hälften med biljettintäkter 

och till hälften med skattemedel. I Figur 2.4 visas andelen av trafikens totala kostnader som 

bekostas med skattemedel, det vill säga subventionsgraden. Subventionsgraden varierar från 

som lägst 40 procent i Hallands län till som högst 84 procent i Gotlands län. Hundra procent 

minus subventionsgraden brukar kallas självfinansieringsgrad, vilken således varierar från 

16 procent i Gotlands län till 60 procent i Hallands län. I riket som helhet är subventionsgraden 

50 procent, 47 procent för storstadslänen och 57 procent för övriga landet. Av de tre stor-

stadslänen har Stockholm och Skåne lägst subventionsgrad (43 respektive 46 procent) och 

Västra Götalands län högst (59 procent). Subventionsgraden i ett län är till viss del beroende 

av hur verksamheten är organiserad och vilka möjligheter det finns för interndebiteringar.23 

Det innebär att man bör tolka länsskillnader i subventionsgrad med stor försiktighet. Det är 

inte säkert att skillnader i subventionsgrad motsvaras av skillnader i vare sig ambitionsnivå 

eller produktivitet i kollektivtrafiken. 

                                                        
23 För Gotlands län är detta extra tydligt. RKM debiterar vanligen de enskilda kommunerna för skolelevers resor, 
vilket då räknas som intäkter för RKM och del av självfinansieringen. Eftersom Gotland inte ingår i något 
landsting är det Gotlands kommun som enligt lag ansvarar för kollektivtrafiken, men kommunen ansvarar även 
för skolskjuts så de kostnaderna kan inte utdebiteras. Det innebär att RKM:s kostnader för skolresor ingår i 
subventionen istället. I SKL:s Öppna jämförelser räknas även kommunernas bidrag till kollektivtrafiken i form av 
bl.a. skolresor som en offentlig subvention i alla län.  
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Figur 2.4: Subventionsgrad för lokal och regional kollektivtrafik uttryckt som procent av totala kostnader som 
täcks med skattemedel. Procent per län år 2013. 
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) 

I Figur 2.5 nedan visas det bidrag eller tillskott som kollektivtrafiken får per invånare i varje län. 

Totalt kom 87 procent av finansieringen från landstingen, 10 procent från kommunerna och 

3 procent från staten. I genomsnitt i Sverige gick under 2013 ungefär 2 000 kronor per 

invånare i skattemedel till kollektivtrafiken, mest i Stockholms län (drygt 3 400 kr) och minst i 

Gotlands län (742 kr).  
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Figur 2.5: Trafikhuvudmännens lokala och regionala kollektivtrafik. Bidrag eller tillskott från kommuner, 
landsting och staten, kronor per invånare år 2013.  
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) samt befolkning per län 
från SCB, www.scb.se. 

Trafikverkets anslag till ”statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional 

kollektiv persontrafik” är 831 miljoner kr per år (enligt Trafikverkets regleringsbrev för 2015). 

Av dessa medel går runt 50 Mkr per år till busstrafik i form av tre avtal i de norra delarna av 

Sverige och 260 Mkr går till sju tågavtal. Övriga pengar går till Gotlands färjetrafik och vissa 

flyglinjer.24 I bidrag från staten i Figur 2.5 ingår Trafikverkets trafikavtal, men det kan också 

avse viss infrastruktur. 

Kostnaden för utbudet varierar över landet. En utbudskilometer är dyrast i de tre storstads-

länen (Figur 2.6) och billigast i Gotlands och Västerbottens län. I storstäder är stadstrafiken en 

större andel av trafiken, stadstrafiken som går med lägre hastighet och därför kostar mer för 

en kilometer. Per påstigning är dock den upphandlade trafiken billigast i storstadslänen och 

upp till 3-4 gånger så dyr per påstigning i vissa glesbygdslän, där en genomsnittlig resa 

vanligen är längre. 

 

                                                        
24 En redovisning av Trafikverkets alla trafikavtal finns här www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-
transportera/Planera-persontransporter/Trafikavtal/Oversikt-linjer-och-operatorer/ 
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Figur 2.6: Total kostnad per utbudskilometer respektive per påstigning. Kronor, året 2013. 
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) 

Vi har sett att de offentliga kostnaderna för den upphandlade trafiken fördubblats på 15 år  

(Figur 2.1). Kostnadsökningen har täckts främst med ökade biljettpriser och prisindex för 

lokaltrafik har ökat betydligt snabbare än konsumentpriserna generellt enligt KPI.25 Mer 

konkret varför kostnaderna för kollektivtrafiken stiger snabbare än andra priser är inte helt 

klarlagt. SKL har gjort en analys med anledning av att kommunernas och landstingens 

nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga 

verksamheter i kommunsektorn under senare år. SKL drog slutsatsen att det ökade utbudet 

samt utvecklingen av personal- och bränslekostnader tillsammans förklarar nästan hela 

kostnadsökningen. De menar alltså att den stora kostnadsökningen har sin rimliga förklaring. 

Studien från SKL om kostnadsökningarna har debatterats en del och det finns all anledning att 

analysera kostnadsökningarna vidare, dels genom att titta på varje trafikslag för sig (i ovan-

nämnda studie slogs buss och spårtrafik ihop), dels genom att analysera trafiken mer 

disaggregerat än på länsnivå, kanske på avtalsnivå. 

Hur man ska uppmuntra till ökat kollektivtrafikresande utan att öka de offentliga kostnaderna 

mer än budgeten tillåter, detta diskuteras flitigt. Avgiftsfri kollektivtrafik har provats i ett antal 

orter, med viss framgång i from av ökat resande men i vissa fall har reformen dragits tillbaka 

på grund av dålig ekonomi i kommunen i allmänhet och ökade kostnader för kollektivtrafiken.26 

I de län där resandet per person är litet har man redan i genomsnitt en hög subventionerings-

grad. Korrelationen mellan resandet mätt i personkilometer/invånare och subventionsgraden 

är starkt negativ (-0,69). Det innebär att län med litet kollektivtrafikresande redan har relativt 

höga subventioner, vilket ger begränsade möjligheter att försöka få till stånd mer resande 

genom ännu högre subventioner. Att ytterligare öka de ofta redan ganska höga resenärs-

priserna är inte heller en framkomlig väg om man just vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv. 

                                                        
25 ”Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014” (Trafikanalys statistik 2014:15). 
26 Se ”Litteraturstudie avgiftsfri kollektivtrafik”, 
www.trafa.se/PageDocuments/Ramb%C3%B6ll_Litteraturstudie%20avgiftsfri%20kollektivtrafik.pdf 
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Höjning av biljettaxor diskuteras, på senaste tiden särskilt i Stockholms län där även enhets-

taxa framförs som en lösning för att öka resandet, det skulle dock också vara dyrt enligt 

skeptikerna.27 I Stockholms län finns höga ambitioner med nyligen utökad pendeltågstrafik till 

Uppsala via Arlanda, utvecklad tågtrafik i Mälardalen från 2017 och om drygt tio år en utbyggd 

tunnelbana. Men ekonomin är problematisk och larmrapporterna är många som säger att 

något måste göras för att kontrollera kostnaderna. Även i Västra Götalands län är ökande 

kostnader ett problem.28 

Priserna på långväga järnväg och regional kollektivtrafik har utvecklats likartat, så till vida att 

båda har stigit mer än övriga konsumentpriser.29 För offentligt organiserad regional kollektiv-

trafik har priser på enkelbiljetter ökat mest och betydligt mer än länskort. Prisindex för lokal-

trafik har sedan 2001 stigit med nästan 80 procent, jämfört med knappt 20 procent för 

konsumentprisindex (KPI) totalt. Priserna för länskort varierar kraftigt mellan länen, från 740 kr 

på Gotland till 2 500 kr i Norrbotten. I många län köper resenärer oftast inte länskort utan 

snarare ett kort för ett mindre område.30 Det är stora variationer mellan länen hur stort utbud 

man kan dra nytta av med sitt länskort. Om vi bara jämför storstadslänen så kostar ett länskort 

i Stockholms län 790 kr, i Skåne län 1 150 kr och i Västra Götalands län 1 500 kr. Om vi 

kalkylerar hur många utbudskilometer man får per krona på ett länskort, så är utbudet per 

krona nära nog lika stort i Skåne och i Västra Götalands län, men i Stockholms län är utbudet 

nästan 4 gånger större.31 

I kapitlet har vi kunnat konstatera att variationen över landet är stor, både vad gäller hur 

mycket man reser med upphandlad kollektivtrafik, hur dyrt utbudet är för resenären och hur 

mycket trafiken kostar i skattemedel. Utmaningen som hela sektorn står inför summeras väl i 

Figur 2.1. 

Utbudet av subventionerad kollektivtrafik ökar, det vill säga det finns höga ambitioner vad 

gäller att erbjuda invånarna god kollektivtrafik. Förhoppningen är att de kostnadsökningar som 

samhället känner av omsätts till vinster i samhällsekonomisk mening, genom resenärernas 

kortare res- och väntetider, ökad tillgänglighet, förstorade arbetsmarknader etcetera. 

Fortfarande måste ju dock kostnadsökningar för nuvarande trafik och även kostnader för 

framtida ambitionsökningar täckas, antingen med ökade subventioner eller ökade biljettpriser. 

Vi har intrycket att det idag talas mindre om branschens tidigare ofta uttalade ambition att 

fördubbla kollektivtrafikresandet och på sikt fördubbla dess marknadsandel av allt resande. 

Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik har också bytt namn till Partnersamverkan för 

förbättrad kollektivtrafik.32 Ambitionen att öka kollektivtrafikresandet kvarstår dock. 

Konkurrensen om skattemedel i kommuner och landsting är naturligtvis hård, där kollektiv-

trafiken ständigt vägs mot behov inom framför allt skola, vård och omsorg. Sverige har till 

exempel en åldrande befolkning som gör att behov av vård och omsorg ökar. Andelen av 

befolkningen som är 65 år och äldre har på två decennier ökat från 17 till 19 procent i hela 

landet. Av länen är det bara de tre storstadslänen och Uppsala län som har mindre än 20 

                                                        
27 Ökat pris på månadskort i Stockholms län har diskuterats flitigt under våren 2015 men blir åtminstone inte 
verklighet just nu. Det saknas dock 700 Mkr i årliga budgeten för Stockholms RKM. 
http://www.di.se/artiklar/2015/6/16/sd-stoppar-dyrare-manadskort-i-stockholm/ 
28 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2638414-vasttrafik-tvingas-hoja-priserna-annu-mer 
29 Enligt delindex som ingår i Transporttjänstindex som i sin tur ingår i KPI. Dessa prisindex produceras av SCB. 
Delindex för t.ex. järnvägsresor och lokaltrafik måste köpas medan Transporttjänstindex finns publicerat (se 
www.scb.se). 
30 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 (Trafikanalys statistik 2014:15). 
31 Utbud enligt Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22). Vi vet inget om hur vanligt 
det är med länskort i respektive län. 
32 www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/ 
 

http://www.di.se/artiklar/2015/6/16/sd-stoppar-dyrare-manadskort-i-stockholm/
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2638414-vasttrafik-tvingas-hoja-priserna-annu-mer
http://www.scb.se/
http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/
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procent av befolkningen i åldersgruppen 65+. Bland övriga län varierar andelen 65 år och 

äldre mellan 20 och 24 procent och en hög andel äldre är ganska jämnt fördelade över landet, 

det vill säga en åldrande befolkning är inget ”Norrlandsproblem”. 

Enligt branschens aktörer är ett viktigt steg som tagits för att kunna öka kollektivtrafikens 

marknadsandel, att man har enats om en avtalsprocess. Med utvecklade samarbetsformer 

och ökad affärsmässighet hoppas man kunna få ut mer kollektivtrafik för satsade offentliga 

resurser, med bland annat avtalsmallar, standarder för bussar och gemensam överens-

kommelse om hur man ska använda index i uppräkning av ersättningar över tid etcetera. I 

nästa kapitel beskrivs vilken information om den upphandlade kollektivtrafiken som ska 

offentliggöras enligt EU:s kollektivtrafikförordning, samt vad som redovisas i andra länder. I 

kapitel 4 beskrivs sedan de svenska bussavtalen.  
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3 Avtal för upphandlad 
kollektivtrafik 

I detta kapitel går vi igenom de krav som EU:s kollektivtrafikförordning ställer på RKM att 

offentligt redovisa uppgifter om sina avtal. Vi ger också några exempel från andra länder på 

vad som redovisas offentligt på avtalsnivå. 

3.1 Rapport om upphandlad trafik 

Inom EU finns en kollektivtrafikförordning som är bindande för alla medlemsstater. En artikel i 

förordningen säger att varje så kallad behörig myndighet (för Sveriges del är dessa myndig-

heter RKM samt Trafikverket) varje år ska offentliggöra en rapport om den trafik man 

upphandlat.  

  

”Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna 
trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om 
ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten 
ska skilja mellan busstrafik och spårbunden trafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av 
kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information 
om eventuella beviljade ensamrätters art och omfattning.” 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (Artikel 7.1). 

Förordningen trädde i kraft den 3 december 2009 och är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla 

medlemsstater. Ensamrätt som nämns är dock inte tillåtet i Sverige: ”Ensamrätt får inte medges som 

motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt.” (SFS 2010:1065, 3 kap. 4 §) 

 

EU:s kollektivtrafikförordning är alltså bindande för Sverige, men just denna artikel är det få 

RKM som levt upp till. Såvitt vi känner till har bara Södermanlands och Värmlands RKM 

presenterat vad de kallar en årlig rapport, där Södermanland ligger närmast till att leva upp till 

förordningens krav.33 SKL har gjort en vägledning för den årliga rapporten.34 Trafikanalys har 

tidigare påpekat att vägledningen förefaller alltför vag för att kunna vara något reellt stöd för 

RKM när rapporten ska tas fram.35 

EU-kommissionen kom under 2014 ut med riktlinjer (guidelines) för kollektivtrafikförordningen 

och därmed även den årliga rapporten.36 Riktlinjerna är inte bindande eftersom det ytterst 

åligger Europeiska unionens domstol att tolka EU:s lagstiftning, men riktlinjerna visar hur 

kommissionen uppfattar ett antal bestämmelser i förordningen.  

                                                        
33 ”Trafikbokslut, Sörmlands län 2013 med årlig rapport” 
www.lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Sormland/Dokument/%c3%85rsredovisning/Trafikbokslut%202013%20
med%20%c3%a5rlig%20rapport.pdf 
34 ”Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter – Begrepp och metoder för den årliga rapporten” ” 
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5330.pdf 
35 ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:4), sidan 54. 
36 Se ”Meddelande från kommissionen om tolkningsriktlinjer för förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik 
på järnväg och väg (2014/C 92/01)”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:092:TOC 

http://www.lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Sormland/Dokument/%c3%85rsredovisning/Trafikbokslut%202013%20med%20%c3%a5rlig%20rapport.pdf
http://www.lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Sormland/Dokument/%c3%85rsredovisning/Trafikbokslut%202013%20med%20%c3%a5rlig%20rapport.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5330.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:092:TOC
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Vad gäller Artikel 7.1 om den årliga rapporten så är kommissionens tolkning att varje avtal ska 

gå att identifiera i rapporten, och samtidigt ska man skydda berättigade kommersiella 

intressen (vår kursivering). Kommissionen anser också att kollektivtrafikföretagen måste 

lämna all information till RKM så att dessa kan uppfylla sina skyldigheter vad gäller offentlig-

görande. För Sveriges del är det inte uppenbart hur företagens eventuella skyldigheter i detta 

avseende ser ut. I den årliga rapporten för Södermanland, den vi uppfattar som närmast i 

Sverige till att uppfylla kraven i EU:s kollektivtrafikförordning, finns till exempel inga andra 

uppgifter för tågavtalen än kostnader. Problemet är inte unikt för Södermanland, tvärtom har vi 

intrycket att många RKM inte kan presentera uppgifter om utbud och resande enligt sina 

tågavtal.37 Vi kan i dagsläget inte svara på om det beror på RKM:s ointresse/oförmåga att 

kräva in uppgifterna eller på operatörernas ovilja/oförmåga att lämna ut uppgifterna till RKM.  

Kommissionen säger också i sina riktlinjer att för att uppnå syftet med den årliga rapporten 

och för att kunna göra meningsfulla kontroller och utvärderingar, så bör informationen finnas 

lättillgänglig och medge ändamålsenliga jämförelser. Kommissionen uppmuntrar medlems-

länderna att se till att informationen finns lättillgänglig på en webplats som tillhör en samman-

slutning av behöriga myndigheter eller transportministeriet. Oss veterligen finns ännu inget 

exempel på något land som har informationen på detta lättillgängliga sätt. Men EU-kommis-

sionen håller i skrivande stund på med en kartläggning av ekonomiska effekter av EU:s 

kollektivtrafikförordning. Varje medlemsland har fått enkäter som efterfrågar statistik om 

upphandlad kollektivtrafik på nationsnivå ifråga om utbud, resande, antal anställda, kostnader, 

vinstmarginaler med mera. Enkäterna innehåller också ett antal frågor relaterade till kollektiv-

trafikförordningen och dess förmodade effekter på ländernas kollektivtrafik. En av frågorna är 

vilka årliga rapporter enligt Artikel 7.1 respektive lands behöriga myndigheter publicerat. 

Resutat från studien kan väntas under senare delen av 2015. 

Enligt EU-förordningen ska alltså varje RKM redovisa vad man upphandlat, från vem och vad 

man betalat. Eftersom rapporteringen ska möjliggöra ”kontroll och utvärdering av kollektiv-

trafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering” måste den rimligen också innehålla mått på 

vilken trafik som blivit av tack vare varje avtal. Vi har tolkat det som att rapporteringen måste 

innehålla dels mått på utbudet, dels på resandet, på avtalsnivå, så att RKM:s ersättningar till 

operatörer kan sättas i relation till utbud och resande, det vill säga visa vad RKM får för 

pengarna de betalat till operatörerna. 

Trafikanalys har samlat in uppgifter som går att använda till att göra den allra största delen av 

en årlig rapport för åtminstone busstrafiken i varje län.38 Uppgifterna redovisas i kapitel 4. 

Först vill vi dock ge några exempel från andra länders redovisning i samma anda som den 

årliga rapportens ambitioner, det vill säga uppgifter på avtalsnivå. 

3.2 Hur gör man i andra länder? 

Vad publicerar andra länder om sin upphandlade trafik på den detaljnivå som EU:s kollektiv-

trafikförordning kräver, det vill säga på avtalsnivå? Vi presenterar här några exempel vi känner 

till. En mer komplett redogörelse för vad som görs i respektive land väntas under senare delen 

                                                        
37 Utbud kan vara svårt uppskatta om det till exempel rör sig om ett kommersiellt trafikupplägg som får visst stöd 
från RKM för att behålla vissa olönsamma turer, men antal resande/påstigande borde vara möjligt att mäta. 
38 Samtliga RKM har fått hela den databas med avtalens egenskaper som vi samlat in för att varje RKM ska ha 
möjlighet att jämföra sina egna avtal med andra läns avtal, i den årliga rapporten eller annan analys. 
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av 2015, då resultat kommer från den studie som EU-kommissionen genomför under året (se 

vidare avsnitt 3.1).  

Danmark 

I Danmark publicerar Trafikstyrelsen39 statistik för de sex regionerna, både aggregerad 

statistik per region40 och för de sex regionerna per operatör41. För den senaste rapporten 

framgår att Danmarks upphandlade busstrafik körs av ungefär 3 300 bussar och att de sex 

regionerna har mellan 5 och 36 olika operatörer anlitade. Utbudstimmar och kontraktssummor 

visas per operatör i varje region. Rapporten innehåller också information om kostnader, till 

exempel genomsnittlig kontraktssumma per utbudstimme och per operatör i varje region. 

Rapporteringen är för ett givet budgetår (senast 2014/2015) och jämför i flera avseenden de 

sex regionerna men innehåller inget om utvecklingen över tid.42 

Storbritannien 

London har för sin busstrafik ett system liknande det svenska: en så kallad behörig myndighet, 

Transport for London (TfL), handlar upp trafik från olika privata operatörer.43 Avtalen är 

normalt fem år långa med option på ytterligare två år, vilket innebär att 15-20 procent av 

trafiken upphandlas varje år. Upphandlingarna sprids ut under året och på TfL:s hemsida finns 

upphandlingsplaner i form av listor över de upphandlingar som kommer att genomföras under 

de närmaste åren, datum då de annonseras och datum för inlämning av anbud, för tilldelning 

respektive för trafikstart.44 

Vi har inte lyckats få tag på information om huruvida Storbritannien publicerar årliga rapporter, 

men för London finns det en hel del information på avtalsnivå fritt tillgängligt på TfL:s 

hemsida.45 För varje genomförd upphandling redovisas uppgifter om lägsta och högsta bud, 

antaget bud, vinnande operatör och kostnad per utbuds-mile i antaget bud.46 Om antaget bud 

inte är det lägsta anges skäl därtill. Vi kan hitta skäl som att TfL inte trodde operatörens 

servicenivå skulle vara tillräckligt hög eller att operatören med lägsta budet inte hade 

tillräckligt med fordon för att leva upp till kraven i kontraktet. Vid en snabb titt på genomförda 

upphandlingar verkar antal anbud ligga mellan 2 och 5 anbud per upphandling. I detta 

                                                        
39 Trafikstyrelsen i Danmark motsvarar ungefär Transportstyrelsen i Sverige. 
40 www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Offentlig-bustrafik.aspx 
(denna statistik motsvarar ungefär Sveriges årliga statistik Lokal och regional kollektivtrafik som publiceras av 
Trafikanalys) 
41 www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Busentreprenoerer.aspx 
42 Varje region har eget ansvar för att publicera en årlig rapport enligt kollektivtrafikförordningen. De rapporter vi 
har sett är ungefär som årsberättelser för regionen, men vi kan inte se några uppgifter på avtalsnivå. Här är ett 
exempel från Movia, Danmarks största så kallade trafiksällskap för Köpenhamnsregionen. 
http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/okonomi/aarsrapport2013/Documents/aarsrapport_2013.pdf 
43 Utanför London är busstrafiken avreglerad även om samarbete och subventioner mellan de offentliga 
myndigheterna och operatörer är betydande, framför allt i form av bränslesubventioner och ersättning för 
grupper som reser gratis eller rabatterat. 
44 Senaste listan över kommande upphandlingar finns här 
tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/uploads/forms/2016-2017-lbsl-tendering-programme.pdf 
45 Vi känner inte till om motsvarande information per avtal finns för tågavtalen. Storbritannien har ett franchising-
system för största delen av sin tågtrafik. Här sammanfattas franchise-tagarna och deras trafik av Storbritanniens 
tillsynsmyndighet för väg och järnväg (ORR) http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/toc-
benchmarking-report-2012.pdf. ORR har också låtit göra en internationell jämförelse vad gäller bland annat 
kostnader för tågtrafiken, men i den ingår tyvärr inte Sverige. 
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0004/3658/civity-toc-benchmarking-201112.pdf 
46 https://tfl.gov.uk/forms/13923.aspx 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Offentlig-bustrafik.aspx
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Busentreprenoerer.aspx
http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/okonomi/aarsrapport2013/Documents/aarsrapport_2013.pdf
https://tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/uploads/forms/2016-2017-lbsl-tendering-programme.pdf
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/toc-benchmarking-report-2012.pdf
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/toc-benchmarking-report-2012.pdf
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0004/3658/civity-toc-benchmarking-201112.pdf
https://tfl.gov.uk/forms/13923.aspx
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sammanhang kan vi nämna att för Sverige finns ingen systematisk uppföljning av antal 

godkända bud på upphandlingar av kollektivtrafik. 47 

Som kuriosa kan nämnas att busstrafik i London handlas upp sedan 1980-talet och man har 

sedan länge bara incitamentsavtal, men idag inte några incitament kopplade till resandet. 

Incitamenten som används är istället relaterade till punktlighet, kvalitet på framförandet av 

bussarna och fordonens skick. Incitament baserade på antal resenärer har använts tidigare 

men bedömdes som orättvist, eftersom många händelser som påverkar antal resenärer är 

utanför operatörernas kontroll. Om TfL till exempel ville lägga till en linje i ett område eller öka 

turtätheten på en närliggande linje, kunde operatören hävda att detta minskade det resenärs-

underlag som de hade räknat med vid anbudsgivningen. Incitament baserat på antal 

resenärer är ju ett sätt att uppmuntra operatörerna att agera så att fler vill resa kollektivt. Brist 

på resenärer är i allmänhet inte något problem i London, utan problemet är snarast hur man 

ska klara av att erbjuda ett utbud som motsvarar de ständigt ökande behoven.48 

Tyskland 

Vi har ingen heltäckande bild av hur man redovisar avtal för allmän trafik i Tyskland, men vi 

har ett exempel från den behöriga myndigheten i Berlin – Brandenburg, ett område där 

ungefär 8 procent av Tysklands befolkning bor. Den senaste rapporten avser trafik 2013 med 

buss, spårväg och regional tågtrafik, och alla avtal redovisas just med hänvisning till EU:s 

kollektivtrafikförordning. Mest detaljerad information finns för busstrafiken: var trafiken körs 

(linjer), operatör, utbudskilometer, betalning för respektive avtal samt vissa kvalitets-

indikatorer.49 Varje behörig myndighet i Tyskland har ansvar för att publicera den årliga 

rapporten för sitt område, men det finns ingen central publicering av rapporterna och heller 

ingen mall för hur de ska se ut.50 

Österrike 

Årliga rapporter som avser tågtrafik rapporteras i Österrike till parlamentet och publiceras på 

deras hemsida. I de årliga rapporterna beskrivs tågtrafiken i detalj och på avtalsnivå. Vad 

gäller busstrafiken är det provinserna eller kommunerna som är ansvariga för årliga rapporter 

och vi vet inget om i vilken utsträckning dessa publiceras. Den senast tillgängliga rapporten 

om tågtrafiken avser 2013.51 Data för hela landet samlas in för både tågtrafik som körs av 

privata operatörer och för trafik som upphandlats av ÖBB (den österrikiska statliga järnvägen.) 

För den upphandlade trafiken redovisas hur kontrakten ser ut: tjänstens omfattning, 

störningar, linjesträckning, tidtabell, rullande material som används och ombordservice. 

Uppgifter som utbud, antal inställda tåg, antal inställda stopp vid en station och förseningar 

redovisas per avtal. Vad gäller kostnader för trafiken (kostnad per utbudskilometer) anges 

detta inte på avtalsnivå utan för upphandlad lokal och regional trafik respektive för fjärrtrafik. 

                                                        
47 I en studie från 2011 anges för ett 30-tal upphandlingar av busstrafik ett genomsnitt på 3,5 anbud, med 
spridning från ett enda anbud till fyra-fem anbud. Se ”Kollektivtrafik utan styrning” (ESO rapport 2011:6, sidan 
56). I en kommande rapport från ett forskningsprojekt på uppdrag av Konkurrensverket, "Konkurrens och trafik i 
kollektivtrafiken", kommer antal anbud i olika upphandlingar att beskrivas. Trafikanalys har också för avsikt att i 
nästa insamling av avtalen fråga efter antal godkända bud per upphandling (se vidare kapitel 5). 
48www.london.gov.uk/sites/default/files/Bus%20Services%20in%20London%20Report%2C%20Transport%20C
ommittee_0.pdf 
49 Se images.vbb.de/assets/downloads/file/21799.pdf sidan 39-43 för regional tågtrafik och sidan 102-104 för 
buss och spårväg. 
50 De lokala behöriga myndigheterna i Tyskland är väldigt många. Vi har hört om antal så höga som 1 000 men 
har ingen bekräftad källa till den uppgiften. 
51 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/III-BR/III-BR_00527/index.shtml 

http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.london.gov.uk/sites/default/files/Bus%20Services%20in%20London%20Report%2C%20Transport%20Committee_0.pdf
http://www.london.gov.uk/sites/default/files/Bus%20Services%20in%20London%20Report%2C%20Transport%20Committee_0.pdf
http://images.vbb.de/assets/downloads/file/21799.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/III-BR/III-BR_00527/index.shtml
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4 Bussavtal i Sverige 

Trafikanalys har samlat in uppgifter om den upphandlade trafiken från alla RKM. I detta kapitel 

redovisas information om avtalen för busstrafik som kördes under 2013. Andra trafikslag än 

buss lämnas därhän. Förklaring till detta och hur datainsamlingen gått till i detalj redovisas i 

Bilagan. Trafikverkets upphandlade trafik lämnas också utanför redovisningen av avtalen i 

kapitlet. 

4.1 Antal bussavtal och deras storlek 

Storleken på ett bussavtal brukar beskrivas i antal fordon (antal bussar). För den upphandlade 

busstrafiken är många av avtalen mycket små (1–2 bussar) medan några avtal täcker ett helt 

läns trafik. Stora avtal kan ge stordriftsfördelar medan mindre avtal ger utrymme för fler 

anbudsgivare. De RKM som har många avtal nämner konkurrens i närområdet som ett viktigt 

skäl och att man vill gynna den genom att ha avtal som är mindre i omfattning. När 

Stockholms RKM skulle upphandla det så kallade E20-avtalet nämndes stordriftsfördelar och 

driftssäkerhet som skäl till att ha så stora avtal. E20-upphandlingen i Stockholms län är den 

största upphandlingen av kollektivtrafik som hittills gjorts i Sverige.52 Upphandlingen omfattade 

över 500 bussar och inkluderade dessutom cirka 160 spår- och järnvägsvagnar.53 Endast tre 

företag var med och lade anbud i upphandlingen: Veolia, Keolis och Arriva, alla tre bolag med 

utländskt statligt ägande i botten (se Tabell 4.3). Arriva vann upphandlingen där trafiken 

regleras i fyra olika avtal. 

För hela Sveriges busstrafik under 2013 har vi fått in uppgifter om 350 avtal som tillsammans 

kör trafik med 8 993 bussar. Minst antal bussar, 28 stycken, har Gotlands län (0,3 procent av 

det totala antalet bussar) och högst antal har Stockholms län med 2 411 bussar (27 procent 

av alla bussar).54 Avtalens storlek varierar från att omfatta en enda buss till 336 bussar, med 

medeltal 26 bussar och median 8 bussar per avtal. Dalarnas och Blekinge län har bara ett 

bussavtal vardera för hela länets busstrafik55, medan Västra Götalands och Norrbottens län 

har flest bussavtal: 63 respektive 60 avtal. Blekinge län är Sveriges minsta och Dalarna det 

fjärde största länet till ytan, båda alltså med ett enda avtal för hela länets trafik. Befolknings-

tätheten i Blekinge län är ungefär fem gånger den i Dalarna.  

Länen med flest avtal är stora till ytan, Norrbottens län är det största och Västra Götalands län 

det femte största länet. Vad gäller befolkning och befolkningstäthet är dock länen väldigt olika. 

Norrbottens län har 250 000 invånare och Västra Götalands län 1,6 miljoner vilket innebär att 

                                                        
52 E20-upphandlingens Block 1 gäller från 2012 och avser spårtrafik på Tvärbanan, Nockebybanan, 
Saltsjöbanan samt busstrafiken i Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna, cirka 60 spårvagnar och 280 
bussar. Arriva vann även Block 2 i E20-upphandlingen om trafiken på Roslagsbanan och i bussområde Norrort 
fr.o.m. 2013, cirka 100 järnvägsvagnar och 250 bussar. E20-upphandlingen är totalt fyra avtal. En annan stor 
upphandling som genomförs under 2015 avser Stockholms pendeltågstrafik, den så kallade E24-upphandlingen 
med trafikstart juli 2016. www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2014/2014-04-29/punkt-07-
godkannande-forstudie-pendeltagstrafik-e24.pdf 
53 Antal bussar och spårvagnar framgår av Arrivas hemsida http://arriva.se/sv/content/har-finns-vi. 
54 Förutom att Kronobergs län saknas tror vi att materialet för övrigt är nära nog heltäckande. Se vidare om 
datainsamlingen i Bilaga. 
55 Från augusti 2014 har Dalarna delat upp trafiken i två avtal: stadstrafiken i Falun och Borlänge i ett och resten 
av länet i ett annat. 

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2014/2014-04-29/punkt-07-godkannande-forstudie-pendeltagstrafik-e24.pdf
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2014/2014-04-29/punkt-07-godkannande-forstudie-pendeltagstrafik-e24.pdf
http://arriva.se/sv/content/har-finns-vi
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Västra Götalands befolkningstäthet är 26 gånger den i Norrbotten. Det är kanske mest 

förvånande att Norrbotten har så pass många avtal, men i de län som har relativt många avtal 

brukar det föras fram att konkurrenssituationen på sikt gynnas av att RKM handlar upp många 

mindre avtal snarare än få stora. 

I Tabell 4.1 visas avtalens storlek räknat i antal fordon: avtal med max 10 bussar, avtal på upp 

till 100 bussar samt avtal på 100 bussar och mer. Vi ser att majoriteten av avtalen (56 procent) 

är på max 10 bussar, men dessa mindre avtal täcker tillsammans bara 8 procent av 

bussparken som används och 7 procent av utbetalningarna. Det är bara 16 avtal som omfattar 

100 bussar eller mer, men dessa står för hela en tredjedel av både fordonen som används 

och av utbetalningarna. 

 

Tabell 4.1Storlek på bussavtalen. Avtal i tre klasser med antal avtal, antal bussar respektive utbetalningar till 
operatörer, Mkr. Avser busstrafik 2013. 

Storlek på avtal Antal avtal Antal bussar Utbetalningar, Mkr 

1-10 bussar 195 706 1 358 

11-99 bussar  139 5 335 10 702 

100- bussar 16 2 952 6 303 

Totalt 350 8 993 18 363 

 
 

För varje avtal har RKM angett vilken operatör som har uppdraget enligt avtalet. För hela 

landets 350 bussavtal har 92 olika operatörer angetts. Vi visar antal avtal per län och antal 

olika operatörer per län i Tabell 4.2. Antal operatörer enligt företagsbeteckningarna är en 

underskattning av antalet unika operatörer. Bland utförarna finns flera samverkansbolag där 

flera mindre operatörer samverkar för att kunna delta i resurskrävande upphandlingar. I vissa 

län har samverkansbolag en betydande del av den upphandlade busstrafiken. I Norrbottens 

län står till exempel samverkansbolaget Centrala buss i Norrbotten för hela 37 av 60 avtal och 

59 procent av utbudet. Andra samverkansbolag är Centrala buss i Jämtland/Härjedalen, Buss 

i Väst i Västra Götalands län, Busspoolen i Västerbotten och Mittbuss i Västernorrland. 

Sammanställningen av antal avtal och antal operatörer per län (Tabell 4.2) visar på en hel del 

intressanta saker. Östergötland och Kronoberg utmärker sig som två län med relativt många 

avtal (ett 20-tal) och också många olika operatörer. Stockholms län å sin sida har ungefär lika 

många avtal, men bara fem olika operatörer. Hur kan det komma sig att trafiken i Stockholms 

län är så koncentrerad till ett fåtal operatörer? Har det att göra med strategin att formulera 

väldigt stora upphandlingar? Skåne län har ungefär samma situation som Stockholm, relativt 

många avtal men relativt få olika operatörer. Västra Götalands län och Norrbotten har allra 

flest avtal av länen, ett 60-tal vardera, men de har inte mer än ett tiotal olika operatörer 

vardera. Vad är fördelarna med många respektive få olika operatörer? Vad är ”för få” 

operatörer och är för få operatörer ett problem? 
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Tabell 4.2: Antal avtal, antal operatörer samt genomsnittligt antal avtal per operatör. Avser busstrafik 2013 per 
län. 

Län 
Antal avtal Antal operatörer 

Antal avtal per 
operatör 

Stockholms län 19 5 3,8 

Uppsala län 5 4 1,3 

Södermanlands län 5 4 1,3 

Östergötlands län 22 18 1,2 

Jönköpings län 3 3 1,0 

Kronobergs län 26 17 1,5 

Kalmar län 7 7 1,0 

Gotlands län 2 1 2,0 

Blekinge län 1 1 1,0 

Skåne län 32 9 3,6 

Hallands län 7 7 1,0 

Västra Götalands län 63 13 4,8 

Värmlands län 11 7 1,6 

Örebro län 6 4 1,5 

Västmanlands län 3 3 1,0 

Dalarnas län 1 1 1,0 

Gävleborgs län 3 2 1,5 

Västernorrlands län 16 6 2,7 

Jämtlands län 8 4 2,0 

Västerbottens län 50 15 3,3 

Norrbottens län 60 10 6,0 

Totalt 350 92 3,8 

 
 

Att stödja lokal och regional konkurrens framförs alltså ofta som skäl för att ha flera mindre 

avtal, snarare än få större avtal. Om det ingår särskilda persontransporter som färdtjänst, 

skolskjuts och liknande i avtalen så skonas även den lokala taxinäringen med färre och 

mindre, mer lokala avtal. Konkurrensverket förordar i sin rapport ”Vårda och skapa 

konkurrens”56 upphandling med så kallade kombinatoriska anbud, vilket innebär att uppdragen 

delas upp i olika stora delar, naturligt avgränsade, så att anbudsgivarna själva kan välja hur 

många och vilka delar de vill lägga anbud på. Detta ska gynna konkurrens, underlätta för 

marknaden och kan leda till lägre kostnader för uppdragsgivaren. Vi förstår att bland annat 

Västernorrland använt en sådan form för upphandling av busstrafik nyligen. Stockholm har å 

sin sida snarare gått mot väldigt stora upphandlingar och dessutom kombinerat både buss- 

och spårtrafik i samma avtal, med hänvisning till synergier och driftssäkerhet. 

Finns det problem med många avtal, leder det till exempel till ökade upphandlingskostnader 

och andra administrativa kostnader? Är det svårare att följa upp ett stort antal avtal än ett 

fåtal? Är det rimligt att ha väldigt många avtal och ändå bara ett begränsat antal operatörer? 

Vi har nämnt ovan att upphandling är en mycket tidskrävande process och i många delar är 

administrationen densamma för ett mindre och ett större avtal. Vad kostar egentligen ett avtal 

                                                        
56 ”Vårda och skapa konkurrens - Vad krävs för ökad konsumentnytta?” (Konkurrensverkets rapportserie 
2002:2). 
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att administrera över hela avtalslängden, från förberedelser av upphandling, via samråd inför 

upphandling (SIU), anbudsförfarande, utvärdering av anbud, kontraktsskrivning och uppfölj-

ning ända till avtalets slutdatum?57 Vi har inga svar på frågorna ovan men vi tror att de bör 

diskuteras. I och med den datainsamling som beskrivs i föreliggande rapport så vet vi åtmin-

stone hur många avtal de olika länen har och hur länen valt att strukturera sin upphandling. 

För varje läns RKM finns det inför nya upphandlingar skäl att ställa sig frågor om man kan få 

mer trafik för pengarna med fler/färre avtal.  

Marknaden för busstrafik domineras av ett fåtal aktörer. I Tabell 4.3 visas de tio största opera-

törerna mätt i utbudskilometer, deras ägare samt deras andel av utbetalningar från RKM. 

 

Tabell 4.3: De tio största operatörerna samt övriga där rangordning är efter utbudskilometer. Operatör, ägare, 
antal avtal samt andel av utbudskilometer och av utbetalningar från RKM. Avser busstrafik 2013. 

Operatör Ägare Antal 
avtal 

Utbuds-
kilometer, % 

Utbetalningar, 
% 

Nobina Privatägt (Canada) 43 27,2 23,6 

Keolis Halvstatligt (Frankrike) 22 15,8 21,2 

Veolia Halvstatligt (Frankrike) 25 9,7 10,1 

Arriva Statligt (Tyskland) 9 9,1 10,2 

Buss i Väst AB Samverkansbolag med 
34 privata operatörer 
samt kommunägda 
Uddevalla Omnibus AB 

20 6,2 7,5 

Nettbuss Statligt (Norge) 20 5,2 4,1 

KR Trafik AB Privatägt 22 4,4 2,8 

Bergkvara buss AB Privatägt 10 2,5 2,1 

Gamla Uppsala Buss Landstingsägt 1 1,7 1,9 

Centrala buss i 
Norrbotten 

Samverkansbolag med 
19 privata operatörer 

37 1,6 1,1 

Övriga operatörer - 141 16,5 15,4 

Totalsumma   350 100,0 100,0 

Källa: Trafikanalys egen insamling, operatörers hemsidor samt Sveriges bussföretag. 

Hela 83 procent av utbudet av upphandlad busstrafik körs av de tio största operatörerna. På 

plats nummer elva, första utanför tio-i-topp-listan i Tabell 4.3, är landstingsägda Västerås 

Lokaltrafik som har avtal om nära nog all busstrafik i Västmanlands län. Det är alltså ett betyd-

ande utländskt statligt ägande bland de största bussoperatörerna, precis som på tågmark-

naden. De utländska företagen tillsammans (privatägda Nobina samt de statliga och halv-

statligt ägda operatörerna) står för 2/3 av både utbudet och de utbetalningar som går från 

RKM till operatörerna. I Sveriges bussföretags sammanställning av bussbranschen påpekas 

att 43 procent av bussfordonen är i utländsk ägo.58 I detta inkluderas också den långväga 

                                                        
57 I det nyligen presenterade delbetänkandet om järnvägens organisation konstateras om upphandlingar av 
järnvägsunderhåll och att entreprenörernas administrationskostnader troligen ingår i anbudet medan 
uppdragsgivarens (Trafikverkets) administrationskostnader förstås inte gör det. (”Koll på anläggningen”, SOU 
2015:42, sidan 153). Vi känner inte till något försök att uppskatta vad upphandling av regional kollektivtrafik 
kostar i administration. 
58 http://www.bussmagasinet.se/2014/08/fyra-av-tio-svenska-bussar-utlandska-var-tredje-buss-statlig-eller-
kommunal/ 

http://www.bussmagasinet.se/2014/08/fyra-av-tio-svenska-bussar-utlandska-var-tredje-buss-statlig-eller-kommunal/
http://www.bussmagasinet.se/2014/08/fyra-av-tio-svenska-bussar-utlandska-var-tredje-buss-statlig-eller-kommunal/
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kommersiella busstrafiken medan vi i denna rapport bara analyserar den upphandlade 

regionala kollektivtrafiken. 

4.2 Typ av avtal 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik59 har föreslagit att branschen som 

huvudalternativ ska använda tre typer av avtal, med följande benämningar: 

 Tjänstekoncessionsavtal 

 Resandeincitamentsavtal 

 Produktionsavtal 

 

I ett tjänstekoncessionsavtal finns underlag för kommersiell trafik, ett betydande affärsansvar 

och en betydande affärsmässig risk ligger på trafikföretaget. Ett resandeincitamentsavtal kan 

vara lämpligt i de fall det finns en potential för ökat resande. Incitamentet för trafikföretaget 

ligger i den rörliga ersättningens storlek som alltså ska baseras på antal resenärer. Produk-

tionsavtal slutligen är lämpligt i de fall där beställaren behöver ha ansvaret för det mesta som 

rör trafiken och där samhället (RKM) tar hela den ekonomiska risken. Produktionsavtal kallas 

ibland bruttoavtal och i dessa är alltså ersättningen en förutbestämd summa, oavsett hur 

många som reser eller andra prestationer. Gränsen mellan olika typer av avtal är inte tydlig, 

terminologin varierar och även produktionsavtal kan innehålla vissa incitament.60 Benäm-

ningen på avtal – vad man sätter för rubrik på dem – är inte heller skyddade termer. Det är 

alltså fritt fram att sätta vilken ”etikett” man vill på ett avtal och avtalet definieras av sitt 

innehåll, inte av hur det benämns.61  

Vad gäller lagstiftning så regleras idag upphandling av kollektivtrafik av LOU och LUF.62 Den 

så kallade Genomförandeutredningen har lagt förslag på ny lagstiftning om nya regler om 

offentlig upphandling och reglering av koncessioner enligt EU:s tre nya upphandlingsdirektiv 

(SOU 2014:51, SOU 2014:69). De nya regelverket ska vara implementerat senast i april 2016.  

Tjänstekoncessioner omfattas inte av LOU och LUF, men ska ändå precis som andra 

offentliga upphandlingar utannonseras och följa de EU-rättsliga principerna om icke-diskrimin-

ering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Tjänstekoncessioner har hittills varit helt 

oreglerat i Sverige och när koncessioner är oreglerade finns det till exempel inte möjlighet att 

överklaga dem. Den oklarhet som råder kring koncessioner kan verka avskräckande på 

upphandlande myndigheter. Osäkerheten kring regelverket gör att vissa tar det säkra före det 

osäkra för att inte riskera överklaganden. Den nya Upphandlingsmyndigheten som ska starta 

                                                        
59 Se ”Avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik – Hur ska branschens avtalsarbete utvecklas för att fördubbla 
resandet och marknadsandel i kollektivtrafiken?”, juni 2013 
www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/NY-
Avtalsprocessen/3__Avtalsprocessen%20augusti%202013.pdf 
60 Bruttoavtal kan kombineras med någon form av incitament. Olika avtalsformer beskrivs närmare i ”Nya former 
för ersättning i kollektivtrafiken” (av Roger Pyddoke, Jan-Eric Nilsson och Torbjörn Eriksson), VTI-rapport 625, 
år 2009. 
61 En ny typ av avtal är så kallade VBP-avtal, där hela eller mycket stor del av ersättningen till operatören utgår 
efter antal Verifierade Betalande Passagerare. Denna typ av avtal ger även operatören incitament att räkna 
antalet passagerare, något som inte är en självklarhet att man gör i alla län. 
62 Skillnad mellan upphandling enligt LOU respektive LUF förklaras ingående i denna forskningsrapport 
finansierad av Konkurrensverket: ”Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader 
mellan LOU och LUF” (Konkurrensverket Uppdragsforskning 2014:8). 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/NY-Avtalsprocessen/3__Avtalsprocessen%20augusti%202013.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/NY-Avtalsprocessen/3__Avtalsprocessen%20augusti%202013.pdf
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sin verksamhet i september 2015 ska stödja upphandlande myndigheter i denna och liknande 

frågor. 

Det nya EU-direktivet säger att tolkning av koncession och offentligt kontrakt har varit oklart 

och gett upphov till flera domar i EU:s domstol (Direktiv 2014/23/EU, punkt 18). En tjänste-

koncession ska enligt förslaget till ny förordning innebära att ”en betydande del” av verksam-

hetsrisken överförs på uppdragstagaren.63 Det finns dock inget praktiskt tillämpbart mått på 

vad ”betydande del” skulle vara. En tumregel som vi hört nämnas för den upphandlade 

kollektivtrafiken är att vid en tjänstekoncession ska minst 50 procent av intäkterna vara 

beroende av antalet resenärer. Av direktivet framgår att en ”verksamhetsrisk bör bero på 

orsaker som ligger utanför parternas kontroll. […] En verksamhetsrisk bör förstås som en risk 

att utsättas för marknadens nycker […] framförallt risken för att tjänsteutbudet inte överens-

stämmer med efterfrågan.” (Direktiv 2014/23/EU, punkt 20) 

Vi känner till två så kallade tjänstekoncessioner för svensk busstrafik: Trosabussen och Luleå 

lokaltrafik. Avtalet i Luleå har benämningen ”tjänstekoncessionsavtal” på försättsbladet, men 

vi ställer oss tveksamma till om det till sin utformning verkligen är det. En koncession ska 

enligt ovan innebära att en betydande del av verksamhetsrisken överförs till utföraren. Luleå 

lokaltrafik AB är ett kommunalägt bolag som inte exponeras för risk på samma sätt som ett 

kommersiellt bolag gör. Dessutom har bidraget i avtalet för Luleå stadstrafik varit mångdubbelt 

högre än bidraget till Trosabussen.64 Sammantaget tycker vi inte att avtalet för Luleå 

stadstrafik uppfyller kriterierna för ett koncessionsavtal.  

Trosabussen är dock ett tydligt koncessionsavtal, där Åkerbergs Buss AB sedan många år kör 

buss Trosa – Stockholm (Liljeholmen). Trosabussen behåller ersättningen från resenärerna 

som de får genom egen försäljning av biljetter. De får dessutom ett bidrag från Söderman-

lands RKM samt från Trosa kommun för gymnasieungdomars skolresor med bussen. Bidraget 

från RKM har trappats ned över åren och från juni 2015 kommer trafiken att köras helt 

kommersiellt. Södermanlands RKM har sammanfattat på ett tydligt sätt vad som krävs för att 

ett koncessionsavtal ska kunna fungera. Det ska inte finnas uppenbar konkurrens från andra 

trafikslag på den aktuella sträckan. Här är en kortare reslängd och att slippa byte viktiga 

faktorer till Trosabussens fördel. Dessutom påpekas att operatören måste ta ett mycket aktivt 

ansvar och ha stort engagemang i trafiken, dess utformning och utvecklingsmöjligheter. ”Att 

trafiken skulle bli kommersiell var målet från början – tjänstekoncessionsavtalet har varit 

”knuffen” ”.65 

Att basera incitament på anta resande är en möjlighet bland flera. De olika incitament som har 

kunnat anges för varje avtal i vår enkät är byggda på:  

 antal resande 

 kundnöjdhet 

 punktlighet 

 gods 

 fordonsskick 

 annat nämligen … 

                                                        
63 SOU 2014:69, sidan 105. 
64 Ersättningen till Luleå lokaltrafik AB är enligt avtalet 21 kr/utbudskm medan motsvarande ersättning för 
Trosabussen vid avtalets start för trafikåret 2010 var 6 kr/utbudskm i garantiersättning. Dessutom tillkommer ett 
bidrag från vinstdelning som vi inte kan kvantifiera utan kännedom om skillnad mellan realiserade intäkter och 
”avtalade biljettintäkter”. Över åren har dock bidraget för Trosabussen trappats av avsevärt och under 2013 fick 
operatören enligt vår insamling knappt 5 kr per utbudskm medan Luleå lokaltrafik AB fick mer än 37 kr per 
utbudskm. 
65 Från konferensmaterial från Södermanlands RKM, Persontrafikmässan, Älvsjö, oktober 2014. 
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Incitament baserat på antal resande har delats upp i två kategorier: med incitamentsandel 

under 25 procent respektive 25 procent och mer. Denna uppdelning baseras på ett 

ställningstagande man gjort inom Partnersamverkan för en förbättrad (tidigare fördubblad) 

kollektivtrafik. I branschen pågår ett löpande utvecklingsarbete att öka inslagen av incitament i 

avtalen. Enligt de modellavtal som branschen enats om bör den rörliga delen av betalningen 

utgöras av ersättning per registrerad resande och vara en väsentlig del av kontraktets 

omfattning, minst 25 procent av den totala ersättningen.66 Man har enats om att det är vid 

denna andel som incitamenten får en reell betydelse för att öka resandet. 67 

Tabell 4.4 visar vilka typer av incitament som RKM angivit för produktionsavtal respektive 

incitamentsavtal. Tabellen ger ingen bild av hur stort inflytande de olika typerna av incitament 

har på den totala ersättningen, men den ger en idé av vad det är för slags incitament som 

förekommer. Observera att det för varje avtal kan ha angivits flera olika incitament. Produk-

tionsavtalen kan alltså också innehålla incitament men incitamenten tenderar då vara av 

mindre omfattning. Det vi ser i Tabell 4.4 är att 66 procent av produktionsavtalen (183 av 278 

avtal) inte har något incitament över huvud taget. Av de incitament som nämns under rubriken 

”Annat” finns till exempel ”bemötande”, men de flesta svar i denna kategori är också 

resandeincitament av olika slag. 

 

Tabell 4.4: Typ av avtal och typ av incitament i avtalen. Avser bussavtalen 2013. 

 Produktionsavtal Incitamentsavtal Alla avtal 

Incitament resande < 25% 75 17 92 

Incitament resande ≥ 25% 3 39 42 

Kundnöjdhet 8 15 23 

Punktlighet 11 3 14 

Gods 0 26 26 

Fordonsskick 8 3 11 

Annat 10 5 15 

Inget incitament alls 183 - 183 

Antal avtal totalt 278 72 350 

Anm: Incitamentsavtalen inkluderar två stycken tjänstekoncessioner. Observera att ett avtal kan ha flera olika 
incitament. Radernas antal summerar därmed inte till totala antalet avtal. 

4.3 Hur stora är incitamenten? 

I föregående avsnitt (se Tabell 4.4) visades avtalen efter de benämningar som RKM själva 

använt. Uppgifterna är inte alltid konsistenta när det gäller användningen av beteckningar på 

avtal. Ett exempel är att produktionsavtal, som anges vara helt utan incitament, sedan visar 

sig ha stora belopp kopplade till incitament bland utbetalningarna. Fortsättningsvis definieras 

därför ett incitamentsavtal av att en viss andel av utbetalningar är incitamentsbaserad. Som 

incitamentsgrund använder vi då alla slags incitamentsgrunder, inte bara antalet resenärer. Vi 

beskriver i detalj i Bilagan hur incitamentsandelen har beräknats för varje avtal. Avtalen delas 

upp i tre typer (Tabell 4.5): utan incitament, med låga incitament och med höga incitament. 

                                                        
66 Branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive mallavtal finns här 
http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/Avtalsprocessen/Avtalsprocessen-bilagor/ 
67 Se ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:4, sidan 57). 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/Avtalsprocessen/Avtalsprocessen-bilagor/
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Som gräns för höga incitament använder vi den gräns som branschen angett som minsta 

andel för att ge en reell effekt på resandet: 25 procent. 

 

Tabell 4.5: Avtal efter hur stor andel av dess utbetalningar som är baserade på incitament. Avser bussavtal 
som reglerar trafiken 2013. 

 Antal 
avtal 

Utbuds-
kilometer, % 

Utbetalningar 
2013, Mkr 

Genomsnittligt 
incitament, % 

Utan incitament 233 41 6 733 -0,1 

Med låga incitament  
(0,1% - 24,9%) 

96 45 8 318 7,4 

Med höga incitament (≥25%) 21 14 3 312 70,4 

Totalt 350 100 18 363 16,0 

Anm: I gruppen ”Utan incitament” finns en del avtal med mycket små straffavgifter. 

Majoriteten av avtalen mätt i antal och 41 procent av utbudet regleras med avtal helt utan 

incitament. En något större andel av utbudet – 45 procent – har avtal med låga incitament. I 

genomsnitt har dessa avtal 7 procents incitamentsandel i sina utbetalningar. Avtal med höga 

incitament, 25 procent eller mer, står således för resterande 14 procent av utbudet och med i 

genomsnitt hela 70 procent incitament. Alla incitamentsavtal tillsammans – med låga eller 

höga incitament – har en incitamentsandel på lite drygt 25 procent dvs. de 25 procent som 

branschen sagt är en miniminivå för att få reell påverkan (se diskussion i avsnitt 4.2). Vi ska 

då minnas att det fortfarande är nära hälften av utbudet som upphandlats med avtal helt utan 

incitament (Tabell 4.5). 

Länen skiljer sig åt i hur benägna de är att använda incitamentsavtal. Vi har beräknat varje 

läns fördelning mellan olika slags avtal: utan incitament, med låga respektive med höga 

incitament (jämför Tabell 4.5). Andelarna har beräknats på hur många fordon (antal bussar) 

avtalen avser. Vi kan se i Figur 4.1 att det finns sju län som har enbart rena produktionsavtal 

utan incitament (länen längst ned i figuren). Det finns också två län – Jönköping och 

Gävleborg – som enbart har avtal med incitament. Övriga län har en blandning av avtal med 

och utan incitament.  

 



35 

 
Figur 4.1: Typ av bussavtal i länen, för trafik 2013. 
Anm: Andelar (procent) med olika slags avtal är beräknat på antal fordon som avtalen avser.  

Vi har redan nämnt att det i branschen bedrivs ett gemensamt arbete för att införa mer 

incitament i avtalen.68 Man skulle då kanske kunna tro att län med en stor andel rena 

produktionsavtal har äldre avtal. Faktum är dock att ett antal helt nya bussavtal är rena 

produktionsavtal. Man ska då komma ihåg att de branschöverenskommelser som görs är 

frivilliga att följa. Vi har fått intrycket att olika län kan ha väldigt olika syn på hur väl 

överenskommelserna passar just det egna länets behov. Vissa län har till exempel egna 

avtalsmallar snarare än använder branschens. Dessutom kan rena produktionsavtal i många 

fall vara berättigade. Ett produktionsavtal är lämpligt då möjligheterna för operatören att 

påverka resandet är begränsade, där syftet med kollektivtrafiken främst är att erbjuda en 

grundläggande tillgänglighet och RKM därför bör ta hela den ekonomiska risken. Enligt 

förarbetena inför den nya lagen om kollektivtrafik ankommer det på varje RKM att vid varje 

given upphandling ”välja den avtalsform som är mest ändamålsenlig”.69 Eftersom kunskapen 

om hur väl olika avtalstyper fungerar vid olika förutsättningar och behov är så outvecklad, är 

det idag omöjligt säga hur väl RKM lyckas med denna uppgift.70 

Det län som har störst del av sin trafik mätt i antal fordon i avtal med höga incitament är 

Gävleborgs län, följt av Jönköpings, Västernorrlands och Stockholms län. Dessa avtal har till 

största delen haft trafikstart under åren 2011–2013, det vill säga det är relativt nytecknade 

avtal. Vårt intryck under datainsamlingen av avtalsinformation och vad vi hört från flera RKM 

är att användning av incitamentsavtal kopplade just till resandevolymer har ökat under de allra 

senaste åren, och att de kommer att fortsätta öka. I och med detta blir det viktigt för RKM att 

följa resandet per avtal, eftersom utbetalningarna till operatörer blir direkt beroende av 

resandet. Samtidigt finns det problem med konkurrensen i vissa län. I en del upphandlingar 

lämnas bara ett enda anbud på trafiken, vilket gör RKM sårbart och beroende av den enda 

intresserade operatören. RKM kan dock själva i viss mån påverka antalet anbud till exempel 

                                                        
68 ”Avtalsprocessen - Från plan till avtal för att fördubbla resandet i kollektivtrafiken. Beslutad av 
Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik”, Juni 2010, se www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/  
69 SOU 2009/10:200, sidan 65. 
70 Se ”Kollektivtrafik utan styrning” av Jan-Eric Nilsson, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 
2011:6. 
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med mer flexibla avtalsformer, större möjligheter för operatören att påverka linjenät, fordons-

typer, med mera. Det har hänt att upphandlingar av operatörer bedömts som ”omöjliga delta i” 

på grund av till exempel alltför detaljerade krav eller alltför begränsade affärsmässiga möjlig-

heter. Överprövningar av upphandlingar framförs ofta som ett problem i branschen. 

Det finns avtal som tagit detta med incitament till sin extrem. I de fyra så kallade E20-avtalen i 

Stockholms län är 100 procent av ersättningen beroende på antal resenärer.71 Avtalen kallas 

VBP-avtal (Verifierad Betalande Påstigande) och operatören (Arriva) får betalt för varje 

påstigning. Resenärerna reser dock på SL:s månadskort eller på annat sätt inom SL:s 

biljettsystem, vilket gör att pengarna går till SL och sedan därifrån till operatöreren. Den 

fördjupade utredningen av VBP som Stockholms RKM har gjort är hemlig så det är svårt ta 

ställning till hur de praktiskt utför sin granskning av VBP-avtalen – enligt egen utsago 

”självkritiskt och objektivt”. 72 Eftersom avtalstypen är ett nytt inslag i sektorn så är avtalens 

effekt på resande, kostnader och effektivitet av visst allmänt intresse. 

För att få fram andelen incitament i avtalen har vi aggregerat alla incitamentsgrunder (se 

Bilagan). I alla avtalen tillsammans så är den största delen av incitamenten i kronor räknat, 71 

procent, baserat på resande. Vi skrev i samband med Tabell 4.5 att incitamentsavtalen i 

genomsnitt har drygt 25 procent i incitamentsandel. Hur många avtal har då 25 procent eller 

mer i incitament? Det är 21 avtal som har 25 procent eller högre incitamentsandel och av 

dessa är det 8 avtal med 50 procent eller högre incitamentsandel. Avtalen med minst hälften 

av betalningarna i form av incitament finns i Stockholms, Skåne, Gävleborgs och Jämtlands 

län, och de flesta av dessa är relativt nytecknade avtal.  

I Figur 4.2 visas alla avtal med incitament (jämför Tabell 4.5, i figuren har vi alltså exkluderat 

alla avtal utan incitament) med totala utbetalningar för alla avtal och deras respektive incita-

mentsandel. Som vi kan se är det stor spridning i avtalen, både vad gäller deras storlek mätt i 

pengar och vad gäller deras andel av incitament i utbetalningarna.  

 

                                                        
71 Ett av Stockholms läns avtal, för busstrafik i Norrtälje, har 50 procents incitament. Nobina är operatör i detta 
avtal. 
72 SLL, ”Information om genomförd fördjupad utredning VBP (Verifierad Betalande Påstigande) - 
Ersättningsmodell i trafikaffärer”, Tjänsteutlåtande 2015-03-16, TN 2015-0172. 
www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-04-14/p17-Info-TN-genomford-utredning-
VBP-ersattningsmodell-trafikaffarer.pdf (s. 4) 

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-04-14/p17-Info-TN-genomford-utredning-VBP-ersattningsmodell-trafikaffarer.pdf
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-04-14/p17-Info-TN-genomford-utredning-VBP-ersattningsmodell-trafikaffarer.pdf
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Figur 4.2: Avtal med låga eller stora incitamentsandelar. Incitamentsandel i procent på den lodräta axeln, och 
utbetalningar totalt på den vågräta. 
Anm: Figuren innehåller de 117 avtal som har låga eller höga incitament (jämför Tabell 4.5).  

För de allra största bussavtalen, de fyra avtalen på 500 Mkr eller mer i totala utbetalningar, är 

incitamentsandelen mellan 2 och 93 procent: i de tre Stockholms-avtalen 2, 4 respektive 7 

procent och i avtalet i Skåne län hela 93 procent.73 Avtalet i Skåne hade trafikstart 2006 och 

avtalen i Stockholms län trafikstart år 2000 eller 2011. De fyra VBP-avtalen i Stockholms län 

med 100 procent incitament är alla på mindre än 500 miljoner kronor och syns högst upp i 

Figur 4.2. 

Eftersom avtalen sträcker sig över många år kommer det att ta tid att ändra strukturen på hela 

avtalsmassan, även om viktiga initiativ för förändring tas vid nya upphandlingar. Löpande 

uppföljning av avtalen är viktig för att höja kompetensen om hur man kan få ned kostnaderna 

för given trafik, eller få mer trafik och mer resande för en given kostnad. 

4.4 Vad kostar trafiken? 

Som sagts tidigare kostar upphandlad trafik i länen inom alla trafikslag totalt ungefär 40 

miljarder kronor per år, där hälften täcks med biljettintäkter och hälften med bidrag/tillskott från 

kommuner, landsting och staten. Trafikeringskostnaderna för upphandlad busstrafik är 

ungefär 19,4 miljarder kronor per år (2013).74 Trafikeringskostnaderna är mer än bara 

ersättning till operatörerna men de 350 kontrakt vi samlat in motsvarar tillsammans en 

ersättning till operatörerna på 18,4 miljarder kronor för 2013. Detta betyder att vi har en 

                                                        
73 Ersättningen i de fyra VBP-avtalen i Stockholms län med 100 procent incitamentsandel är alla mindre än 500 
Mkr. Det är de fyra prickarna som ligger allra högst upp i figuren. 
74 Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22). 
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ganska bra överensstämmelse mellan avtalsuppgifterna och länens aggregerade uppgifter i 

Lokal och regional kollektivtrafik (LoRK). 

Alla RKM har inte kunnat ge information om alla de variabler vi frågat efter, men utbudet i 

fordonskilometer och antal påstigningar finns för de flesta avtalen. Vi kommer nedan närmare 

att redovisa hur mycket en fordonskilometer respektive en påstigning kostar i de olika länen 

och för olika slags avtal, som två olika mått på effektivitet.  

Hur mycket kostar en utbudskilometer? 

Enligt LoRK för 2013 kördes under året ungefär 591 miljoner utbudskilometer busstrafik, och 

summan av alla utbudskilometer i de 350 avtalen är 571 miljoner utbudskilometer, dvs. 3 

procent lägre än LoRK. Då saknar fem avtal uppgift om antal utbudskilometer. Enligt LoRK 

2013 var trafikeringskostnaden per utbudskilometer med buss i genomsnitt för hela landet 29 

kronor. För data på avtalsnivå har vi en genomsnittlig kostnad på 32 kronor per utbudskilo-

meter med medianen 26 kronor. Vi förefaller alltså ha rimliga uppgifter för avtalen. 

Hur mycket en utbudskilometer kostar beror förstås till stor del på vilken slags trafik som körs. 

En längre linje som körs mellan två kommuner har i genomsnitt färre stopp och en högre 

hastighet än en stadsbuss. En utbudskilometer är därmed vanligen dyrare för stadsbusslinjen 

(den lägre hastigheten ger framför allt högre personalkostnad per km). Vi har i 

avtalsuppgifterna frågat efter geografisk utsträckning för avtalen: 

 Inom kommun 

 Mellan kommuner men inom län 

 Över länsgräns 

 

Tyvärr finns inte uppgiften för alla avtal och dessutom kan ett avtal passa in i två eller tre av 

kategorierna. Extremfallet är om ett län har ett enda avtal för all sin trafik, som således kan 

avse alla tre typerna av trafik. Vi har inte haft möjlighet att själva koda linjer efter vad de avser 

för slags trafik.75 

Spridningen i kostnad för en utbudskilometer är stor, där vi antar att några få avtal med mindre 

än 10 kr respektive över 100 kr per utbudskilometer är rapporteringsfel.76 I Tabell 4.6 

sammanfattas kostnaden för en utbudskilometer i olika slags avtal. Observera att med 

kostnad per utbudskilometer i tabellen avses endast kostnad som RKM betalat till operatören 

för att få en utbudskilometer utförd. I genomsnitt lika stor kostnad belastar ju dessutom 

resenärerna i form av biljettkostnad. 

Storstadslänen har ett i genomsnitt dyrare utbud än övriga län, vilket är naturligt med tanke på 

att det där är en större andel dyr stadstrafik. Avtal med incitament leder till högre kostnad per 

utbudskilometer för RKM. Å andra sidan kan avtal med incitament också ha en högre 

ambitionsnivå än avtal utan incitament, vilket vi inte har någon information om. Den högre 

ambitionsnivån kan avse bussarnas kvalitet och komfort eller liknande. Större avtal tenderar 

att kosta mer per utbudskilometer än mindre avtal, enligt Tabell 4.6. Detta är intressant 

                                                        
75 De namn som RKM själva gett till avtalen ger inte någon tydlig information om vad för slags trafik som avtalen 
avser. 
76 Alla orimliga värden signalerades i den webapplikation där RKM lämnade sina uppgifter om avtalen men det 
var sedan varit upp till RKM att se till att inga orimliga värden rapporterades in. En modern buss drar 3-4 liter 
diesel per mil i landsvägstrafik och runt 5 liter per mil i stadstrafik. Detta ger en dieselkostnad på 5-7 kr/km och 
därtill kommer kostnad för bussen, chauffören och diverse kringkostnader. När vi exkluderar avtal med kostnad 
per utbudskm under 10 kr så har vi troligen räknat alldeles för lågt. 
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eftersom en hypotes är att större avtal ger stordriftsfördelar och därmed ett lägre pris. 

Slutligen har vi delat in avtal efter ålder mätt med slutår (ett betydande antal avtal saknar 

startår i insamlingen, medan slutår finns för samtliga avtal). Vi ser att 61 procent av utbudet 

regleras av de nyaste avtalen, men att kostnaden per utbudskilometer är ungefär lika stor 

oavsett avtalets ålder.  

 

Tabell 4.6: Kostnad per utbudskilometer (utbetalt från RKM till operatör). Avser bussavtal 2013. 

Grupp av avtal Antal 
avtal 

Procent av 
utbudet 

Kostnad per 
utbudskm 

Hela Sverige 341 100  31 

   Storstadslän 108 52 36 

   Övriga län 233 48 25 

    

Alla avtal 341 100  31 

   Avtal utan incitament (<=0%) 226 41 29 

   Avtal med låga incitament (0,1-24,9%) 95 45 32 

   Avtal med höga incitament (25% och mer) 20 14 34 

    

Alla avtal 341 100 31 

   Små avtal (1-10 bussar) 188 9 26 

   Mellanstora avtal (11-99 bussar) 137 61 29 

   Stora avtal (100- bussar) 16 30 36 

    

Alla avtal 341 100 31 

   Äldre avtal (slutår 2012 och tidigare) 43 9 30 

   Nyare avtal (slutår 2013-2015) 141 30 31 

   Nyast avtal (slutår 2016 och senare) 157 61 31 

Anm: Nio avtal exkluderas, fem avtal saknar uppgift om utbudskilometer och fyra avtal har orimlig kostnad per 
utbudskilometer (mindre än 10 eller över 100 kr). Avtal med slutår 2012 och tidigare kan via en option reglera 
trafiken 2013. 

Hur mycket kostar en påstigning? 

Precis som i Lokal och regional kollektivtrafik (LoRK) mäter vi för avtalen inte antal resor utan 

antal påstigningar. Om en person reser från A till C med bussbyte vid B så är det en resa men 

den kommer visa sig i statistiken som två påstigningar. Många RKM mäter påstigningar 

automatiskt via biljettmaskiner i bussarna, vilket i vissa fall missar t.ex. personer som reser på 

SMS-biljett eller barn och andra som reser gratis. Andra RKM baserar sin statistik på ATR 

(optisk avläsning vid påstigande) eller stickprovsmätningar vissa dagar eller veckor. Oavsett 

hur RKM väljer att registrera sina påstigningar är det just påstigningar (snarare än resor) som 

vi har uppgifter för. En viktig grund för att jämföra olika avtal är efter vad en påstigning kostar. 

Enligt LoRK gjordes i den upphandlade busstrafiken 2013 ungefär 738 miljoner påstigningar 

under 2013, och summan av alla påstigningar i de 350 avtalen är 700 miljoner, det vill säga 

cirka 5 procent lägre. I avtalsinsamlingen är hela 55 avtal utan uppgift om antal påstigningar. 

Enligt LoRK 2013 var trafikeringskostnaden per påstigning med buss i genomsnitt för hela 

landet 31 kronor (LoRK 2013, Tabell 7). För data på avtalsnivå har vi en genomsnittlig kostnad 

på 26 kronor, med median 67 kronor per påstigning. Vissa orimligt låga/höga värden tolkas 
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nedan som felrapporteringar. I Tabell 4.7 redovisas hur mycket en påstigning kostar i olika 

slags avtal (motsvarar Tabell 4.6 som är per utbudskilometer).  

 

Tabell 4.7: Kostnad per påstigning (utbetalt från RKM till operatör). Avser bussavtal 2013. 

Grupp av avtal Antal 
avtal 

Procent av 
påstigningarna 

Kostnad per 
påstigning 

Hela Sverige 290 100  25 

   Storstadslän 107 75 22 

   Övriga län 183 25 37 

    

Alla avtal 290 100  25 

   Avtal utan incitament (<=0%) 177 28 31 

   Avtal med låga incitament (0,1-24,9%) 92 54 22 

   Avtal med höga incitament (25% och 
mer) 

21 18 27 

    

Alla avtal 290 100 25 

   Små avtal (1-10 bussar) 150 4 44 

   Mellanstora avtal (11-99 bussar) 124 50 29 

   Stora avtal (100- bussar) 16 46 25 

    

Alla avtal 290 100 25 

   Äldre avtal (slutår 2012 och tidigare) 42 8 25 

   Nyare avtal (slutår 2013-2015) 113 32 26 

   Nyast avtal (slutår 2016 och senare) 135 60 25 

Anm: 60 avtal exkluderas, 55 avtal saknar uppgift om antal påstigande och fem avtal har orimlig kostnad per 
påstigande (mindre än 10 eller över 800 kr).  

 

Vi ser att en påstigning är billigare i storstadslänen än i övriga län. Hur RKM:s kostnad per 

påstigning påverkas av avtalens incitament är lite oklart. Avtal med låga incitament har lägsta 

kostnaden per påstigning. Större avtal ger en lägre kostnad per påstigning medan kostnaden 

är ungefär densamma oavsett hur nytt avtalet är. 

De mått för kostnad per utbudskilometer och per påstigning som vi presenterat är till viss del 

beroende av hur låga/höga styckkostnader som krävs för att utesluta ett avtals uppgift såsom 

”orimligt”. Dessutom är för antal påstigningar hela 55 avtal utan uppgift (se Anmärkning till 

Tabell 4.7). När RKM själva analyserar sina avtal finns större möjligheter att med detalj-

kännedom om åtminstone de egna avtalen göra korrekta avvägningar vilka avtal som är 

lämpliga att jämföra med. 

Variablerna i Tabell 4.6 och Tabell 4.7 samvarierar på många olika sätt. Avtal i storstad 

(särskilt Stockholm) är till stor del nytecknade och med höga incitament. Eftersom olika 

variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med multivariata 

metoder, men den analysen faller utanför denna rapport.77 

                                                        
77 Forskare har tagit del av databasen över avtalen men det finns ännu inga publicerade analyser från de 
projekten. 
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Är det bäst med få eller många avtal? 

Vi vill slutligen med ett exempel visa hur man kan jämföra olika läns upplägg av sin upphand-

lade trafik. Sådana här jämförelserna gör RKM allra bäst eftersom de har god kännedom om 

sin marknad och kan bedöma hur likt eller olikt deras trafikbehov är ett annat läns mer i detalj 

än vad vi kan se från insamlade data. I Tabell 4.8 jämförs bussavtalen för trafiken 2013 för tre 

län som har ungefär lika stor befolkning och samma nivå på bussresandet (påstigningar): 

Västmanlands län, Dalarnas län och Södermanlands län. De tre länen har valt olika sätt att 

organisera sin upphandling. Västmanlands län har direkttilldelat i princip all busstrafik till det 

landstingsägda bolaget, Dalarna har ett enda avtal med en kommersiell operatör medan 

Södermanland har sin trafik uppdelad på fem avtal. Dalarnas avtal är utan incitament och 

Södermanlands avtal är utan eller med mycket blygsamma incitament (några få procent). 

Södermanlands minsta avtal är ett koncessionsavtal (Trosabussen, se diskussion i kap 4.2). 

De tre länen har alltså i princip lika stor befolkning och lika stort resande. Dalarna är betydligt 

större till ytan och således mer glesbefolkat än de andra två länen. Vad gäller utbudet så är 

det dyrast per kilometer i Västmanlands län, medan samma län räknat per påstigande ligger 

lägst. Att utbudet är dyrast i Västmanland leder oss till frågan om detta kan ha något att göra 

med att de organiserar trafiken i egen regi (i landstingsägt bolag) snarare än utsätter trafik-

upplägget för ett anbudsförfarande.  

För att kunna tolka skillnader i kostnad för utbud respektive resande fullt ut skulle vi vilja veta 

som sagts ovan var trafiken körs och skillnader i till exempel linjelängd (en påstigning är i 

genomsnitt längre och därmed dyrare längs en längre linje), men detta har vi ingen informa-

tion om. Vi kan dock beräkna mått som genomsnittlig busstorlek, reslängd och beläggnings-

grad: 

Genomsnittlig busstorlek = platskilometer / utbudskilometer 
Genomsnittlig reslängd = antal personkilometer / antal påstigande 
Genomsnittlig beläggningsgrad = antal personkilometer / antal utbudskilometer 
 

Av de tre studerade länen har vi uppgifterna vi behöver för att beräkna de tre kvoterna ovan, 

enbart för Dalarna och Södermanland. Det vi kan se är att den genomsnittliga reslängden är 

betydligt längre i Dalarna än i Södermanlands län, vilket kan härledas till den lägre befolk-

ningstätheten i Dalarna. Genomsnittlig busstorlek är ungefär densamma i Dalarna och 

Södermanland, men genomsnittlig beläggningsgrad är betydligt högre i Dalarna, 21 

passagerare mot 11 i Södermanland. Om denna mycket höga siffra för Dalarna stämmer så 

kan det förklara att Dalarna har en lite lägre kostnad per påstigande (41 kr mot 44 kr i 

Södermanland), trots nästan dubbelt så långa resor i genomsnitt (35 km mot 19 km i 

Södermanland). Man lyckas alltså fylla sina bussar i större utsträckning och kan därmed få 

ned kostnaden per påstigande. 
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Tabell 4.8: Jämförelse av tre likartade läns bussavtal. Avser trafik 2013. 

 Västmanlands län Dalarnas län Södermanlands län 

Areal, km2 5 118 28 030 6 076 

Befolkning 259 000 277 000 278 000 

Befolkningstäthet, 
inv/km2 

51 10 46 

RKM Landstinget 

RKM har hela 
verksamheten 

Regionförbund 

Trafikbolaget kvar 
med operativt 

ansvar 

Kommunalförbund 

RKM har hela 
verksamheten 

Busstrafikavtal Ett direkttilldelat 
avtal med 

landstingsägda 
bolaget (99% av 
utbudet) plus två 

mycket små avtal 

Ett avtal med 
kommersiell 

operatör, utan 
incitament 

Fem avtal med 
kommersiella 

operatörer, inga eller 
mycket små 

incitament 

Utbudskm 8 790 000 15 900 000 16 627 000 

Påstigningar 9 026 000 9 400 000  9 698 000 

Genomsnittlig 
busstorlek 

- 50 48 

Genomsnittlig 
reslängd 

- 35 19 

Genomsnittlig 
beläggningsgrad 

- 21 11 

Kostnad för RKM, 
kr/utbudskm 

37 24 26 

Kostnad för RKM, 
kr/påstigande 

36 41 44 

Källa: Areal och befolkning från SCB (www.scb.se) 

Den jämförelse vi gör i Tabell 4.8 är tänkt som ett exempel på en jämförande analys som det 

insamlade datamaterialet kan användas till. Den här typen av jämförelser görs som sagts bäst 

av RKM själva, då de kan jämföra det egna länet med likartade län och dra relevant slutsatser 

om sin egen upphandling av busstrafik.  

  

http://www.scb.se/


43 

5 Slutsatser 

Kunskapen om avtalstypens betydelse för trafikens effektivitet och för kostnaderna är mycket 

begränsad idag. Vi kan därför inte bedöma hur väl RKM idag hanterar sitt uppdrag att handla 

upp kollektivtrafik, i bemärkelsen att få ut så mycket trafik som möjligt för en given budget av 

skattemedel.  

Med tillräckligt stort passagerarunderlag, och där operatören kan påverka resandevolymerna, 

kan det vara lämpligt med avtal med incitament. I vissa fall kan dock produktionsavtalen 

(bruttoavtalen) ha sin roll för att begränsa den kommersiella risken för operatören och 

möjliggöra en etableringsvilja. Regeringen gör bedömningen att det är RKM:s ansvar att ”i 

varje enskilt fall välja den avtalsform som är mest ändamålsenlig” (Prop. 2009/10/200, sidan 

65).78 Med dagens bristande kunskap om avtalsformernas betydelse för trafik och kostnader 

är det svårt för RKM att leva upp till detta. Dessutom tar man idag inte tillvara viktig 

information som finns i redan gjorda upphandlingar och lär sig därmed inte av hur väl avtalens 

konstruktion ger ”mest valuta för pengarna”. 

Med datamaterialet som vi nu presenterat i denna rapport finns det möjligheter att bygga upp 

en större kompetens om avtalen och hur trafiken och kostnader påverkas av val av avtalstyp. 

Sveriges Bussföretag79 har i ett antal år följt upp alla nya upphandlingar av busstrafik. Deras 

senaste rapport täcker upphandlingar som gjordes under 2014.80 Slutsatser är bland annat att 

branschens rekommendationer för standard på bussar – Buss 2010 – har använts vid knappt 

30 procent av den upphandlade trafiken. Indexrekommendationerna har dock använts för hela 

77 procent av trafiken som upphandlades 2014. Vad gäller typ av avtal och av incitament så 

anser Sveriges bussföretag att de flesta avtal som enligt dem borde vara incitamentsavtal, 

också är det. Samtidigt anser de att det finns utrymme för ytterligare inslag av höga 

incitament. 

Trafikanalys anser att en uppföljning på avtalsnivå är nödvändig för att kunna styra och 

motivera verksamheten inom den upphandlade kollektivtrafiken. Det är på avtalsnivå som 

villkor för incitamentsstruktur och ersättningsnivåer fastställs och då bör verksamheten på 

denna nivå kunna följas upp med viss frekvens. Ingenting hindrar naturligtvis att RKM även 

gör uppföljning på andra nivåer (per linje, per operatör, etcetera).  

Flera av länens RKM är ovana att sammanställa uppgifter där utbud, resande och kostnader 

jämförs på avtalsnivå. Den EU-förordning som sedan december 2009 kräver ett offentlig-

görande av dessa uppgifter har inte efterlevts av mer än någon enstaka RKM. Ändå är nog 

många överens om att uppgifterna skulle vara en viktig informationskälla. Om en RKM idag 

har ett enda bussavtal är det omöjligt för denna RKM att få någon större lärdom av att analy-

sera detta enda avtal. Med en databas för hela landet har man istället runt 350 avtal att 

jämföra sitt avtal med. På så sätt kan varje RKM lära av alla läns avtal. Det går då också att få 

en fullständig beskrivning av hela den upphandlade kollektivtrafiken, vilket är viktig information 

                                                        
78 Den behöriga myndigheten är i det här fallet RKM. 
79 Tidigare Bussbranschens Riksförbund, BR. 
80 Sveriges Bussföretag, ”Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken”, 2015-05-06. 
www.transportgruppen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/BuA/Rapporter/LINK-
rapport%202015%20FINAL.pdf 
 

http://www.transportgruppen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/BuA/Rapporter/LINK-rapport%202015%20FINAL.pdf
http://www.transportgruppen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/BuA/Rapporter/LINK-rapport%202015%20FINAL.pdf
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för både RKM själva och deras branschförbund SKL81, men även för operatörer, politiker, 

skattebetalare, forskare, utvärderare och andra intressenter. En sammanhållen insamling av 

data om avtalen som möjliggör meningsfulla jämförelser är helt i den anda som EU-

kommissionens riktlinjer föreslår (se avsnitt 3.1). 

En samlad översikt över kommande upphandlingar är viktig information för varje RKM så att 

inte alla handlar upp samtidigt. Upphandlingar kräver mycket resurser av anbudsgivare och 

om flera upphandlingar pågår ungefär samtidigt kanske vissa operatörer måste avstå att lägga 

anbud på vissa. En översikt av kommande upphandlingar är också viktig information för 

marknadens operatörer som kan ha bättre framförhållning i sitt arbete. Med den insamling av 

avtal som Trafikanalys gjort är det en enkel sak att sammanställa en lista över alla avtal och 

när deras sista datum för trafiken är. En sådan lista har Trafikanalys gjort och skickat till alla 

RKM (i december 2014). En förebild i det här sammanhanget är de trafikplaner som finns för 

till exempel busstrafiken i London (se om Storbritannien i avsnitt 3.2). För de flesta avtal i 

Sverige finns optioner på ett eller några år som möjliggör förlängning bortom det ursprungliga 

slutdatumet. För att veta när exakt i tiden det är dags för ny upphandling måste man veta om 

optionen kommer att utnyttjas eller inte. Vi har efterfrågat den uppgiften för varje avtal 

(”utnyttjas option just nu eller kommer den att utnyttjas?”) men en majoritet av avtalen saknar 

den uppgiften.  

Att samla en lista över kommande upphandlingar är en ambition som funnits länge i sektorn 

men som av olika skäl inte har lyckats fullt ut. Med nu insamlade avtal är denna lista en bit 

längre på väg. Insamlade data kan relativt enkelt kompletteras för att mer exakt ge besked om 

när kommande upphandlingar är att vänta. En sådan kartläggning faller dock utanför 

Trafikanalys uppdrag. 

Det har varit relativt stort intresse för vår datainsamling av avtalsinformation. SKL nämner i sin 

vägledning för den årliga rapporten att Trafikanalys datainsamling kan utgöra ett underlag.82 Vi 

känner inte till om data från avtalsinsamlingen ännu har använts av någon RKM. Trafikanalys 

har för avsikt att göra om insamlingen om avtal under hösten 2015 och då samla in avtal för 

trafiken under 2014 inom samtliga trafikslag. Vi har nämnt att få län tidigare kunde redogöra 

för sina tågavtal. Tågavtalen är ofta samarbeten mellan två eller flera län, och ofta överlämnas 

avtalsförvaltning till samarbetsföretag som till exempel Mälab, Öresundståg eller Norrtåg. Vi 

kommer dock ta fasta på att RKM ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt lagen, 

även om RKM kan överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag 

(SFS 2010:1065, 3 kap, 2§). Eftersom RKM ansvarar för trafiken anser vi det rimligt att de ska 

kunna redogöra för sina avtal, ungefär på det sätt som EU:s kollektivtrafikförordning avser.  

En uppgift som vi hittills inte samlat in för avtalen, men som känns angelägen att täcka in 

nästa gång, är antal godkända anbud vid upphandling av varje respektive avtal. I vissa län 

kommer det in få anbud, ibland bara ett enda. I andra fall har väldigt stora upphandlingar med 

nödvändighet begränsat vilka som kan delta i anbudsgivning. En viktig faktor för att kunna 

bedöma kollektivtrafikens problem och möjligheter i olika delar av landet är antalet 

intresserade operatörer. 

För att få en kontinuerlig datainsamling av avtalsinformation behöver en aktör ha uppgiften att 

hålla i insamlingen. EU-kommissionens riktlinjer anger att informationen ska ”offentliggöras på 

en central webbplats, som exempelvis en webbplats som tillhör en sammanslutning av 

behöriga myndigheter eller transportministeriet” (se diskussion om dessa riktlinjer i kap 3.1). 

                                                        
81 Sveriges Kommuner och Landsting 
82 SKL (2014), ”Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter. Begrepp och metoder för den årliga 
rapporten”, webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-for-regionala-kollektivtrafikmyndigheter.html 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-for-regionala-kollektivtrafikmyndigheter.html
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Man skulle kunna tänka sig att dessa uppgifter samlas in av Trafikanalys, samordnat med 

statistiken Lokal och regional kollektivtrafik, och görs tillgängligt för RKM och för allmänheten. 

Insamlingen bör planeras och genomföras i nära samråd med både uppgiftslämnare och 

dataanvändare. Användare av data är främst RKM, men även många andra såsom 

operatörer, branschorganisationer, forskare samt tjänstemän och politiker i stat, landsting och 

kommuner. 
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6 Bilaga: Datainsamling 

Tre års datainsamling 

Trafikanalys har under tre års tid samlat in data från samtliga RKM på avtalsnivå. En 

pilotundersökning genomfördes hösten 2012 för att utifrån dess resultat senare samla in data i 

en webapplikation (hösten 2013 och 2014).83 Efter insamlingen hösten 2013 upptäcktes så 

mycket fel i datamaterialet att det inte var meningsfullt att göra en kvantitativ analys av det. Ett 

omfattande kvalitetsarbete var nödvändigt för att höja kvaliteten på insamlade uppgifter. Under 

våren 2014 besöktes därför 8 av 21 RKM, däribland de tre storstadslänens RKM. Diskus-

sioner fördes om hur de samlar in uppgifter om till exempel antal påstigande på bussar och 

tåg, hur uppgifterna lagras och hur de kan tas fram för till exempel trafik inom ett visst avtal. 

Från besöken var det tydligt att de flesta RKM bör kunna ta fram de flesta uppgifter som 

efterfrågas på avtalsnivå. Från besöken blev det dock också uppenbart att de i vissa län är 

ovana vid att följa upp sin verksamhet på avtalsnivå. Behovet av uppföljning på avtalsnivå 

kommer att öka i och med det ökande inslaget av incitamentsavtal. 

Utifrån erfarenheterna av avtalsinsamlingen så långt, och av besöken på RKM, beslöts inför 

insamlingen hösten 2014 att bara efterfråga avtal för busstrafiken. Att teckna avtal för 

tågtrafiken lämnas vanligen över till samarbetsbolagen (Mälab, Öresundstågen, Norrtåg 

etcetera). RKM bidrar med pengar och tycks ofta få bristfällig återkoppling i bemärkelsen 

information om vilket utbud och vilket resande som de får för sina pengar. 

Inför datainsamlingen hösten 2014 fick varje RKM ett skräddarsytt underlag i form av  

 data om de bussavtal för trafiken 2012 de tidigare lämnat uppgifter om 

 jämförelser mellan summan av dessa bussavtal och bussuppgifter för samma län 

som getts till Lokal och regional kollektivtrafik 2012 (LoRK84)  

 

Även om det kan råda viss diskrepans mellan summan av bussavtalen och busstrafiken enligt 

LoRK i samma län, så ska utbud, resande och kostnader vara på ungefär samma nivå. I de 

fall rapporteringen om avtal föreföll orimlig så påtalades detta.85 Syftet med att ge varje län ett 

skräddarsytt underlag var naturligtvis att försöka höja kvaliteten i den nya insamlingsom-

gången. 

För åtminstone utbudskilometer, antal påstigande och trafikeringskostnader är summan av 

avtalsuppgifterna för de flesta länen nära uppgifterna från länens aggregerade uppgifter i 

LoRK för samma år. Avvikelserna är bara några få procent. Vad gäller hur enkelt RKM kan ta 

fram uppgifter om sina avtal så varierar det stort, från mycket lätt med data i god ordning, till 

mycket svårt där ingen i organisationen har överblick och det tar väldigt lång tid för att ta fram 

uppgifterna. I detta sammanhang kan påpekas att en större myndighet ingalunda är någon 

garant för att kunna tillhandahålla uppgifter om avtalen, deras kostnader och vad som 

levererats inom dem. 

                                                        
83 Det första undersökningsåret sammanfattas i PM:en ”Avtalen för den upphandlade trafiken – en pilotstudie 
(Trafikanalys PM 2012:12). 
84 Senaste statistiken avser 2013, se Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22). 
85 Exempel på brister var tusentalsfel, orimligt stora eller små värden, för gamla avtal, etcetera 
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Från alla RKM har vi fått uppgifter om 350 avtal som reglerade busstrafiken under 2013. Ett 

fåtal avtal om minibuss/taxibil har exkluderats för att få mer homogenitet i datamaterialet. I 

materialet finns en hel del partiellt bortfall det vill säga vissa variabler saknas för en del avtal. 

Hur stort bortfallet är för specifika variabler redovisas i texten. 

Variabler som efterfrågats 

EU:s kollektivtrafikförordning (se avsnitt 3.1) är inte så konkret med exakt vad som ska 

redovisas i den årliga rapporten. Det är tydligt i förordningen att operatörerna som kör trafik på 

kontrakt ska namnges, och pengar som betalats ut ska redovisas, men för övrigt är förord-

ningen öppen för viss tolkning. Trafikanalys har för insamlingen valt ett antal variabler 

fördelade på de tre dimensionerna avtal, trafik respektive utbetalningar. Varje variabel har 

efterfrågats för varje enskilt avtal som gällde för trafik under ett visst år (2013 i denna rapport). 

Uppgifter som efterfrågats i enkäten sammanfattas i Tabell 6.1. 

 

Tabell 6.1: Variabler som efterfrågats i enkät om avtal för upphandlad trafik i länen, för trafik ett givet år. 

Avtalen  Trafiken  Utbetalningarna 

Avtal  Avtal  Avtal 

Avtalsområde  Avtalsområde  Avtalsområde 

Trafikslag  Trafikslag  Trafikslag 

Antal fordon  Utbudstimmar  Utbetalt fast pris, 1000-tals kr 

Operatör  Utbudskilometer, 1000-

tal 

 Utbetalt mot körda km, 

1000-tals kr 

Startår för avtalet  Platskilometer, 1000-tal  Utbetalt mot antal resenärer, 1000-

tals kr 

Slutår för avtalet  Personkilometer, 1000-

tal 

 Utbetalt i annan bonus, 

1000-tals kr 

Typ av avtal  Påstigande, 1000-tal  Avdrag för inställd tur eller felaktig 

avgångstid, 1000-tals kr 

Typer av incitament/bonus i avtalet  Mätmetod för antal 

påstigande 

 Avdrag för annan otillräcklig 

kvalitet, 1000-tals kr 

Antal optionsår i 

avtalet 

 Kräver avtalet någon 

form av redovisning av 

resandet? 

 Summa 

(beräknas automatiskt) 

Utnyttjas optionen just nu eller 

kommer den att utnyttjas? 

 Kommentar  Kommentar 

Om option kommer att utnyttjas i 

framtiden, krävs då ett beslut om 

allmän trafikplikt? 

    

Ingår godstransporter ("bussgods") i 

avtalet? 

    

Avser avtalet trafik inom kommun, 

mellan kommuner eller över 

länsgräns? 

    

Kommentar     

Anm: De tre översta uppgifterna identifierar avtalen och är identiska för Avtalen / Trafiken / Utgifterna. 
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Länen skiljer sig åt med avseende på vilka variabler de kan redovisa för busstrafiken på 

avtalsnivå. För utbudet kan de flesta redovisa utbudskilometer medan något färre län kan 

redovisa utbudstimmar. Som mått på resandet efterfrågades antal påstigningar och person-

kilometer (eller resandekilometer). En handfull län har problem att redovisa något enda av 

måtten för resande på avtalsnivå. Bland övriga län varierar det vilka som kan redovisa den 

ena, den andra eller båda variablerna. I den statistik som redovisas i rapporten beskrivs hur 

många avtal som har exkluderats och på vilka grunder (att information saknas eller extremt 

låga/höga värde vilket tolkas som felrapportering). 

Efter besöken på RKM under 2014 (se ovan) blev det uppenbart att kvalitetsarbetet för att få 

korrekta uppgifter på avtalsnivå, och korrekta aggregerade uppgifter på länsnivå, kommer att 

ta tid. I och med SKL:s Öppna jämförelser om kollektivtrafik och det ökande inslaget av 

incitamentsavtal, kommer intresset för uppföljning på läns- och avtalsnivå antagligen att öka, 

och med det förhoppningsvis även intresset för att höja kvaliteten i uppgiftslämnandet.  

Utbetalningar och incitamentsandel 

RKM har för undersökningen redovisat uppgifter om utbetalningar till kontrakterad operatör för 

varje avtal. Utbetalningarna summerar för alla bussavtal till ungefär 18 miljarder kronor under 

2013, vilket är i nivå med trafikeringskostnader enligt statistiken LoRK för samma år (som är 

19 miljarder men där ska trafikeringskostnaderna även inkludera vissa andra kostnader än 

bara ersättning för trafiken, såsom t.ex. depåer). Utbetalningarna per avtal har efterfrågats i 

fyra komponenter: 

 Utbetald fast ersättning (inkl. utbetalt mot körda km) 

 Utbetalt mot antal resenärer 

 Utbetalt i annan bonus 

 Avdrag för olika kvalitetsproblem 

 

Den första posten är en fast kostnad som är bestämd i förväg och oberoende av antal 

resenärer, tidhållning och annan kvalitet. Körda kilometer kan ge viss variation i ersättning, 

men inte bedömts som ett reellt incitament eftersom tidtabellen för ett avtal som regel är 

given. De tre sista typerna av utbetalning summerar till den incitamentsbaserade ersättningen, 

där den sista delen är ett negativt belopp. Incitamentsersättningen i förhållande till den totala 

ersättningen benämns här incitamentsandel. Den ligger till grund för uppdelningen i avtal med 

låg respektive hög incitamentsandel, där gränsen mellan kategorierna är satt till 25 procents 

incitamentsandel.  
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Förord 
Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för 

människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar 

kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska 

klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det som brukar 

kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner organiserar, 

upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala kollektivtrafiken. 

Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt. Kostnadsutvecklingen 

hänger delvis samman med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat genom bl.a. utbyggd 

regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning av mer miljövänliga 

fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen 

behöver kollektivtrafiken bl.a. bli mer kostnadseffektiv. 

De flesta rapporter som skrivits om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling fokuserar på 

vad som är kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på 

problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder. Denna rapport är den första heltäckande 

genomgången över möjliga åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan använda för 

att sänka sina kostnader och bli mer kostnadseffektiv. 

Effektiviseringsåtgärder lever inte i något sorts vacuum. De får även konsekvenser på 

kollektivtrafikens samhällsnytta, kollektivtrafikresandet och på tillgängligheten för olika grupper i 

samhället. Därför har vi analyserat hur man ska kunna få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta 

för pengarna. 

En del åtgärder som beskrivs i denna rapport kan uppfattas som självklara. Åtgärder som många 

regionala kollektivtrafikmyndigheter redan har genomfört. Vissa åtgärder strider dessutom mot 

varandra. Det går t.ex. inte att både korta och förlänga avtalstiden för trafikkontrakten.  

Svensk Kollektivtrafik tar inte ställning för eller emot de åtgärder som beskrivs. Vilka åtgärder som de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna väljer att genomföra är en politisk fråga i respektive 

kollektivtrafikmyndighet.  

Vår förhoppning är att den här rapporten kan ge inspiration och stöd i det fortsatta arbetet med att 

skapa både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna. 

Rapporten har skrivits av Lars Sandberg, och kvalitetsgranskats av Helena Leufstadius, Mattias Adell 

(kapitel 3.5) och Mattias Andersson (kapitel 3.2) 

Lars Sandberg, analytiker  

Svensk Kollektivtrafik 

Stockholm den 11 december 2017 
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1. Sammanfattning 

Bakgrund och syfte 

Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt. Men det går inte att bara 

titta på hur kostnaderna utvecklas. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt 

genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter 

och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga 

arbetsmarknadsregionerna och minska klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för 

resenärerna och samhället, det som brukar kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, 

landsting och regioner organiserar, upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala 

kollektivtrafiken. 

Kostnadsutvecklingen hänger delvis samman med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat 

genom bl.a. utbyggd regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning 

av mer miljövänliga fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med 

kostnadsutvecklingen behöver kollektivtrafiken bl.a. bli mer kostnadseffektiv. Den övergripande 

frågeställningen i denna rapport är därför hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både 

mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna. 

Åtgärder som ger mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna 

I litteraturen har nästan 50 åtgärder identifierats som kan sänka kollektivtrafikens kostnader eller 

effektivisera verksamheten och därigenom frigöra resurser som kan användas för att stärka och 

utveckla kollektivtrafiken. Men effektiviseringsåtgärder kan inte genomföras i något sorts vacuum. 

De får även andra konsekvenser på samhället, resandet och resenärerna. 

För att få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna bör man prioritera de åtgärder 

som har både hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och positiva 

effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, eller åtminstone 

inte påverkar dessa områden negativt. Följande åtgärder bedöms i huvudsak uppfylla dessa kriterier: 

 Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik samt tillgänglighetsanpassning av den 

linjelagda trafiken 

 Senarelägg startiden för förskola samt grund- och gymnasieskola på morgonen 

 Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att sänka priset i lågtrafik  

 Val av kollektivtrafiksystem 

 Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet 

 Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 

 Framkomlighetsåtgärder 

 Åtgärder för att öka antalet anbud 

 Åtgärder för att minska riskerna i trafikavtalen 

 Öka standardisering av fordonen 

 Förläng avtalen för att undvika kostnader för överprövning 

 Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället stora bussar 

Eftersom detaljutformningen av respektive åtgärd i många fall spelar mycket stor roll för åtgärdens 

effekter och det dessutom behövs mer forskning och ytterligare studier när det gäller i stort sett 

samtliga åtgärder som beskrivs i rapporten så ska prioriteringen av åtgärderna tolkas indikativt.  
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Följande åtgärder bedöms ha hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten, 

men samtidigt riskerar åtgärderna att få negativa effekter på samhällsnyttan, fördelningen och 

kollektivtrafikresandet: 

 Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att höja priset i högtrafik 

 Nedläggning av kollektivtrafik med få resenärer 

 Färre fordonstyper i varje avtal 

 Funktionskrav istället för detaljkrav 

 Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen  

 Trafikplaneringsåtgärder 

Några åtgärder bedöms ha låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten och 

samtidigt ha positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, 

eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt: 

 Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt 

 Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi 

Dessutom finns det en åtgärd som har både låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera 

verksamheten och samtidigt riskerar åtgärden att få negativa effekter på samhällsnyttan, 

fördelningen och kollektivtrafikresandet: 

 Överlåt trafik till helt kommersiell drift 

Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen som gjorts inom ramen för rapporten visar att samtliga regionala 

kollektivtrafikmyndigheter1 arbetar aktivt och målmedvetet för att effektivisera trafiken och sänka 

kostnaderna. De flesta myndigheterna har dessutom vidtagit åtgärder inom samtliga 

åtgärdsområden. 

Brist på evidensbaserad kunskap 

Fokus i litteraturen om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling ligger på vad som är och 

kan vara kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på 

problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder. Fokuseringen på vad som är kostnadsdrivande 

medför att det finns brist på evidensbaserad kunskap om de åtgärder som kan användas för 

kostnadssänkning och effektivisering av kollektivtrafiken och deras effekter på samhällsnyttan, 

resandet och resenärerna.  

Kunskapen som finns är dessutom ojämnt fördelat på olika delområden. Litteraturen handlar i stor 

utsträckning om vad de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och mindre om vad trafikföretagen 

kan göra. En stor del av analyserna är inriktade på avtal och upphandling, och bara till mindre del om 

övriga områden. Inom upphandlingsområdet har huvudfokus legat på utformningen av avtal, medan 

forskningen om åtgärder för att t.ex. öka antalet anbud för att skapa ett tillräckligt konkurrenstryck 

som håller nere kostnadsutvecklingen har betydligt mindre omfattning. De flesta studierna handlar 

om busstrafik, medan det är mer ovanligt med analyser av taxi- och skärgårdstrafik samt trafik med 

tåg, spårvagn och tunnelbana. Det finns en hel del analyser av åtgärdernas påverkande på resandet, 

men det är mindre vanligt med studier av hur effektiviserings- och besparingsåtgärder påverkar 
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samhällsnyttan eller den samhällsekonomiska nyttan, liksom fördelningen mellan olika grupper i 

samhället.  

Det finns därför ett mycket stort behov av mer forskning och ytterligare analyser för att komma 

tillrätta med bristen på evidensbaserad kunskap. Som redan framhållits är kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsspridning en åtgärd som kan ge både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna. 
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2. Inledning  

2.1. Bakgrund och syfte  
Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt, samtidigt som det 

generellt finns en ökad press på de offentliga resurserna. Men det går inte att bara titta på hur 

kostnaderna utvecklas. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa 

möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. 

Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga arbetsmarknadsregionerna 

och minska klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det 

som brukar kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner 

organiserar, upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala kollektivtrafiken. 

Kostnadsutvecklingen hänger delvis ihop med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat genom 

bl.a. utbyggd regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning av mer 

miljövänliga fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med 

kostnadsutvecklingen behöver kollektivtrafikens finansiering stärkas genom:  

 Att öka intäkterna  

 Nya finansieringskällor  

 Att göra kollektivtrafiken mer kostnadseffektiv genom att få mer kollektivtrafik och 

samhällsnytta för pengarna  

Syftet med denna rapport är att analysera och bygga upp kunskapen om den tredje punkten, vilka 

åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan vidta för att få både mer kollektivtrafik 

och samhällsnytta för pengarna. 

2.2. Metod och genomförande 
Enligt Holmberg styrs kollektivtrafiken av tre synsätt: det företagsekonomiska, det 

samhällsekonomiska och det fördelningspolitiska.  Han pekar på att det finns en målkonflikt mellan 

det företagsekonomiska och det samhällsekonomiska synsättet inom kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiken innehåller drag av såväl kommersiell verksamhet som samhällelig service finansierad 

av skattemedel. Kollektivtrafiken ska tillgodose alla medborgares behov och i hela landet. Detta krav 

finns inte på en kommersiell verksamhet. Där kan man välja ett segment som man fokuserar på. Det 

är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger samma utfall som ett 

samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom det samhällsekonomiska 

synsättet inte tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta mål som gäller 

fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett samhällsekonomiskt synsätt.2 
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Figur 1 De tre synsätten som styr kollektivtrafiken 

WSP har tagit upp de tre synsätten ur ett annat perspektiv. Konsultföretaget har pekat på att privata 

och offentliga aktörer har olika skäl att engagera sig i en verksamhet. Den offentliga sektorns skäl för 

att engagera sig i kollektivtrafik är att säkerställa samhällsintressen, bl.a. fördelningspolitiska, och öka 

samhällsnyttan/samhällsekonomisk nytta. Privata företags beteende styrs istället av att de är 

vinstmaximerande. 

Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och de olika forskningsinriktningar som bildar grunden 

för teorierna om samverkan mellan det offentliga och det privata bör kollektivtrafikförsörjningen 

utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen. Det är först när man har en tydlig 

bild av samhällets mål som man kan avgöra hur kollektivtrafikförsörjningen bör organiseras och 

vilken roll privata operatörer bör spela. Då kan man organisera samverkan så att såväl den allokativa 

effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och motiv som samhället har 

för att engagera sig i kollektivtrafik) som den produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna 

produceras effektivt) kan tas tillvara.  

Att förbättra den produktiva effektiviteten i produktionen och utbudet av tjänster, är det sätt genom 

vilket ett privat engagemang enligt forskningen anses kunna tillföra värden i ett samverkansprojekt, 

som t.ex. upphandling av kollektivtrafik. De drivkrafter som styr ett enskilt företag ger däremot ingen 

vägledning när det gäller att åstadkomma en samhällsekonomiskt eller fördelningspolitiskt effektiv 

omfattning och inriktning av verksamheten. 

I ett samarbete mellan det offentliga och det privata är det därför den offentliga sektorns uppgift att 

säkerställa den allokativa effektiviteten och den privata sektorns uppgift att säkerställa den 

produktiva effektiviteten. Något förenklat skulle man kunna säga att den offentliga parten har 

ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett samhällsperspektiv och den privata partnern 

för att resurserna används på bästa sätt för givna ändamål.3  

  

Kollektiv-
trafiken 

Fördelnings-
polititiskt  

Samhälls-
ekonomiskt  

Företags-
ekonomiskt  
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Den övergripande frågeställningen för denna rapport är:  

 Hur kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna få både mer kollektivtrafik och 

samhällsnytta för pengarna?  

För att besvara denna frågeställning har arbetet genomförts i etapper.  I den första etappen gjordes 

en litteraturstudie för att identifiera vilka åtgärder som kollektivtrafikmyndigheterna kan vidta för att 

sänka kollektivtrafikens kostnader. Med utgångspunkt från målet om ökad effektivisering samt de tre 

synsätten analyserades åtgärdernas konsekvenser utifrån fyra frågeställningar: 

 Vilken (kostnads-)effektiviseringspotential har åtgärden? 

 Hur påverkar åtgärden kollektivtrafikens samhällsnytta? 

 Hur påverkar åtgärden fördelningen i samhället? 

 Hur påverkas kollektivtrafikresandet?  

I etapp två genomfördes en enkätstudie bland de regionala kollektivtrafikmyndigheter som är 

medlemmar i Svensk Kollektivtrafik4 för att analysera i vilken omfattning de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna vidtagit de olika effektiviseringsåtgärderna som identifierades i 

litteraturstudien.  

Under den avslutande tredje etappen drogs slutsatser om hur samhället, utifrån frågeställningarna 

ovan, kan få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.  

Potential för effektivisering  

En arbetsgrupp inom Partnersamverkan pekade år 2009 på att det, utifrån erfarenheterna från andra 

branscher och forskning, bör vara möjligt att effektivisera kollektivtrafiken med 20 procent genom 

ökad gränslös samverkan och ökad affärsmässighet. Detta mål gäller enligt arbetsgruppen som 

genomsnitt för branschen. Det här skulle leda till att betydande resurser frigörs, resurser som kan 

användas för att öka trafikutbudet och utveckla nya tjänster i kollektivtrafiken vilket i sin tur är en av 

förutsättningarna för att öka resandet.5 Hur denna effektiviseringspotential räknades fram eller hur 

den skulle förverkligas beskrevs dock inte av arbetsgruppen. 

Vid analyser och beskrivningar av potentialen för olika åtgärder måste man skilja mellan teoretisk 

och praktiska potential, där den teoretiska potentialen är högre än den praktiska. Skälet är att det 

finns en rad faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå den teoretiska potentialen, som 

tidshorisont, politiska förutsättningar, företagskultur osv. Detta kan illustreras med figuren på nästa 

sida: 
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Den organisatoriska och tekniska 
utformningen ger upphov till en viss 
kostnad 

Maximal potential för 
kostnadsbesparingar 

Faktorer som begränsar den 
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 Tidshorisont, bl.a. förnyelsetakt 

av fordon och när trafik ska 
upphandlas  

 Politiska förutsättningar 
 Incitamentsstrukturer 
 Kostnader som kan uppstå på 

andra områden 
 Juridiska aspekter 
 Företagskultur 
 Med mera 

Figur 2 Teoretisk och praktisk potential 

Den effektiviseringspotential som Partnersamverkan menade fanns år 2009 ska sannolikt tolkas som 

en teoretisk potential. 

2.3. Kollektivtrafikens kostnader 

2.3.1. Kollektivtrafikens kostnadsutveckling 
Kollektivtrafikens kostnader stiger. Från år 2007 har kostnaderna för den lokala och regionala 

kollektivtrafiken ökat från 28,4 miljarder kr till 45,6 miljarder kr år 2016. Även kostnaderna för 

färdtjänst har stigit. Under samma period har kostnaderna för färdtjänst ökat från 2,9 miljarder kr till 

nästan 4,0 miljarder kr.    

 

Figur 3 Kollektivtrafikens kostnader per år, miljoner kr 
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2.3.2. Orsaker till kollektivtrafikens kostnadsutveckling  
De senaste årens kostnadsökningar beror enligt SKL:s analys till tre fjärdedelar på mer kollektivtrafik 

och fler avgångar, framförallt ökat utbud av tågtrafik, samt ökade löne-, bränsle- och 

fordonskostnader.6 

Det är ett problem att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt, men det behövs ett bredare 

perspektiv än att bara titta på kostnaderna. Det ökade utbudet och de stigande fordonskostnaderna 

har samtidigt ökat nyttan för resenärerna, den samhällsekonomiska nyttan och att kollektivtrafiken i 

högre grad än tidigare bidrar till uppfyllandet av de transportpolitiska och klimatpolitiska målen. 

Det ökade utbudet av kollektivtrafik ökar nyttan för resenärerna genom bl.a. kortare väntetider och 

kortare restid, vilket i sin tur ökar kollektivtrafikresandet. När kollektivtrafikandelen stiger ökar den 

samhällsekonomiska nyttan genom bl.a. bättre tillgänglighet, lägre utsläpp, högre trafiksäkerhet osv. 

Ökat utbud av tågtrafik får samma effekter som ökat utbud av kollektivtrafik generellt, men i ännu 

högre grad eftersom tågtrafik har lägre externa effekter än busstrafik och genom att tågtrafiken är 

snabbare och vidgar arbetsmarknadsregionerna mer än busstrafik. Att vidga 

arbetsmarknadsregionerna har också varit trafikhuvudmännens, och senare de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas, syfte med att bygga ut de regionala tågsystemen.7 

Sedan trafikhuvudmännen tog över ansvaret för länsbanorna 1990 har resandet med den regionala 

tågtrafiken, som framförallt består av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas tågtrafik, ökat med 

över 200 procent, medan fjärrtrafiken bara har ökat med 34 procent. Tåget har blivit en avgörande 

faktor för att skapa större arbetsmarknadsregioner.8 Eller som SKL beskriver utvecklingen:  

”Tågtrafik är förhållandevis dyr per utbudskilometer men extremt viktig för att öka 

hushållens tillgänglighet till olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till 

arbetskraft. Växande pendlingsavstånd – dvs. regionförstoring – är och har varit helt 

avgörande för den ekonomiska tillväxten under senare decennier.”9 

En annan aspekt är att det ökade antalet avgångar med snabbare tåg och högre komfort, har gjort 

det mer prisvärt att resa med tåg och att resenärerna får mer för biljettpriserna jämfört med år 

1990.10 

Fordonskostnaderna har bl.a. stigit snabbt eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer 

allt högre krav på bussmotorer med låga utsläpp och på användning av icke-fossila bränslen. Andelen 

bussar som drivs med förnybara drivmedel har ökat från 30 till 76,7 procent mellan 2011 och 2016.11 

Detta minskar utsläppen av bl.a. växthusgaser och ökar den samhällsekonomiska nyttan. Dessutom 

ökar kostnaderna när fordonen anpassas till personer med funktionsnedsättningar. Mellan 2011 och 

2015 ökade andelen tillgänglighetsanpassade bussar från 40 till 78 procent och 

tillgänglighetsanpassade tåg från 80 till 96 procent.12 Detta är kvalitetsökningar som ökar nyttan för 

resenärer med funktionsnedsättningar och för resenärer som reser med barnvagn eller tungt bagage. 

Tillgänglighetsanpassningen kan dessutom sänka kommunernas kostnader för färdtjänst. Andelen 

färdtjänstresenärer som reser med den linjelagda kollektivtrafiken har ökat från 18,7 procent år 2010 

till 27 procent år 2016.13      

Kostnadsökningen beror de även på ökad trängsel i trafiken med allt högre lönekostnader per körd 

kilometer som följd, omförhandlingar i samband med stora strukturella förändringar inom befintliga 
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avtal inför trängselskattens införande i Göteborg 2013, nya typer av avtal, införande av 

kvalitetsincitament, ökade banavgifter samt i enstaka fall på ekonomiska konsekvenser av uppsagda 

trafikavtal.14 

Det finns dessutom ett grundläggande förhållande som driver upp kollektivtrafikens kostnader. 

Busstrafiken har en hög andel personalkostnader (se Figur 4 nedan). Ett generellt problem för 

verksamheter med hög andel personalkostnader är att kostnaderna i dessa verksamheter ökar 

snabbare än konsumentprisindex.15 

SKL har dragit slutsatsen att kollektivtrafikens kostnadsutveckling bidrar till de transportpolitiska 

målen:  

”För att öka tillgängligheten för företag och hushåll är det svårt att undgå att 

kostnaderna ökar. Detsamma gäller om man vill uppnå högt ställda krav i fråga om miljö- 

och tillgänglighetsanpassning beträffande fordonen. Mot den bakgrunden kan 

utredningen inte dra någon annan slutsats än att kostnadsökningen under senare år i 

hög grad överensstämmer med de transportpolitiska målen.” 16 

2.3.3. Kollektivtrafikens kostnadskomponenter 
Förståelsen för den regionala kollektivtrafikens kostnader kan ökas genom en beskrivning av 

kollektivtrafikens olika kostnadsposter. Enligt studier från WSP17 (stadsbusstrafik) och SKL18 består 

busstrafikens kostnader till 50-55 procent av lönekostnader, 15-20 procent av drivmedelskostnader, 

10-20 procent av fordonskostnader och 15 procent övriga kostnader.  

Pendeltågstrafiken i Stockholms estimerade kostnader består till 32 procent av fordonskostnader, 20 

procent av kostnader för förare och ombordpersonal, 20 procent av kostnader för stationer och 

depåer, 15 procent av övriga kostnader 8 procent kostnader för banavgifter och 5 procent av 

kostnader för drivström.19 Se vidare Figur 4 Sammanställning över buss- och pendeltågtrafikens olika 

kostnader nedan. 

 

Figur 4 Sammanställning över buss- och pendeltågtrafikens olika kostnader 
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3. Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för 

pengarna 

3.1. Utjämning av kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik 
Det finns i dag en mycket stor variation i kollektivtrafikresande mellan olika tider på dygnet. Detta 

leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken eftersom fordonens och fordonsflottans storlek 

dimensioneras utifrån när efterfrågan på kollektivtrafik är som störst. Dessutom försvåras 

personalplaneringen, vilket trafikföretagen löser genom ett stort antal delade tjänster. För 

resenärerna medför den ojämna efterfrågan trängsel i rusningstrafik.  

I grova drag används, enligt Kol-Trast, en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafiken i en stad 

för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. I figuren nedan finns en 

schematisk bild över hur driftskostnaderna varierar över dygnet och veckan samt hur mycket av 

utbudet och driftsresurserna som används för att tillgodose det extra utbud som behövs i högtrafik 

och hur mycket som används för att skapa ett basutbud och god tillgänglighet i en stad. Omkring två 

tredjedelar av driftsresurserna används för att ge invånarna ett grundläggande kollektivtrafikutbud i 

en stad utan väsentliga trafikstockningar eller förseningar. En tredjedel används för att skapa det 

utökade utbud som behövs för att ge alla bostäder och arbetsplatser i staden en rimlig tillgänglighet 

till kollektivtrafiken.20 

 

Figur 5 Driftskostnadernas variation över dygn och vecka för kollektivtrafiken i Oslo
21

 

Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik kan såväl investeringskostnader 

som driftskostnaderna sänkas genom att färre fordon behöver köpas in och de fordon som köps in 

kan användas mer effektivt under dygnet. Kanske går det även att minska storleken på fordonen. 

Dessutom kan kapaciteten i vissa fall ökas eftersom det i dag finns brist på kapacitet för regional- och 

pendeltåg på en del bansträckor.   

Det finns två sätt att jämna ut efterfrågan under dygnet, dels genom att differentiera biljettpriserna 

mellan hög- och lågtrafik och dels genom att senarelägga eller sprida ut skol-, förskole- och 

arbetsdagens början under längre tid på morgonen.  
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Flera rapporter drar slutsatsen att en utjämning av reseefterfrågan mellan hög- och lågtrafik har 

potential att sänka kostnaderna och får andra positiva effekter, men att det behövs ytterligare 

forskning.22 

3.1.1. Tidsdifferentierade biljettpriser    
Tidsdifferentiering kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka det i lågtrafik eller att både höja 

priset i högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att differentiera biljettpriset genom att 

införa rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som inte behöver pendla till arbete eller 

utbildning. 

Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att 24 procent av de regionala kollektivtrafik-

myndigheterna har differentierat biljettpriserna för att jämna ut resandet genom att sänka priset i 

lågtrafik och 33 procent har infört rabatter för vissa grupper i lågtrafik. Däremot har ingen RKM höjt 

priset i högtrafik. Något som är vanligt i den helt kommersiella tåg- och flygtrafiken. 

Det finns en rad internationella exempel på tidsdifferentierade biljettpriser. I Melbourne Australien 

fick tågpendlare åka gratis om de avslutade resan före 07.00, något som minskade belastningen 

under rusning med mellan 1,2 och 1,5 procent.23 Tidsdifferentierade priser har även införts i 

Nederländerna där det är 40 procent rabatt på resor utanför rusningstrafik. Införandet av rabatten 

hade stor effekt på resebeteendet, särskilt bland äldre. Även London och Köpenhamn har infört 

tidsdifferentierade biljettpriser för att sprida ut trafiken under dygnet. I London är resor med 

tunnelbanan dyrare under högtrafiken och billigare efter kl. 09.30. I Köpenhamn har man infört en 

rabatt på 20 procent på resekort utanför högtrafiken.24  

En studie av konsekvenserna i Trondheim, som höjde biljettpriserna i rusningstrafik med 23 procent 

och sänkte dem i lågtrafik med 7,7 procent, visar att det är möjligt att öka både intäkter och antalet 

resor med tidsdifferentierade biljettpriser. Intäkterna ökade med mellan 2,5 och 9,5 miljoner norska 

kronor och resorna blev 3 procent fler.25  

Urbanet pekar efter teoretiska beräkningar på övergripande nivå av effekterna av tidsdifferentierade 

biljettpriser i Bergen, Oslo, Göteborg och Uppsala på att effekterna på kostnader och intäkter verkar 

skilja sig åt i de olika städerna. I Göteborg kommer underskottet att öka om man bara sänker 

biljettpriset under lågtrafik. För att minska underskottet behövs det även en höjning av priset i 

högtrafik. I Uppsala visade beräkningarna att det räckte att sänka priset i lågtrafik för att minska 

underskottet. För att göra mer detaljerade analyser av effekterna av tidsdifferentiering i svenska 

städer bör lokala marknadsundersökningar göras för att få mer exakta data.26  

En anledning till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte vill höja biljettpriset under högtrafik 

kan vara att de vill förbättra framkomligheten på vägar och gator. Om de höjer priserna kan 

konsekvensen bli att fler väljer bilen, med ökad trängsel som följd. En annan orsak kan vara att de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna vill ha ett enkelt biljettprissystem. K2 pekar på att det enligt 

en del forskare kan vara rimligt att överväga lägre pris under lågtrafik eftersom det i många fall inte 

kräver extra resurser och att det till och med kan vara företagsekonomiskt lönsamt. En prishöjning i 

högtrafik och prissänkning i lågtrafik kan vara samhällsekonomiskt motiverad, men det behövs 

ytterligare studier hur detta skulle slå företagsekonomiskt och hur det skulle påverka målet om en 

enkel och begriplig prissättning27.  



16 
 

I en annan rapport från K2 framhålls att en målkonflikt kan uppstå mellan ambitionen att göra 

kollektivtrafiken mer tillgänglig för låginkomsttagare, genom en önskan om att hålla nere priserna, 

och ambitionen att minska trängseln i högtrafik genom att höja priserna i högtrafik.28 Holmberg 

pekar på att det finns ytterligare en målkonflikt med tidsdifferentierade biljettpriser. Både prisnivån 

och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna uppskattar ett 

enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart. Om man däremot vill optimera intäkterna 

och jämna ut efterfrågan över dagen, bör man differentiera biljettsystemet utifrån både tid och längd 

på resan. Problem med förståelse från resenärerna har enligt Holmberg hindrat införande av 

tidsdifferentierade taxor.29 

3.1.2. Senareläggning av starttiden för förskola samt grund- och 

gymnasieskola  
Efterfrågan på kollektivtrafik kan även jämnas ut genom att senarelägga eller sprida ut skol-, 

förskole- och gymnasieskolans början på morgonen. Enligt beräkningar av effekterna att sprida ut 

skolstarten för gymnasieelever i Linköping en timme skulle efterfrågan på de mest belastade 

avgångarna minska kraftigt på ett flertal linjer. I stort sett hela besparingen för busstrafiken skulle 

uppnås om skolstarten för gymnasieleverna spreds ut under en halvtimme.30 

Utspridning och senareläggning av skol- och förskoledagens start kräver diskussion med berörda 

kommuner och skolor. Hittills har sådana diskussioner i allmänhet inte varit så framgångsrika.31 En 

intervjuundersökning bland rektorer i Linköping visade att samtliga tillfrågade var negativa till att 

sprida ut skolstarterna eftersom det skulle leda till problem med schemaläggning, lokaler och lärares 

arbetstider.32   

Däremot visar en lång rad undersökningar att en senareläggning av skolans starttider har gynnsamma 

effekter på hälsan, välbefinnandet och skolprestationerna för elever i de övre tonåren. Ett exempel 

är ett treårigt projekt, där 9 000 gymnasieelever deltog, som genomförts vid University of Minnesota. 

En slutats från projektet var att när man flyttade fram gymnasieskolas starttid från kl. 7.50 till 8.40 

ökade elevernas närvaro, de fick högre poäng på standardiserade test och deras betyg förbättrades. 

Samtidigt minskade deras trötthet, depressionssymtom och konsumtion av koffeindrycker. Ett stort 

antal skolor i USA har därefter, i enlighet med detta, flyttat fram sina starttider.33 

De positiva effekterna beror på att vi människor i hjärnan har något som ibland kallas för 

”dygnsrytmcentrum”. Detta fungerar som en biologisk klocka som reglerar vilka tider på dygnet som 

det är naturligt att vara vaken respektive sova. När det gäller den biologiska klockans förinställningar 

är åldern en tungt vägande faktor. För t.ex. tioåringar är det inte särskilt svårt att gå upp vid 6.30 

eller 7. Men i och med puberteten ökar sömnbehovet till nio timmar per natt, samtidigt som den 

biologiska insomningstiden förskjuts två till tre timmar, så att det blir nästan omöjligt att lägga sig så 

tidigt som skolans starttider kräver. Detta gör att många elever drabbas av kronisk sömnbrist. Särskilt 

gäller detta elever i de övre tonåren, som i allmänhet är kvällsmänniskor och behöver sova till nio på 

morgonen för att fungera optimalt.34 

  



17 
 

3.1.3. Enkätundersökning: Utjämning av kollektivtrafikresandet mellan 

hög- och lågtrafik 
Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter35 

arbetar för att jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik. Som framgår av Figur 6 är 

den vanligaste åtgärden, som 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vidtagit, att 

försöka påverka kommuner att anpassa start- och eller sluttider i förskoleklass, grund- och 

gymnasieskola för mer kostnadseffektiva trafiklösningar.  En fjärdedel har tidsdifferentierat 

biljettpriset genom att sänka det i lågtrafik och en tredjedel har infört rabatt för vissa grupper av 

resenärer, t.ex. särskild pensionärsrabatt, under lågtrafik. Ingen regional kollektivtrafikmyndighet har 

höjt priset i högtrafik. 

 

Figur 6 Andel RKM som genomfört åtgärder för att jämna ut resandet mellan hög- och lågtrafik 

3.2. Samordning och tillgänglighetsanpassning 
Flera rapporter framhåller att det går att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att samordna den 

linjelagda kollektivtrafiken med skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor.  

Ökad samordning leder inte bara till mer kollektivtrafik för pengarna, utan även till att det kan skapas 

fler resmöjligheter i glesbygdsområden. När skolskjutstrafik öppnas för allmänheten skapas det 

möjligheter för fler turer och bättre yttäckning. När kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas kan 

färdtjänstdebuten flyttas högre upp i åldrarna. För samhället ger detta ekonomiska vinster och för 

boende i glesbygd ökar standaren på kollektivtrafiken.36 

SKL har pekat på att det i den allmänna kollektivtrafiken görs ca 1 383 miljoner resor 2012 till en 

kostnad på totalt ca 36,5 miljarder kronor, dvs. 26 kronor per resa i genomsnitt. I den särskilda 

kollektivtrafiken görs ca 176 miljoner resor till en kostnad på ca 7,5 miljarder kronor, dvs. 185 kronor 

per resa i snitt. Om samtliga resor som i görs i den särskilda kollektivtrafiken istället skulle 

genomföras i den linjelagda kollektivtrafik skulle kostnaderna sjunka med 38 procent enligt SKL. 

Detta är den maximala teoretiska besparingspotentialen. Denna potential är omöjlig att uppnå, inte 

ens med en ny lagstiftning eftersom det alltid kommer finnas resenärer som inte kommer att kunna 
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resa med den allmänna kollektivtrafiken p.g.a. grava funktionsnedsättningar och att färdtjänstlagen 

inte enbart täcker upp för resor som inte kan genomföras i kollektivtrafiken. 

Intervjuer med företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som gjordes inom ramen 

för SKL:s studie pekar på att den praktiska besparingspotentialen ligger på 25-30 procent av de totala 

kostnaderna, vilket skulle innebära en besparing på ca 2 miljarder kr per år för hela Sverige. Bara en 

samordning av beställningsfunktioner för länsomfattande sjukresor och färdtjänst beräknades till 20 

procent av de totala kostnaderna. Enligt en tidigare bedömning av SKL kan det finnas en 

besparingspotential på cirka 35 procent genom att samordna den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken. 37 

3.2.1. Samordning av linjelagda och särskild kollektivtrafik 
Samordning mellan olika former av kollektivtrafik är inget nytt. Sedan många år arbetar man på 

många platser i landet med att öka samordningen mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken 

och även mellan de olika formerna av särskild kollektivtrafik för att minska kostnaderna, öka 

kostnadseffektiviteten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.  

Skolskjutsar samordnas ofta med den allmänna kollektivtrafiken genom att upphandlade skolskjutsar 

har linjelagts och därmed utgör en del av den allmänna kollektivtrafiken. De regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar då för planering och genomförande och skolorna köper 

skolkort för elevernas resor. I glest befolkade områden bygger linjetrafiken ofta på resor till och från 

skola och elever utgör den helt dominerande resenärsgruppen. Denna typ av linjetrafik har ofta 

skapats utifrån skolskjutsbehoven. Sedan ett antal år pågår det enligt SKL arbete med att samordna 

skolornas tider med den allmänna linjelagda kollektivtrafikens tidtabeller. Ytterligare en variant är 

kollektivtrafik med personbilar kör närtrafik som samplaneras med färdtjänst och sjukresor, vilket 

kan ersätta lågtrafikerade linjelagda turer. 

Enligt SKL:s rapport är det mycket vanligt att färdtjänstresor samordnas med sjukresor och annan 

anropsstyrd trafik på regional nivå, både när det gäller upphandling, planering och fördelning av 

köruppdrag i en gemensam beställningscentral. Samordningen brukar också omfatta upphandling av 

köruppdragen. Sammantaget innebär detta ett effektivare fordonsutnyttjande med positiva effekter 

på de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för trafiken. 

I flera län finns även en långtgående organisatorisk samordning. I Stockholm, Kalmar, Jönköping, 

Örebro, Halland och Dalarna är alla färdtjänstresor och sjukresor organisatoriskt samordnade i en 

gemensam beställningscentral under respektive regional kollektivtrafikmyndighet. I dessa län har 

RKM även tagit över det formella ansvaret för kommunernas färdtjänst. Organisatorisk samordning 

sker också i övriga län, men samordningen är inte fullständig eftersom kommunerna i olika 

utsträckning valt att behålla det formella och praktiska ansvaret för färdtjänsten. 38 

Som redan framgått finns det redan i dag ganska stora möjligheter att samordna de olika typerna av 

kollektivtrafik, men det är inte okomplicerat eftersom ansvaret för de olika transportformerna är 

fördelat på olika huvudmän och de olika transportformerna regleras i flera olika lagstiftningar med 

olika avgränsningar av skyldigheter och rättigheter. Dagens system med ett splittrat regelverk och 

diversifierat huvudmannaskap skapar dessutom administrativa kostnader och försvårar för resenärer, 

som under en och samma resa kan vara täckta av flera ersättningssystem och regelverk.39 
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För att helt samordna de olika typerna av kollektivtrafik enligt nuvarande lagstiftning krävs det i 

korthet dels att den regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserat som ett kommunalförbund 

där även landstinget är medlem, och dels att uppgifterna som respektive myndighet ansvarar för 

lämnas över till kommunalförbundet och skrivs in i förbundsordningen. Detta gäller generellt för alla 

kommunala uppgifter, oavsett vad som står om överlåtelse av uppgifter i till exempel lagen om 

färdtjänst. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserat som ett landsting kan inte 

ansvaret för skolskjuts överlåtas dit, och om landstinget inte skulle vara medlem i 

kommunalförbundet kan inte ansvaret för resekostnadsersättningen för sjukresor överlåtas dit. Det 

går inte heller att utan upphandling överlåta uppgifter om den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

är en gemensam nämnd, eftersom den i så fall är inrymd i en värdmyndighet och inte har något eget 

organisationsnummer.40 

För att motverka dels en framtida försämring av kvaliteten för resenärerna i den särskilda 

kollektivtrafiken och, dels en ohållbar kostnadsökning på grund av en åldrande befolkning och stora 

regionala skillnader har regeringen tillsatt en utredning som syftar till att öka samordningen mellan 

de olika typerna av särskild kollektivtrafik.41 

En metod att minska kostnaderna är att samordna de bokade transporterna med färdtjänst 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) och sjukresor. Enligt Värmlandstrafiken beräkningar gav samordningen 

en besparing på över 17,5 miljoner kronor åt samhället år 2015. 

Färdtjänst 
(Färdtjänst och 
riksfärdtjänst) 

Antal-

bokningar 

Antal 

utförda 

Avtals- 

belopp 

      Utfall Samord-

ningsvinst 

Kostnad/ 

bokning 

Samord- 

ningseffekt% 

2015 82 263 64 478 23 292 20 719 2 573 252 21,6% 

2014 86 026 68 361 23 292 22 034 1 258 256 20,5% 

        

Sjukresor    Antal   
   bokningar 

Antal 
utförda 

Avtals-
belopp 

      Utfall Samord-  

ningsvinst 

Kostnad/ 

bokning 

Samordning

% 

2015 110 990 76 357 66 867 51 918 14 950 468 31,2% 

2014 106 640 73 894 64 112 49 450 14 662 464 30,7% 

Tabell 1 Värmlandstrafikens besparingar genom samordning av transporter 

Med bokade transporter avser Värmlandstrafiken i tabellen alla som ringer och bokar färdtjänst eller 

sjukresa. Utförda transporter är faktiskt utförda transporter efter samordning. Samordningsvinsten 

är enligt Värmlandstrafiken kostnadsskillnaden mellan osamordnade (när personen reser ensam i 

fordonet) och samordnade transporter. Samordningseffekt är skillnaden mellan bokade och utförda 

transporter.42 

3.2.2. Tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken  
I litteraturen framhålls ökad tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken både som 

kostnadsdrivande faktor43 och en åtgärd med stor potential att minska kollektivtrafikens kostnader.44  

Tillgänglighetsanpassningen av den linjelagda kollektivtrafikens fordon och hållplatser har pågått 

under lång tid. Som redan nämnts har andelen tillgänglighetsanpassade bussar ökat från 40 till 78 

procent mellan 2011 och 2015 och andelen tillgänglighetsanpassade tåg från 80 till 96 procent. 

Tillgänglighetsanpassningen har ökat kollektivtrafikens kostnader.45 Samtidigt har anpassningen ökat 

kvaliteten och nyttan för resenärer med funktionsnedsättningar och för resenärer som reser med 

barnvagn och tungt bagage. 
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I dag erbjuds i många fall möjligheter för personer med färdtjänsttillstånd att använda den allmänna 

kollektivtrafiken utan extra kostnad.46 Andelen färdtjänstresenärer som reser med kollektivtrafiken 

har t.ex. ökat från 18,7 % år 2010 till 27 % år 2016.47      

Även om kostnaderna i många fall ökar när den linjelagda kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas så 

finns det en mycket stor besparingspotential. Som framgår av tabellen nedan är kostnaden för resor 

med kollektivtrafik med specialfordon och färdtjänst med bil mycket högre än resor med linjelagd 

kollektivtrafik:   

 

Reskostnader Faktor 

Allmän linjelagd kollektivtrafik 1 

Flexlinje 7 

Färdtjänst med personbil 14 

Specialfordon 21 

Tabell 2 Kostnadsrelation mellan olika trafikformer
48 

Detta leder i sin tur till att kostnaden är betydligt högre för en resa med färdtjänst än för en resa med 

den allmänna kollektivtrafiken. Den genomsnittliga kostnaden för färdtjänst är 363 kr per resa, 

jämfört med 29,80 kr per resa i den linjelagda kollektivtrafiken (år 2016). SKL konstaterar därför i en 

rapport att ”Den samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken som just nu sker runt 

om i landet har främst sin grund i förväntningar på minskade trafikkostnader och ökad 

kostnadseffektivitet.”49 

Som redan nämnts finns det en praktisk potential att minska kostnaderna med 25-30 procent genom 

en överflyttning av resor från den särskilda kollektivtrafiken (inkl. skolskjuts och sjukresor) till den 

allmänna kollektivtrafiken. Denna besparingspotential kan till viss del uppnås genom åtgärder för att 

tillgänglighetsanpassa den linjelagda kollektivtrafiken. 

Det är dock svårt att bedöma potentialen för överflyttning till den linjelagda kollektivtrafiken 

eftersom personer med färdtjänsttillstånd har mycket olika förutsättningar för att ibland kunna resa i 

den allmänna kollektivtrafiken. Vissa kan resa i den allmänna kollektivtrafiken under vissa 

förutsättningar, t.ex. trafiksystemets utformning, resans syfte och hälsotillstånd den aktuella dagen. 

Andra kan klara delar av en kombinerad resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ytterligare andra 

kan av medicinska skäl inte resa alls i den allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär att den praktiska 

besparingspotentialen genom överflyttning av resor mellan särskild och allmän kollektivtrafik bara 

kan bedömas med kunskap om antalet resor som färdtjänstresenärer utifrån medicinska 

förutsättningar kan göra i den allmänna kollektivtrafiken.50 

Holmberg pekar på att det kan finnas en målkonflikt mellan å ena sidan rörelsehindrade resenärers 

behov av korta gångavstånd, som leder till fler eller krokiga linjer och därmed lägre turtäthet 

och/eller längre restider givet en viss resursram, och å andra sidan flertalet resenärers prioritering av 

hög turtäthet och kort restid. Målkonflikten kan lösas med kompletterande trafik som servicelinjer 

för personer med funktionsnedsättningar.51 
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3.2.3. Enkätundersökning: Samordning av linjelagd och särskild 

kollektivtrafik  
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter utom en har vidtagit åtgärder i syfte att samordning av 

linjelagd och särskild kollektivtrafik. Den vanligaste åtgärden, som 90 procent av 

kollektivtrafikmyndigheterna genomfört, är att integrera en del av skolskjutstrafiken med den 

linjelagda kollektivtrafiken. Nästan lika vanligt, 86 procent, är att myndigheterna har 

tillgänglighetsanpassat den linjelagda kollektivtrafiken.  Två åtgärder har genomförts av lika stor 

andel, 57 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna: Öppnat skolskjutstrafiken för 

resenärer som reser med linjetrafiken samt samordning av färdtjänst, sjukresor och öppen 

anropsstyrd allmän kollektivtrafik. 

Två kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit andra åtgärder på området.  En samordnar genom 

bokning av resenärer i särskild kollektivtrafik på linjelagd kollektivtrafik och den andra skriver att de 

erbjuder fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken, vilket har inneburit att 

46 procent av färdtjänstresorna hittills i år har skett i den allmänna trafiken. 

 

 

Figur 7 Andel RKM som genomfört åtgärder för att samordna linjelagd och särskild kollektivtrafik 
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3.3. Val av kollektivtrafiksystem 

3.3.1. Jämförelser mellan olika kollektivtrafiksystem 
Flera rapporter har pekat på att de olika färdmedlen inom kollektivtrafiken för med sig olika 

kostnader och att det går att spara pengar genom att välja ett visst färdmedel eller 

kollektivtrafiksystem framför ett annat.  

Holmberg har t.ex. påpekat att nackdelen med spårvagn är de höga kostnaderna för infrastruktur och 

fordonen jämfört med buss. En annan nackdel är låg flexibilitet, men det kan också vara en fördel. 

Det har visat sig att en spårvagnslinje är mer attraktiv för verksamheter att lokalisera sig intill. När 

det gäller miljöeffekter var spårvagn tidigare överlägsen buss och Bus Rapid Transit (BRT) genom 

eldriften.52  

Ett annat exempel är Urbanet som har framhållit att tågtrafikens kostnader generellt är 2-3 gånger 

högre än busstrafikens. Samtidigt är tågets kapacitet högre än bussens. Jämförs kostnaden per 

sittplats är bussens kostnad dubbelt så hög. Tågets styrka ligger enligt Urbanet därför i tätbefolkade 

områden med möjlighet till en hög beläggning. Marknadsunderlaget styrs enligt Urbanet i första 

hand av antalet invånare längs sträckningen. Andra faktorer är naturligtvis invånarnas 

pendlingsbehov och i slutänden är det viktigt att veta och förstå vilka faktorer som är viktigast för 

den aktuella marknaden.53 

När man jämför olika fordon och kollektivtrafiksystem räcker det inte med att bara jämföra 

kostnaderna. Man måste även jämföra färdmedlens och kollektivtrafiksystemens miljövärden, 

kapacitet, hastighet, påverkan på stadsmiljön, flexibilitet, resenärkomfort och sätta detta i relation 

till resandeunderlag och de mål som den regionala kollektivtrafikmyndigheten har för trafiken.  

När det gäller de regionala kollektivtrafikmyndigheternas mål med kollektivtrafiken så har 

Transportstyrelsen och KTH framhållit att trafikhuvudmännens, och senare de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas, syfte med att bygga ut de regionala tågsystemen har varit att vidga 

arbetsmarknadsregionerna.54 Även SKL har tagit upp detta mål. De har pekat på att tågtrafik är 

förhållandevis dyr per utbudskilometer, men extremt viktig för att öka hushållens tillgänglighet till 

olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till arbetskraft. Växande pendlingsavstånd, dvs. 

regionförstoring, är och har varit helt avgörande för den ekonomiska tillväxten under senare 

decennier. För att öka tillgängligheten för hushåll och företag är det svårt att undgå att kostnaderna 

ökar. Mot den bakgrunden drog SKL slutsatsen att kostnadsökningen under senare år i hög grad 

överensstämmer med de transportpolitiska målen. 55 

Vid kostnadsjämförelser ska man även vara medveten om att ansvaret för investeringar i den 

infrastruktur som kollektivtrafiken behöver är fördelat på olika aktörer. För tunnelbana och spårväg 

är den regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarig för infrastrukturinvesteringarna, även om det 

förekommer att staten anslår medel. För vägar till busstrafik, skolskjuts, sjukresor och färdtjänst är 

kommuner och staten, genom Trafikverket, ansvarig och för järnvägen är Trafikverket ansvarig. För 

att få använda järnvägen tar Trafikverket ut banavgifter, medan vägtrafiken betalar drivmedelsskatt 

samt trängselskatt i Stockholm och Göteborg.   
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Kostnader 

Kostnaderna kan jämföras på en mängd olika sätt.56 Jämför man, som i tabellen nedan, 

investeringskostnader för fordon har en dieseldriven buss lägst investeringskostnad per fordon och 

pendel- och regionaltåg högst.   

 

Fordonstyp Investeringskostnad 
Normalbuss (dieseldriven) 
12 meter 

 
2,1 Mkr 

Boggiebuss 15 meter 2,5 Mkr 

Ledbuss 18 meter 3,5 Mkr
57

 

Dubbelledbuss 24 meter 4,7 Mkr (500 000 Euro) 

Etanolbuss Plus 150 000 kr/fordon 

Gasbussar Plus 200-400 000 kr/fordon
58 

Hybridbuss 4,5 Mkr
59

 

Spårvagn 30 meter 20-25 Mkr 

Spårvagn 40 meter 28-32 Mkr 
Tvärbanevagn, SL 30 Mkr

60
 

Tunnelbanevagn  40 Mkr
61

 

Pågatåg X61  50 Mkr 

Pendeltåg, SL 80 Mkr
62

 

Öresundståg  75-80 Mkr 

Tabell 3 Investeringskostnad för olika fordon, per buss/vagn
63

 

Tabellen nedan visar att vid en jämförelse av investeringskostnader för olika 

infrastrukturkomponenter är en enkel bussgata billigast och tunnelbana dyrast. 

Trafikslag Investeringskostnad 

Bussgata, enkel 8 - 12 000 kr/m 

Bussväg, typ Lundalänken 46 000 kr/m 

Bussbana, BusWay Nantes 71 000 kr/m 

Spårväg, total anläggning 110 – 210 000 kr/m 

Tunnelbana 1000 – 1400 000 kr/m 

Järnväg, elektrisk, ytläge landsbygd 40-60 000 kr/m 

Tabell 4 Investeringskostnader för olika infrastrukturkomponenter
64

 

Om man, som i tabellen nedan, jämför investeringskostnader för infrastruktur och fordon är buss på 

befintlig gata och inkl. gatukostnad billigare än BRT och spårväg.  

Trafikslag Investeringskostnad, 
infrastruktur och fordon 

Buss, gratis gata 2 000 kr/linjemeter 
Buss, inkl. gatukostnad 22 000 kr/linjemeter 
BRT 61 000 kr/linjemeter 
Spårväg 101 – 483 000 kr/banmeter 

Figur 8 Investeringskostnader, inkl. infrastruktur och fordon
65
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Som framgår av tabellen nedan ligger driftskostnaderna för buss och spårväg på ungefär samma nivå, 

medan kostnaderna för tunnelbana är högst. 

Trafikslag Pris 

Buss, inkl. fordon 25-30 kr/vagnkilometer 

Busstrafik, driftkostnad  23,44 kr/utbudskilometer
66

 

Bussväg, underhåll Betongbana: låg/normal asfaltering: hög 

Tunnelbana (Sthlm), exkl. fordon 67 kr/vagnkilometer 

Spårvagn, inkl. fordon, exkl. 
banunderhåll (Norrköping) 

25-30 kr/vagnkilometer  

Spårvägstrafik, driftkostnad 50,13 kr/utbudskilometer
67

 

Banunderhåll spårväg, 
(Norrköping/Göteborg), antalet 
växlar/bankilometer påverkar stort  

0,5/1,6 Mkr/bankilometer 

Tabell 5 Drift- och underhållskostnader
68

 

Kostnader för drift med olika bränslen i stadsbusstrafik 

Även kostnaderna för busstrafik med olika drivmedel skiljer sig åt. Skillnader i investeringskostnad för 

bussar som drivs med olika bränslen redovisas ovan.  SKL har pekat att fordonskostnaderna har bl.a. 

stigit snabbt eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer allt högre krav på 

bussmotorer med låga utsläpp och på användning av icke-fossila bränslen. Andelen bussar som drivs 

med förnybara drivmedel har ökat från 30 till 78 procent mellan 2011 och 2016. Samtidigt framhåller 

SKL att det är svårt att undgå att kostnaderna ökar när de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vill 

uppnå högt ställda krav på miljöanpassning och att kostnadsökningen i hög grad överensstämmer 

med de transportpolitiska målen.69 

Enligt Trafikanalys är totalkostnaden för drift med biogas i stadsbuss avsevärt högre per kilometer 

(3,62 kr/km) för biogas än för diesel. Detta beror både på dyrare fordonskostnad och högre 

bränslekostnad för biogas.  

 
Drivmedel 

Energi- 
förbrukning 
(kWh/km) 

Utsläpp CO2 (g/km)  Kostnad (kr/km)  

 
Fossilt 
kolinnehåll 

Livscykel- 
utsläpp per 
komponent 

 
Fordons- 
kostnad 

 
Bränsle- 
skatt 

Bränsle- 
kostnad 
exkl. skatt 

 
Total- 
kostnad 

Diesel 4,1 1062 1402 4,02 2,32 1,65 7,99 

Biogas 5,6 0 414 4,53 0 7,08 11,61 

Biodiesel 
RME/FAME 

4,0 0 560 4,02 0,51 2,66 7,19 

Biodiesel 
HVO 

4,0 0 172 4,02 0 3,97 7,99 

Tabell 6 Kostnader för drift med olika bränslen i stadsbusstrafik
70

 

Den högre bränslekostnaden beror i sin tur till stor del på högre bränsleförbrukning. Däremot finns 

det i princip ingen skillnad i kostnad mellan drift med diesel, RME/FAME och HVO i stadsbusstrafik. 

Detta beror på att samma bussar används och att skatten på HVO och RME/FAME är satt så att priset 

vid pump ska bli detsamma som för vanlig diesel. Även utslaget på beräknade utsläppsminskningar 

uppstår en merkostnad (3,41 kr per kg koldioxid när man räknar med fossilt kolinnehåll) om 

stadsbussen drivs med biogas. Trafikanalys pekar på att det även finns andra nyttor än minskade 

koldioxidutsläpp som sannolikt motiverar styrmedlet, t.ex. skadliga emissioner.71   
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Till detta kommer att satsningar på ett specifikt icke-fossilt bränsle även kan motiveras av mål inom 

andra områden inom andra regionala sektorer eller som en lösning på andra samhällsproblem. Ett 

syfte med kollektivtrafiklagen var att öka samordning mellan kollektivtrafiken och annan 

samhällsplanering, t.ex. regional utveckling, miljöförbättrande åtgärder och 

transportinfrastrukturinvesteringar. Inte minst samhällsomställning som krävs för att nå de 

klimatpolitiska målen innebär en stor utmaning, enligt propositionen om ny kollektivtrafiklag. Genom 

att myndighetsuppgifterna för kollektivtrafik bedrivs i förvaltningsform kan politikerna väga åtgärder 

mot varandra i syfte att välja de effektivaste styrmedlen för att uppnå de politiska målen. Dessutom 

menade regeringen att det finns möjligheter att få ut mer av satsningar i kollektivtrafik om de görs i 

samordning med andra beslut.72       

Fordon Merkostnad/kg 
utsläppsminskning 

Utsläppskillnad jmf fossil 
diesel CO2 g/km 

Kostnadsskillnad 
jämf med fossil 
diesel kr/km Fossilt 

kolinnehåll 
Livscykel-
utsläpp per 
komponent 

Fossilt 
kolinnehåll 

Livscykel-
utsläpp per 
komponent 

Biogas 3,41 3,66 1 062 988 3,62 

Biodiesel RME -0,75 -0,95 1 062 842 -0,8 

Biodiesel HVO 0,00 0,00 1 062 1 230 0 

Tabell 7 Merkostnader för drift med biodrivmedel i stadsbusstrafik
73

 

Koldioxidutsläpp 

Trafik med spårvagn, tunnelbana och pendeltåg har inga utsläpp vid drift. Detsamma gäller för den 

eldrivna regionaltågstrafiken och busstrafiken. Högst utsläpp har kollektivtrafik med skärgårdsbåt, 

därefter kommer busstrafik som drivs med diesel, fordonsgas och etanol. Vartefter andelen eldrivna 

bussar ökar sin andel av den kollektiva busstrafiken minskar spårvägstrafiken fördel framför buss och 

BRT när det gäller emissioner.    

Fordonstyp CO2-utsläpp kg/personkm 

Pendel- och regionaltåg (förnybar el) 0,000002 

Buss landsväg (diesel) 0,059 

Buss tätort (diesel) 0,064 

Buss tätort (etanol) 0,016 

Buss tätort (fordonsgas) 0,030 

Buss tätort (biogas) 0,000 

Buss tätort (biodiesel) 0,000 

Tunnelbana, lokaltåg och spårvagnar (förnybar el) 0,000002 

Skärgårdsbåt 0,314 

Tabell 8 Koldioxidutsläpp per personkilometer
74

 

Kapacitet 

Regional- och pendeltågstrafik, följt av tunnelbanetrafik, är de kollektivtrafiksystem som har högst 

kapacitet och traditionell busstrafik lägst om man jämför fordonskapaciteten vid olika turtäthet. 

Enligt Holmberg har BRT en kapacitet som är helt i nivå med spårvagn men är billigare.75 I praktiken 

beror kapaciteten på systemnivå inte bara på fordonens kapacitet utan även på infrastrukturens 

kapacitet och den kapacitet och framkomlighet som respektive fordonsslag tilldelas av 

infrastrukturhållaren. Enligt WSP har spårvägstrafik traditionellt getts bättre framkomlighet på 
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gatorna än busstrafiken.76Region- och pendeltågstrafikens systemkapacitet beror även på den 

kapacitet på spåren som Trafikverket tilldelat den.   

 

 
Fordonstyp 

Totalt 
(stående och 
sittplatser i 
låggolvsbuss) 

 
Turtäthet 
10 min 

 
Turtäthet 
7,5 min 

 
Turtäthet 
5 min 

 
Turtäthet 
2 min 

Normalbuss 12 m (SL) 70 420 560 840 2 100 

Boggibuss 14,5 m (SL) 90 540 720 1 080 2 700 

Ledbuss 18,5 m (SL) 115 690 920 1 380 3 450 

Spårvagn 30 m (SL) 185 1 110 1 480 2 220 5 550 

Göteborgs spår- 
vagn Sirio, 30 m 

179 1 074 1 432 2 148 5 370 

Norrköpings 
spårvagn Flexity 
Classic 

179 1 074 1 432 2 148 5 370 

Dubbelledbuss 24 m
77

    165 990 1320 1980 4950 

Tunnelbana C20, SL
78

  1 200 7 200 9 600 14 400 36 000 

Pendeltåg X60, SL
79

 1 800 10 800 14 400 21 600 54 000 

Tabell 9 Maximal kapacitet för buss- och spårtrafik per körfält och riktning vid olika turtäthet
80

 

Medelhastighet 

Region- och pendeltågstrafik, följt av tunnelbana har högst medelhastighet. Hastigheten påverkar 

restiden som i sin tur påverkar kollektivtrafikresandet och hur attraktivt kollektivtrafiken är jämfört 

med biltrafiken.  Enligt WSP ligger medelhastigheten och därmed resenärernas restid, vid samma 

förutsättningar, på samma nivå för spårväg, buss och BRT. Avgörande för medelhastigheten och 

resenärernas restid är inte fordonsslag utan avståndet mellan hållplatserna, prioritering i 

trafiksignaler och om trafiken bedrivs i blandtrafik med annan trafik eller inte osv. Traditionellt har 

som sagt spårvägstrafik getts bättre framkomlighet på gatorna än busstrafiken.   

Fordon  Typ av trafik Medelhastighet 

Buss Centrala tätortsdelar 15-20 km/h 

Ytterområden, förort 20 km/h 

Regional trafik 40-50 km/h 

Spårvagn Egen banvall 30-40 km/h 

Blandtrafik 15-20 km/h 

Tunnelbana 35 km/h 

Tabell 10 Schablonmässiga medelhastigheter
81
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Hastighetens betydelse för konkurrensen mellan tåg, buss och bil vid regionala resor 

Hastighetens och därmed restidens betydelse för konkurrensen mellan tåg, buss och bil för regionala 

och storregionala resor kan illustreras i figuren nedan. Restiderna är dörr-till-dörr. Figuren visar 

konkurrenssituationen för resor på avstånd upp till 30 mil. I utgångsläget har regionaltåget en 

genomsnittshastighet på 75 km/h och terminaltiden (tid för att ta sig till och från tåget) är 30 min. Av 

figuren framgår att man på 1,5 h restid i utgångsläget hinner ca 8 mil med bil, ca 7 mil med tåg och ca 

6 mil med buss. Med tågtrafik med en maxhastighet på 200 km/h och snabba regionaltåg ökar 

medelhastigheten för tåget till 120 km/h.  

Tåget blir då snabbare än bilen på avstånd över 3 mil och räckvidden på 1,5 h ökar till 13 mil dvs. 

nästan fördubblas och på 3h ökar räckvidden till 30 mil. Tåget kan i detta läge inte bara konkurrera 

med bilen (och bussen) utan också skapa helt nya resmöjligheter. 

 

Figur 9 Konkurrensytor vid storregionala resor
82

 

3.3.2. Anropsstyrd trafik med små fordon istället för buss 
Enligt Svenska Taxiförbundet finns det en mängd busslinjer på landsbygden som har så få resenärer 

att det vore ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att använda anropsstyrd kollektivtrafik med 

taxi istället. Även Energimyndigheten har pekat på att alla turer på en linje ofta körs med samma 

fordon i dag, vilket betyder att det under lågtrafikperioder används onödigt stora bussar. 

Myndigheten anser därför att det behövs mer forskning när det gäller optimering av fordonsstorlek 

utifrån passagerarbelastning, energibehov och kostnader.83 

Anropsstyrd kollektivtrafik innebär att resenären beställer sin resa via telefon, app eller websida. När 

få resenärer vill åka kan mindre fordon, som personbil, användas för turen. Om ingen vill åka så går 

inte turen. Det finns olika möjligheter att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta 

körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser eller hämta upp resenärer närmare bostaden. Genom 

att använda anropsstyrd kollektivtrafik med personbil kan kollektivtrafiken bli mer flexibel och 

tillgänglig och nå människor som bor på platser där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Den kan enligt 

rapporten från Taxiförbundet även ersätta fasta busslinjer med få resande och samtidigt säkra 

tillgången till kollektivtrafiken på landsbygderna till en lägre kostnad.84 Det är dock inte självklart att 

det blir billigare att köra trafik med små fordon istället för buss. Kostnaderna ökar om även 
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personbilar ska användas om kollektivtrafikmyndigheten redan har kostnader för en buss som kan 

användas för den anropsstyrda trafiken.   

Fördelarna med anropsstyrd trafik i glesbygd framhålls även i en enkätundersökning bland 

länstrafikbolag som gjorts av Gottfridsson. Den anpassade glesbygdstrafikens styrka ligger enligt 

undersökningen i att den bara körs när det finns passagerare, ger möjlighet till flexibla 

trafiklösningar, är kostnadseffektiv i förhållande till vanlig busslinjetrafik och ger god service 

eftersom det går att resa direkt till eller från hemadressen, vilket t.ex. minskar äldres behov av 

färdtjänst. 85 

I Svenska Taxiförbundets rapport anger tre regionala kollektivtrafikmyndigheter att övergången till 

anropsstyrd kollektivtrafik i länet har minskat kostnaderna.  

Kalmar länstrafik har haft som strategi att anropsstyrd trafik ska ersätta linjetrafik med få resande. 

Detta har lett till att vissa stråk har fått bättre linjetrafik, vilket inte hade gått att genomföra om 

linjetrafiken skulle trafikera de glesbefolkade områdena i samma utsträckning som tidigare. Regionen 

pekar på att de har sett att det finns stora ekonomiska vinster i att hitta rätt lösning där efterfrågan 

är låg.86 

Trafikförvaltningen i Stockholm har inte gjort någon utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna 

av anropsstyrd kollektivtrafik i länet, men de uppskattar att en överföring av befintlig busstrafik med 

få resenärer till anropsstyrd trafik kan medföra en besparing som kan uppgå till över 50 procent.  

Värmlandstrafiken har redovisat statistik över besparingar i sina årsredovisningar från 2006 och 

framåt. I årsredovisningen för år 2015 skriver Värmlandstrafiken att besparingen 2015 för 

anropsstyrd linjetrafik och tätortstrafik var lite under 13 miljoner kronor. Förutom att den 

anropsstyrda linjetrafiken sparar stora summor som kan användas till att bygga ut kollektivtrafiken 

ytterligare, så medför den också ett välkommet tillskott till framförallt lokala trafikföretag.87 

 Antal 

bokningar 

Antal 

utförda 

Kostnad 

anropsstyrd 

Kostnad 

linje buss* 

 Besparing** 

2015 Tätortstrafik 4 135 3 132 1 006 5 370 4 364 

Linjetrafik 7 665 5 026 2 949 11 536 8 587 

Totalt 11 800 8 158 3 955 16 906 12 951 

2014 Tätortstrafik 5 568 3 423 1 115 5 300 4 185 

Linjetrafik 6 590 4 265 2 416 9 987 7 571 

Totalt 12 158 7 688 3 531 15 287 11 756 

Förändring -358 470 424 1 619 1 195 

* Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd 

och körs med bil eller mindre bussfordon. 

** Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. 

Figur 10 Värmlandstrafikens besparing med anropsstyrd trafik
88

 

Enkätundersökningen som gjordes av Gottfridsson pekar även på ett antal problem. Ett 

grundläggande problem med anpassad glesbygdstrafik är det negativa incitament som ofta är 

kopplat till ekonomi och resandeutveckling. Ju mer trafiken efterfrågas, desto dyrare blir den att 

bedriva. Blir resandeökningarna riktigt stora finns risk att trafikhuvudmannen inte har råd att ha 

trafiken kvar.  
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Ett annat problem som finns med glesbygdtrafik är att den inte är tillräckligt väl utbyggd, t.ex. kan 

resenärerna sällan arbetspendla med den, och den uppfattas fortfarande som en trafikform främst 

för äldre och funktionshindrade. Flera länstrafikbolag anser också att det är ett problem att det 

saknas enhetliga regelverk och definitioner för trafiken mellan olika kommuner i landet. 

Kravet på förbokning för att resa med anropsstyrd trafik gör trafiken svår att dimensionera och 

upphandla eftersom den fluktuerar. Operatörerna tvingas ofta planera och anpassa sin trafik med 

kort varsel. Till detta kommer att det i små orter ofta saknas lokala trafikföretag som kan bedriva 

anropsstyrd trafik. Istället måste t.ex. en taxi från en större ort användas, vilket medför extra 

kostnader. 

Förbokningen vid anropsstyrd trafik skapar även problem för resenärerna eftersom det kan 

tillkomma fler stopp och resrutter kan förändras efter att en beställning gjorts av en kund. 

Konsekvensen blir osäkra avgångs- och ankomsttider samt att restider och reslängd kan variera från 

gång till gång för samma tur. Eventuell samordning av anropsstyrd allmän trafik med färdtjänst och 

sjukresor gör också att resan inte alltid kan ske då resenären själv vill. 

Ytterligare ett problem, som gäller vid samordning av olika trafikformer och kundgrupper i 

glesbygdstrafik, är att ha olika resenärsgrupper, som snabba elever och långsamma äldre eller delvis 

sjuka tillsammans med och friska, i samma fordon. 

Gottfridssons slutsatser är att trafikformen är kostnadseffektiv vid ett litet trafikunderlag eftersom 

den bara körs när det finns passagerare. Mest framgångsrik är anropsstyrd trafik som har en given 

målpunkt och trafikeras efter en tidtabell. Det finns en stor potential med att kombinera 

tidtabellstyrd linjetrafik på ett antal huvudlinjer, med matartrafik med anropsstyrd trafik från olika 

perifera områden. 

Gottfridson pekar även på ett mer övergripande problem som behöver hanteras när det gäller 

anropsstyrd trafik. Det gäller vilket syfte trafiken ska ha. Handlar det om att upprätthålla en minimal 

trafiknivå med syftet att erbjuda äldre resor från hemmet till närmaste centralort för att de där ska 

kunna utföra ett antal serviceärenden några gånger i veckan, eller en fullvärdig ersättare till allmän 

kollektivtrafik som både medger arbetspendling och fritidsresor? 89 
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3.3.3. Enkätundersökning: Val av kollektivtrafiksystem 
När det gäller val av kollektivtrafiksystem ställdes bara en fråga i enkäten. Har ni ersatt linjelagd 

kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik.  En stor majoritet, 86 procent, svarade 

att ja på frågan och 14 procent nej. 

 

Figur 11 Andel RKM som ersatt linjelagd kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik  

3.4. Marknadsföring  
Konsultföretaget Transek har pekat på att marknadsförings- och reklamåtgärder kan vara extremt 

kostnadseffektiva, eftersom de är betydligt billigare än exempelvis fysiska åtgärder i linjenäten. 

Särskilt direktmarknadsföring framhålls som en kostnadseffektiv åtgärd för att öka 

kollektivtrafikresandet.90 Detta stöds av K2 som skriver att ”Direktmarknadsföring kan vara en särskilt 

kostnadseffektiv åtgärd, som i Sverige har visat på en överflyttningspotential på ca 10 %.”91 

Man bör skilja mellan trafikantinformation och marknadsföring. Syftet med trafikantinformation är 

att beskriva kollektivtrafiksystemet och servicen inom kollektivtrafiken för att underlätta 

användningen av kollektivtrafiken. Marknadsföring syftar istället till att förändra och påverka 

individens beteende.  

3.4.1. Generell marknadsföring och direktbearbetning 
Marknadsföring kan genomföras på olika sätt. Ofta brukar man dela upp marknadsföring i dels 

generell marknadsföring och dels direktbearbetning. Vid generell marknadsföring försöker man med 

olika medel få ut sitt budskap i radio, TV, bio, dagstidningar, tidskrift och andra kanaler med bred 

spridning. De medel man kan använda för att få utrymme i dessa kanaler är bl.a. använda 

presskonferenser, annonser, publika sponsringsaktiviteter och evenemang, t.ex. internationella 

bilfria dagen. 

Har ersatt linjelagd 
kollektivtrafik som 
har får resenärer 
med anropsstyrd 

trafik ; 86% 

Har inte ersatt 
linjelagd 
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Vid direktbearbetning arbetar man istället med individuellt utformad information riktad till en viss 

grupp. Vid direktbearbetning används t.ex. adresserade utskick, personliga besök hos grupper eller 

individer, telefonsamtal samt e-post- och sms-meddelanden. Det kan även handla om att skicka hem 

tidtabeller, erbjuda ”prova-på-erbjudanden”, samarbeta med företag och andra arbetsgivare i syfte 

att informera och ge speciella erbjudanden till anställda. Flera metoder kan användas parallellt för 

att öka effekten. Exempelvis kan utskicken följas upp med telefonsamtal.  

Provåkarkort är en vanlig del av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 

direktbearbetningskampanjer. De som erbjuds provåkarkort får genom kortet möjlighet att åka gratis 

med kollektivtrafiken under en viss tidsperiod. Syftet är ofta att bilister ska se fördelarna med att åka 

kollektivt genom att provåka.92 

Ett flertal studier visar att marknadsföring kan ha stor effekt på kollektivtrafikresandet. I en 

metastudie av marknadsföringens effekter på kollektivtrafikresandet jämförde Transek tretton 

svenska studier från 1970-talet fram till år 2001. Enligt rapporten ökar marknadsföringskampanjer 

genom masskommunikation resandet med kollektivtrafik med ca 3-5 procent och 

direktbearbetningskampanjer med 11-30 procent. Direktbearbetningskampanjer i den privata 

sektorn anses ge ca 3-5 procents effekt.93 

Detta får stöd i andra rapporter och i senare studier. Enligt en brittisk rapport som gått igenom en 

lång rad informations- och marknadsföringsåtgärder, bedöms information och marknadsföring av 

kollektivtrafik kunna medföra ökning av det lokala bussresandet med 5-19,9 procent i städer och 2,2-

9 procent utanför städerna. Erfarenheter visar att omkring 19 procent av dessa resenärer tidigare 

reste med bil.94 

Flera studier pekar även på att kampanjer med prova-på-kort kan få stor påverkan på resandet med 

kollektivtrafik. Ecoplan har studerat tio olika testresenärskampanjer i olika delar av Sverige. Studien 

visade att andelen resenärer som hade kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel 4-7 dagar i veckan 

efter kampanjernas slut varierade mellan 12–32 %. Andelen som hade kollektivtrafik som 

huvudsakligt färdmedel 2-3 dagar i veckan varierade mellan 12 - 21 %. Medelvärdet beräknades till 

28 procent för företagskampanjer och 27 procent för kampanjer som var riktade till hushåll.95 

En metodstudie av individuell marknadsföring i Stockholm och Skåne visade att 

direktbearbetningskampanjer med ”prova-på-kort” ökar kollektivtrafikresandet med mellan 2 och 9 

procent efter kampanjen.96  En utvärdering av en testresenärskampanj som Västtrafik genomförde år 

2010 visade att 37 procent av de som deltagit i kampanjen reser mer med Västtrafik efter kampanjen 

än vad de gjorde tidigare97.  

Att direktmarknadsföring med erbjudande om gratiskort på kollektivtrafiken kan vara effektivt för att 

minska bilanvändningen visar också ett en studie av ett stort antal kampanjer med provåkarkort i 

Europa och Australien. Vid kampanjerna reducerades bilanvändningen med ca 10 procent.98   
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3.4.2. Enkätundersökning: Marknadsföring 
Enkätundersökningen visade att 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har använt 

marknadsföring i syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel, medan 10 procent inte har gjort det. 

 

Figur 12 Andel RKM som använt marknadsföring i syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel 

3.5. Upphandling och avtal 
Övergången från produktion i egen regi till upphandling i konkurrens av kollektivtrafik med buss och 

tåg innebar en kostnadsbesparing på upp till ca 20 procent, ibland ännu mer.99 Detta var, enligt 

Nilsson, dock i första hand en nivåeffekt, vilket innebär att det inte går att upprepa samma 

kostnadsminskning.100  

Efter de första upphandlingarna har kostnaderna stigit. Denna utveckling kan man även se i andra 

länder. Vid den första upphandlingen minskade kostnaderna i många andra länder med upp till 20 till 

30 procent, för att vid andra och tredje upphandlingen öka igen. En annan konsekvens av övergången 

till upphandling i konkurrens som man kan se i andra länder är att marknadsstrukturen har 

förändrats från många, ofta små företag till få stora.101  

För att hantera en situation med minskad konkurrens och ökade kostnader lät Länstrafiken i 

Jämtland år 2016 utreda möjligheten att driva kollektivtrafiken i egen regi.102 Även Region Örebro har 

låtit utreda trafik i egen regi. Diskussioner om möjligheterna att övergå till att köra kollektivtrafiken i 

egen regi som ett sätt att minska kostnaderna har dessutom förts i Skåne, Värmland och Dalarna.103 

Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att intresset för att driva trafik i egen regi är stort. 

Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en 

del trafik i egen regi. 14 procent svarade att de driver redan trafiken i egen regi. Se vidare kapitel 

3.7.1 Kollektivtrafik i egen regi. I dag körs kollektivtrafik i egen regi i Västerås Lokaltrafik, Luleå 

Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Skellefteå buss och Gamla Uppsala Buss. 
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3.5.1. Antal anbud  
När trafikhuvudmännen fick rätt att upphandla kollektivtrafik med buss blev konkurrensen intensiv. 

Konsekvensen blev, enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke, att många mindre företag gick i konkurs 

och att marknadsandelarna för de största bussföretagen ökade.104  

Även PwC har pekat på att det är de mindre privatägda trafikföretag som i allt mindre utsträckning 

väljer att inte lägga anbud. Detta beror troligen på att upphandlingarna blivit allt mer komplexa och 

att marknaden domineras av fyra stora trafikföretag.105 Utvecklingen mot att några få företag 

dominerar marknaden gäller inte bara för busstrafikmarknaden, utan även marknaderna för 

kollektivtrafik med tåg, liksom andra anbudsmarknader.  

I vissa delar av landet har utvecklingen mot färre bussföretag lett till att man bara får in ett anbud. I 

t.ex. Jämtland finns det bara finns en stor bussoperatör, Centrala buss, som är ett samverkansbolag 

av flera mindre bolag, kvar och Länstrafikens upphandlingsstrategi lockar inte de stora bussföretagen 

eftersom volymerna är för små och regionen för stor för att få en lönsam effektivitet.106 

I genomsnitt lägger 3,41 anbudsgivare anbud om busstrafik107. Detta är lägre en det genomsnittliga 

antalet anbud vid offentliga upphandlingar i Sverige, som är 4,4 anbudsgivare (i de upphandlingar 

som annonserades 2015).108 Som framgår av Figur 13 nedan var det genomsnittliga antalet 

anbudsgivare så lågt som ett eller två i flera län mellan år 2007 och 2015109. Figur 14 visar att vid 

drygt 20 kollektivtrafikupphandlingar lades det bara ett anbud och vid nästan 60 upphandlingar lades 

det endast två anbud. 

 

Figur 13 Genomsnittligt antal anbudsgivare per län mellan 2007-2015
110
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Figur 14 Fördelningen av totalt antal budgivare per avtal
111

 

Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att en lägre kostnad för trafikföretaget inte med automatik 

innebär att även myndighetens kostnader minskar. Det kan lika gärna betyda att företagets vinst 

ökar. För att även upphandlingskostnaderna ska minska krävs budgivning mellan olika företag för att 

få uppdraget. Ju fler företag som deltar i en upphandling, desto lägre tenderar priset att bli. Det är 

konkurrenstrycket som är nyckeln till att den som upphandlar kan tillgodogöra sig låga 

produktionskostnader. 

Men hur många budgivare behövs? Nilsson, Bergman och Pyddoke argumenterar för tumregeln att 

det oftast behövs åtminstone fyra budgivare för att säkerställa ett acceptabelt konkurrenstryck. 

Exakt hur många som är nödvändigt beror på marknadens egenskaper, men varje extra anbudsgivare 

ökar pressen nedåt på de anbud som lämnas. De pekar på att både experiment och praktiska 

erfarenheter tyder på att konkurrensen fungerar väl när det är minst 5-6 budgivare. De understryker 

att deras rekommendation om antalet anbudsläggare bör tolkas som att den upphandlande 

myndigheten bör vara tveksam till att på lång sikt nöja sig med ett eller två företag som lägger 

anbud. Även tre kan vara otillräckligt. Först vid fyra bedömer de att konkurrensen i de allra flesta 

fallen kan vara tillräckligt. För att säkra att den upphandlade verksamheten genomförs till lägsta 

tänkbara kostnad måste varje upphandlande myndighet ha stor uppmärksamhet mot antalet 

anbudsgivare i upphandlingarna.  

Den undre gränsen för väl fungerande konkurrens tycks bero på omständigheterna. I vissa situationer 

skulle det kunna räcka med att två företag lägger anbud. Om det t.ex. är förknippat med höga fasta 

kostnader att vara aktiv på marknaden måste nyttan av konkurrens vägas mot kostnaden för att 

dubblera de fasta kostnaderna. Denna avvägning kan tala för färre företag som lägger anbud.  

En viktig insikt är att budgivarens föreställning om hur konkurrensen ser ut har stor betydelse för 

vilka bud som kommer att läggas. Ju färre konkurrenter en budgivare tror sig ha, desto större 

marginal kan denne lägga in i sitt anbud utan att risken för att förlora avtalet till konkurrenten blir för 

stor. 112 

Antalet anbud vid kollektivtrafikupphandlingar är med andra ord i många fall för litet för att 

upprätthålla ett acceptabelt konkurrenstryck som minskar de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för den upphandlade trafiken. 
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För att säkerställa att verksamheten utförs till lägsta tänkbara kostnad måste den upphandlande 

myndigheten öka konkurrensen genom att på olika sätt arbeta för att tillräckligt många företag ska 

lägga anbud.113 Litteraturen framhåller flera metoder att öka antalet anbudsgivare: 

Tydligt förfrågningsunderlag  

Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan de som lägger anbud vara om vad som ska 

utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för 

den vara eller tjänst som upphandlas. Därmed behöver inget företag avstå från att lägga anbud p.g.a. 

osäkerhet eller lägga in stora riskpremier. Det är bl.a. viktigt att minska osäkerheterna när 

anbudsgivarna har olika förutsättningar för att kunna beräkna produktionskostnaderna. Detta gäller 

inte minst när något har upphandlats tidigare. Då kommer den som haft kontraktet att ha 

omfattande informationsövertag, medan andra budgivare har ett informationsmässigt underläge. 

Minskad osäkerhet ökar även möjligheterna för mindre företag att lägga anbud eftersom det mindre 

företaget ofta har mindre marginaler.114 

Krockande upphandlingar 

Trafikföretagen, även de större, har begränsade anbudsresurser. När flera områden är ute för 

upphandling samtidigt måste trafikföretagen prioritera. De större bussföretagen prioriterar 

framförallt de större anbuden, särskilt de som avser trafik centrerad i en stad/tätort, vilket möjliggör 

kostnadseffektiva lösningar som är svårare att uppnå med få bussar utspridda i en glesbygd.115  

Antalet samtidigt pågående upphandlingar totalt sett i landet har, enligt Vigren, stor inverkan på 

antalet anbud som läggs. Antalet upphandlingar som pågår samtidigt minskar deltagandet i en 

upphandling med nästan två anbud. En rimlig förklaring är att alla bussföretag måste prioritera när 

flera upphandlingar pågår samtidigt. Bolagen fokuserar då på antingen upphandlingar där de har hög 

sannolikhet att vinna eller där de har möjlighet till hög vinst. Dessutom kräver en del upphandlingar 

mycket resurser av trafikföretaget, som t.ex. SL:s E20-upphandling där förfrågningsunderlaget var på 

över 1 100 sidor (exkl. tidtabellsspecificeringar). Vigren förslår därför att de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ska sprida ut sina upphandlingar över tid och att detta bör koordineras 

genom Svensk Kollektivtrafik.116     

Svensk Kollektivtrafik har dels tagit fram upphandlingsscheman över när kollektivtrafik kommer att 

upphandlas117 och dels diskuterar Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk, Upnät, hur 

upphandlingarna kan spridas över åren. Översikten över kommande upphandlingar ökar 

trafikföretagens möjligheter att ha bättre framförhållning i sitt arbete.  

Mindre storlek på kontrakten 

Små företag har inte möjlighet att lägga anbud på stora kontrakt. Enligt PwC har de fyra största 

bussbolagen i Sverige vunnit den absoluta majoriteten av upphandlingarna av busstrafik under de 

senaste 15-20 åren, vilket gjort att ett stort antal små och medelstora lokala bussbolag har varit 

tvungna att lägga ned sin verksamhet.118 Ju mindre omfattande ett uppdrag är, desto lättare är det 

för små företag att lägga bud och ju fler delar en upphandling har, desto mer troligt är det att många 

företag kommer att lägga anbud och att konkurrensen blir tillräcklig. Nackdelen med att dela upp 

kontrakten i mindre delar är att den upphandlande myndighetens kostnader för att upphandling och 

uppföljning stiger och att det kan finnas fördelar som ökad samproduktion ger när uppdraget ska 

utföras.119  
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Större storlek på kontrakten 

De större bussföretagen är, enligt Sweco, inte intresserade av att lägga anbud om antalet fordon är 

förhållandevis litet. Enligt rapporten hade de stora nationella bussbolagen inget intresse av att lägga 

anbud på Jämtlands regiontrafik när det var ute för upphandling 2009 eftersom antalet bussar var för 

få och avstånden var för stora. De stora trafikföretagen efterlyser större anbudspaket som gärna 

inkluderar stadstrafik.120   

Fördelen med ett stort trafikområde är att det kan underlätta samordningen och att operatören kan 

få en verksamhet med stordriftsfördelar. Nackdelen är, som redan nämnts, att många små 

trafikföretag inte har möjlighet att lägga anbud och att konkurrensen kan betraktas som 

otillräcklig.121 På flera platser i landet har dock mindre bussföretag tillsammans bildat 

samverkansbolag.  

Kombinatorisk upphandling  

Vid kombinatoriska upphandlingar delas upphandlingen upp i flera likartade kontrakt, t.ex. i A, B, C. 

Budgivarna kan i detta exempel lämna som mest sju olika anbud: på de tre kontrakten var för sig, på 

kombinationerna AB, AC och BC samt kombinationen ABC. Anbudsgivaren har också rätt att lägga 

bud på alla tre enkelkontrakten med en restriktion om att företaget maximalt bara kan ta ett eller två 

av dessa. Detta gör det möjligt för både stora och små företag att lägga anbud vid upphandlingen. 

Stora företag har möjlighet att dra nytta av sina stordriftsfördelar där sådana verkligen finns och små 

företag kan ha låga kostnader för att utföra ett eller några få jobb. Kombinatoriska upphandlingar gör 

det lättare för små företag att lägga anbud och överleva i konkurrensen från de stora.122 

Kort avtalstid 

Långa avtal kan vara till nackdel för mindre bussföretag som leder till att många mindre och lokala 

trafikbolag läggs ned.123 Förklaringen är att de inte har samma möjlighet som de stora företagen att 

flytta sin verksamhet till en annan plats om de inte får ett kontrakt. Men korta kontraktstiden kan 

även leda till högre kostnader genom att fordonen måste skrivas av snabbare än vad som är tekniskt 

nödvändigt. Se vidare kapitlet Ålderskrav på bussar och avtalstidens längd i kapitel 3.5.3 Risker i avtal 

när det gäller övriga för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider.  

Enligt en analys av Vigren har dock kontraktstidens längd ingen betydelse för antalet anbud förutom 

när det gäller avtal med kortast löptid, som löpte i två år (avtal som inte var ”nödupphandlingar” som 

hade gjorts för att det tidigare avtalet hade sagts upp).124    

Ju mer betydelsefull myndigheten som upphandlar är på en marknad, desto mer kraft bör den lägga 

på att bevara och stärka konkurrensen. Det finns marknader där myndigheten är den enda köparen 

och den eller de som vinner upphandlingen är de enda företag som kommer att kunna verka på 

marknaden så länge kontraktet löper.125 

Lång avtalstid 

Sweco pekar på att även längre avtalsperioder kan öka antalet anbud. Enligt en intervjuundersökning 

som konsultföretaget gjorde om varför det inkommit så få anbud och orsakerna till prishöjningarna i 

de senaste upphandlingarna i Jämtland efterlyste de stora trafikföretagen bl.a. längre avtalsperioder 

för att de skulle bli mer intresserade av att lägga anbud.126   
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RKM bör bygga egna depåer 

Trafik som körs kräver depåer för service och underhåll. Sweco har pekat på att om upphandlaren 

ställer krav på operatören ska ordna depåer avstår vissa trafikföretag från att lämna anbud. 

Dessutom får en befintlig operatör som äger depåer en fördel vid upphandlingen. Flera regionala 

kollektivtrafikmyndigheter bygger därför egna depåer som hyrs ut till den operatör som vinner 

trafikuppdraget.127 

Funktionskrav istället för detaljkrav 

Enligt en intervjustudie väljer bussoperatörerna att nischa sig på olika sätt. Vissa väljer att endast 

köra stadstrafik och andra väljer att inte köra på vissa drivmedel eftersom det ökar deras möjligheter 

att trygga sitt kapital. Genom att specialisera sig på en typ av trafik ökar möjligheten att det finns en 

plats för deras bussar även efter avtalstidens slut. Detta har lett till färre anbudsgivare. En bild som 

bekräftades av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.128 Genom funktionskrav i upphandlingar 

eller funktionsupphandlingar kan detta problem minska.  

Vigren pekar på att särskilda krav på bussarna minskar antalet budgivare med omkring en halv 

budgivare vid upphandlingarna, vilket kan jämföras med krockande upphandlingar som minskar 

deltagandet vid upphandlingar med nästan två budgivare.129  Se vidare kapitel 3.5.4 Funktionskrav 

och detaljkrav samt avsnittet Funktionsupphandling i kapitel 3.5.3 Risker i avtal. 

Ramavtalsupphandling 

Sweco pekar på möjligheten att upphandla kollektivtrafik i ramavtal enligt LUF (lagen om offentlig 

upphandling i försörjningssektorn) för att bibehålla konkurrensen på marknaden och för att de 

mindre och lokala trafikföretagen ska kunna fortsätta sin verksamhet. 

För att få upphandla enligt LUF måste verksamheten bedrivas inom den s.k. försörjningssektorn. Med 

det menas företag som har energi, gas, vatten, posttjänster, eller offentligt ägda transporttjänster 

inom sitt verksamhetsområde. Ett trafikföretag med statliga eller kommunala huvudmän omfattas 

med andra ord av LUF. 

LUF har inte en volymgaranti i sin process, d.v.s. upphandlingarna som görs behöver inte innehålla 

detaljerade uppgifter om hur mycket som upphandlas. Till skillnad från LOU (lag om offentlig 

upphandling) tillåter LUF att en upphandlande myndighet eller enhet använder ett förhandlat 

förfarande. Dessutom är det tillåtet att tilldela parallella ramavtal. Det finns heller inget krav på att 

rangordna avtalen i upphandlingen och det är även möjligt att fritt välja bland anbudsgivarna. 

Ramavtalet innebär ingen garanti när det gäller tilldelning eller omfattning, utan all trafik upphandlas 

i en förnyad konkurrensutsättning när behov uppstår. Innan en förnyad upphandling diskuterar 

beställaren tillsammans med de operatörer som har ramavtal i det aktuella området och tillsammans 

tar man fram de bästa lösningarna. Alla frågor är transparenta utom pris. Ersättning utgår enligt den 

överenskommelse som träffas för varje trafikuppdrag som därefter tilldelas efter förnyad 

konkurrensutsättning. 

Västerås Lokaltrafik har framgångsrikt upphandlat skoltrafik och kompletterande linjetrafik i s.k. 

ramavtal enligt LUF sedan ett antal år tillbaka enligt Sweco. Genom ramavtalsmodellen har 

kostnaderna kunnat minskas från 20 MSEK/år till 14 MSEK utan att operatörernas ersättning per 

kilometer har sänkts. Framgångsfaktorn bygger enligt Sweco på en smartare och effektivare 
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planering av befintliga resurser, som grundas på att Västerås Lokaltrafik idag använder operatörernas 

planerarkompetens och att lösningar sker i en förtroendefull dialog och i bred samverkan.130 

Ramavtalsupphandlingar enligt LUF tas även upp i kapitel 3.5.8 Större ansvar för 

tidtabellsplaneringen till trafikföretag. 

Uppmana företag att lägga anbud 

Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att det är även är möjligt att på olika sätt uppmana företag 

som inte planerat att delta i upphandlingen att lägga anbud. Ett sätt är att ge anbudsgivarna 

ersättning för ett visst antal timmars arbete som de lägger ned på anbudet. Ett annat är att aktivt 

informera företag som inte förväntas bevaka marknaden eller som av andra skäl inte förväntas inte 

skulle lägga anbud utan särskild stimulans, t.ex. utländska företag.131 Det är oklart om det finns 

exempel på trafikföretag som fått betalt för sitt anbudsarbete, men det förekommer i andra 

branscher, t.ex. vid arkitekturtävlingar.  

Föra dialog med möjliga anbudsgivare  

Vigren föreslår att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ha dialog med möjliga operatörer 

före upphandling för att få in deras synpunkter och förslag för den kommande upphandlingen.132 

Möjliga anbudsgivares möjligheter att lägga anbud kan stämmas av vid SIU (Samråd för upphandling) 

eller genom RFI (Request for Information). Detta har varit en del av avtalsprocessen sedan länge. 

För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden kan en upphandling föregås av 

en RFI. Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för 

att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. En RFI innebär att beställaren skickar 

frågeställningar kopplat till sitt behov och det används för att inhämta information från många 

potentiella leverantörer. Det kan användas under ett tidigt informationsinhämtande steg av 

processen. 

Inför en SIU går beställaren ut med en offentlig inbjudan till samtliga berörda intressenter varvid 

beställaren utannonserar sin avsikt att träffa avtal om kollektivtrafik. Syftet med SIU är att säkerställa 

att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen och 

hittar en ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.133 

Efter RFI eller SIU har den regionala kollektivtrafikmyndigheten möjlighet att utforma 

förfrågningsunderlaget så att fler trafikföretag har möjlighet att lägga anbud. 

Antal fordonstyper i samma avtal  

Enligt intervjuundersökningen som Sweco gjort om varför det inkommit så få anbud och orsakerna 

till prishöjningarna i de senaste upphandlingarna i Jämtland angavs bl.a. den stora variationen av 

fordonskrav (typ, storlek, wc, gods etc.) som en orsak. De olika fordonskraven kräver ett komplext 

underhåll, reservdelar m.m. och blir en kostnadsdrivande faktor.  

I bussavtalet som upphandlades 2009 (Buss 2010-avtalet) i Jämtland ställdes fordonskrav på turnivå, 

vilket innebär att turer på samma linje kan ha olika fordonskrav. Avtalet har totalt 25 olika krav på 

fordonstyper. Kraven kan t.ex. utgå från bussens storlek (antal passagerare), godsutrymme (kubik), 

tillgång/placering av WC samt olika komfortnivåer. Länstrafiken i Jämtland har som strategi att 

efterfråga ”rätt fordon” baserad på uppdragets karaktär (mängd bussgods etc.).134 
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3.5.2. Utför en del av verksamheten i egen regi 
Den upphandlande myndigheten kan behålla en del av verksamheten i egen regi och låta denna lägga 

anbud vid upphandlingar i syfte att ”pressa” de privata företagen att lägga attraktiva anbud. Andra 

aktörer kan dock misstänka att myndighetens egen produktionsenhet särbehandlas, att den har lägre 

avkastningskrav än ett privat företag eller att den egna produktionsenheten kan dra nytta av 

myndighetens gemensamma kostnader. Kostnader som ett privat företag så att säga måste betala ur 

egen ficka. För att minska risken för misstankar om att upphandlaren favoriserar den egna enheten 

kan man låta en annan myndighet eller annan del av den offentliga verksamheten stå som ägare till 

det offentligägda företag som lägger anbud i samma upphandling som de privata företagen. Ett 

alternativ är att ge egenregiföretaget uppdrag utan upphandling för att upphandlaren ska få 

kunskaper om kostnader osv.135 Sweco pekar även på att länstrafiken får ökat handlingsutrymme vid 

upphandlingar genom att länstrafiken får möjlighet att själv köra trafiken om parterna inte kommer 

överens om prissättningen. Att bedriva en del av trafiken i egen regi ger dessutom länstrafiken ökad 

förståelse för marknaden, bättre överblick och kunskap om de faktiska kostnaderna och vad som 

påverkas dessa.136 Se även kapitel 3.7.1 Kollektivtrafik i egen regi. 

3.5.3. Risker i avtal 
För att kunna lägga anbud vid upphandlingar gör företagen bedömningar av vad som kan komma att 

ske under den tid som avtalet löper. Om uppdraget är tydligt definierat och avtalet inte löper under 

så lång tid kan företagen göra ganska goda bedömningar av framtida kostnader. Men ju mer 

komplicerade uppdrag är och ju längre avtalet löper, desto svårare blir det att göra bedömningar av 

framtiden.    

De företag som deltar i upphandlingen baserar sina anbud på den bästa tänkbara bedömningen av 

sina framtida kostnader. Om något oväntat händer drabbas den som vunnit upphandlingen av ökade 

kostnader. För att gardera sig mot dessa kostnader kan företaget känna att de behöver lägga in en 

buffert i anbudet. Buffertens storlek beror även på i vilken utsträckning trafikföretaget har förmåga 

att bära risken. Om utföraren har låg förmåga att bära risken måste de lägga anbud som ligger 

relativt högt över den förväntade kostnaden för avtalet.137 

Det finns en rad olika sätt att minska och hantera riskerna: 

Tydligt förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlagets tydlighet påverkar både antalet anbud och riskerna. Ju tydligare ett 

förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan utförarna vara om vad som ska utföras. Beställaren ska 

göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för den vara eller tjänst som 

upphandlas.  

Det är även viktigt att minska osäkerheterna när anbudsgivarna har olika förutsättningar för att 

kunna beräkna produktionskostnaderna. Detta gäller inte minst när något har upphandlats tidigare. 

Då kommer den som haft kontraktet att ha omfattande informationsövertag genom sina kunskaper 

om kostnaderna i det tidigare avtalet, medan andra budgivare har ett informationsmässigt 

underläge. Minskad osäkerhet ökar även möjligheterna för mindre företag att lägga anbud eftersom 

mindre företag ofta har mindre marginaler.138 
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Trafikföretags handlingsutrymme att påverka utfallet av incitament i avtal 

Användningen av incitament och trafikföretagets möjligheter att påverka utfallet av incitamenteten 

påverkar risken. K2 har pekat på att avtal som i princip innebär att kollektivtrafikmyndigheten slår 

fast pris, linjenät, fordonskrav och lämnar litet utrymme för operatören dominerar i Sverige. I den 

mån det förekommer incitament är de små och förenade med liten handlingsfrihet. 

Det övergripande målet med att använda incitament i trafikavtal är att på ett effektivare sätt uppnå 

myndighetens mål med kollektivtrafiken. Målet är ofta att öka resandet, men det kan även vara ökad 

kundnöjdhet, ökade intäkter, minskad produktionskostnad eller förbättrad miljö. Myndigheten 

måste, enligt K2, försäkra att man bidrar till att operatörens villkor för att bedriva trafiken inte 

avsevärt förändras. Annars blir operatörens möjlighet att dra nytta av incitamentsavtalen kraftigt 

beskurna.139 

Om en regional kollektivtrafikmyndighet lägger ett stort ansvar på trafikföretaget för antalet 

resenärer när flera av de faktorer som bestämmer efterfrågan inte kan påverkas innebär det, enligt 

Nilsson, att huvudmannen försäkrar sig om stabilitet i sina egna kostnader för den upphandlade 

trafiken på ett kostsamt sätt. Anbudsgivarna kommer med då att lämna anbud med 

osäkerhetsmarginal för oväntade kostnadsökningar eller efterfrågeminskningar.140 

Camén och Lidestams pekar på att nyare former av avtal, som t.ex. baseras på incitament som beror 

på antal resenärer, kan öka intäkterna för bussföretaget samtidigt som denna typ av kontrakt är mer 

flexibel, vilket ofta leder till högre risker vid konkurrensupphandlingar. Detta återspeglas i 

intervjusvaren i deras undersökning.141 

Nilsson, Bergman och Pyddoke framhåller att nettoavtal, som innebär att företaget får behålla 

biljettintäkterna, medför ökad risk för bussföretagen eftersom oväntade minskningar av resandet 

kan försämra det ekonomiska resultatet. Företaget kommer att lägga in en buffert för detta när man 

lämnar anbud. Ett nettoavtal kan därför leda till högre kostnader för beställaren.142 

Enligt Pyddoke, Nilsson och Eriksson ökar kostnaderna när den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

lägger ett stort ansvar på trafikföretaget för antalet resenärer när flera av de faktorer som 

bestämmer efterfrågan inte kan påverkas av trafikföretaget. Anbudsgivarna kommer då att lämna 

anbud med osäkerhetsmarginal för oväntade kostnadsökningar eller efterfrågeminskningar. Ett 

annat problem är naturligtvis att entreprenören kan ha mycket svårt att uppnå de mål som den 

regionala kollektivtrafikmyndighetens satt upp. 

Förändringar i efterfrågan på kollektivtrafik och kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik beror bl.a. 

på följande faktorer:   

 Omvärldsfaktorer som varken regional kollektivtrafikmyndighet eller trafikföretag kan 

påverka, t.ex. ekonomisk tillväxt i samhället, befolkningsutveckling, politik på nationell nivå, 

oljeprisets utveckling.  

 Faktorer som de lokala politikerna kan påverka, t.ex. parkeringsavgifter och åtgärder som 

påverkar framkomligheten på det kommunala vägnätet 

 Faktorer som kan eller skulle kunna påverkas av operatör, t.ex. priser, marknadsföring, 

turtäthet, linjenät, underhåll av fordon, andrahandsvärde på fordon, förarnas bemötande 

gentemot resenärerna och städning av fordonen.143 
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Standardrekommendationen enligt forskningen på området är att ansvaret bör läggas på den part 

som har bästa förutsättningar att påverka en faktor eller kostnad. När det gäller de politiska och 

juridiska risker anses vanligen den offentliga partnern ha bättre förutsättningar att påverka händelser 

i den politiska, juridiska och ekonomiska miljön än en privat partner. Det skulle t.ex. kunna röra sig 

om risker för att det införs kraftigt förändrade bestämmelser för trafiken, t.ex. i form av påtagligt 

skärpta krav på anpassning till funktionshindrades behov eller minskade utsläpp från trafiken, eller 

att avgifts- och skattesystemen ändras på ett sätt som påverkar kollektivtrafikens kostnader starkt. 

Rekommendationen är därför oftast att den offentliga parten bör ta på sig dessa risker. Vissa 

politiska och ekonomiska risker ligger utom alla parters kontroll och de kan därför läggas på den som 

har bäst förutsättningar att bära dem (förmodligen den offentliga partnern) eller delas mellan 

parterna.  

Risker som är förknippade med att planera trafiken, införskaffa, underhålla och utveckla fordon, 

biljett- och informationssystem, terminaler och hållplatser, personal och andra resurser som behövs 

för att bedriva trafiken, bör enligt WSP:s rapport, läggas på trafikföretagen om man ska följa de 

teoretiska rekommendationerna.144 Om ingen av aktörerna kan påverka utvecklingen är det ofta 

beställaren som genom sin större plånbok som är bäst på att hantera risken för oväntade 

händelser.145 

Som nämnts ovan finns det dock problem och risker med att ge trafikföretaget ett för stort inflytande 

och ansvar inflytande över linjeläggning, vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer som beror 

på att operatörerna är vinstmaximerande. Det finns risk för att operatören kan välja att satsa 

resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att 

trafikföretaget kan vidta åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en 

annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att 

ett stort inflytande från operatören kan göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i 

linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser. Problemens omfattning växer i takt med trafikföretagens 

inflytande över frekvens, vagnsstorlek, linjenät och passning mellan linjer.146 

Ålderskrav på bussar och avtalstidens längd 

Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att riskerna för företag som lägger anbud ökar när de 

kapitalföremål, t.ex. bussar och tåg, som behövs för produktionen har längre teknisk livslängd än 

avtalstidens längd. Om det saknas en fungerande andrahandsmarknad finns det risk att företaget står 

med dyra tillgångar som de inte kan använda om de inte vinner nästa upphandling.147 

Många busstrafikavtal löper under omkring 8 år, medan bussarna har en teknisk livslängd på upp till 

16 år. Detta innebär att bussarna måste skrivas av på omkring 8 år istället för när bussen börjar 

närma sig sin tekniska livslängd, vilket i sin tur leder till att operatörerna sätter ett högre anbudspris. 

Enligt WSP:s beräkning skulle kostnaderna kunna sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år om 

samtliga 9823 stadsbussar (klass I och II bussar) skrivs av på 14 år och blir renoverad för en halv 

miljon efter 8 år istället för att de har sina bussar i operationell lease på 8 år. Den årliga kostnaden 

för den bussen som skrivs av på 14 år skulle bara vara 72 procent av bussen med operationell lease 

på 8 år.148  

Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har enats kring ett alternativ till genomsnittålderskrav som 

innebär att bussen ska hålla en överenskommen kvalitetsnivå under hela sin livslängd. 
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Även i Camén och Lidestams intervjuundersökning pekas kontraktperiodens längd ut som 

kostnadsdrivande.149 En del respondenter föreslog att kontraktsperiodens längd borde anpassas till 

bussarna livslängd. Å andra sidan pekar Camén och Lidestam på att längre kontraktsperioder gör det 

svårare att förutsäga antalet resenärer, vilket i sin tur leder till högre bud vid upphandlingarna. De 

intervjuade aktörerna kunde inte föreslå en lösning för att hitta den perfekta kontraktslängden.150 

Utöver att trafikföretagens risk ökar när avtalstiden är kortare än bussens tekniska livslängd finns det 

som framgått ett antal för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider. Fördelarna med 

korta avtalstider är att de leder till ofta återkommande upphandlingar och ett konstant 

konkurrenstryck, vilket gör att beställaren snabbt kan tillgodogöra sig de effektiviseringar som görs. 

Nackdelen är att det medför högre kostnader för företagen att räkna på anbuden och för beställaren 

att administrera upphandlingsprocesserna. Dessutom minskas utförarens incitament för att investera 

och utveckla nya sätt att producera varan eller tjänsten eftersom företaget inte kan vara säker på att 

vinna nästa upphandling. En god idé kommer snabbt att bli känd hos beställaren och hos 

konkurrenterna (som inte haft några kostnader för att utveckla idén). Härigenom försämras 

förtjänsten med att utveckla nya lösningar. Genom längre kontrakt stärks drivkrafterna för utveckling 

eftersom företaget kan få avkastning för den nya lösningen under längre tid.151  

Nackdelen med långa avtal om kollektivtrafik är att de kan leda till att många mindre och lokala 

bussbolag läggs ned152, att risken ökar genom att det blir svårare att förutse antalet resenärer153, att 

kunskapsgapet ökar mellan utföraren och dess konkurrenter, men även mellan företaget som har 

kontraktet och upphandlaren. Längre avtal leder med andra ord till minskat konkurrenstryck.154 

Enligt Camén och Lidestams intervjuundersökning leder även miljöanpassningen av bussarna till 

höjda kostader. Eftersom de miljökrav som regionerna ställer är olika behöver bussar som inte längre 

är användbara skrotas tidigare än nödvändigt. Såväl företrädarna för bussföretagen som för de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansåg att det var viktigt att göra bussarna renare och grönare, 

samtidigt kunde de inte svara på vad en perfekt grön buss är.155 Även PwC har tagit upp att 

miljöanpassningen av bussarna kan leda till höjda kostader. De framhåller att den tekniska 

utvecklingen både vad gäller fordon och kringutrustning i dag går mycket snabbt samtidigt som 

dagens långa avtal, som ofta löper 8-10 år, inte är tillräckligt flexibla, vilket medför att trafikföretagen 

riskerar att sitta fast med föråldrad teknik och en motpart som inte är intresserad av, eller har 

incitament till, att omförhandla avtalet.156 Med andra ord menar PwC att det är de ständigt skärpta 

miljökraven som medför att det inte finns någon andrahandsmarknad för dessa bussar.   

Om avtalstiden inte anpassas till bussarnas tekniska livslängd, eller att man accepterar de högre 

riskerna och därmed högre kostnaderna, så finns det tre grundläggande förhållningssätt att hantera 

problemet: 

1. Beställaren förutsätter att företaget som vinner upphandlingen köper och tillhandahåller de 

kapitalföremål som behövs. Nackdelen är att företaget i sitt anbud måste gardera sig mot 

restvärdesrisken, vilket resulterar i dyrare avtal. Genom att förlänga avtalstiden minskas 

utförarens risk. 

2. Utföraren bedriver verksamhet med utrustning som ägs av beställaren, som därmed tar över 

risken. Vagnbolag inom järnvägen är exempel på detta. Nackdelen är att detta riskerar att öka 

kapitalföremålens livscykelkostnader eftersom utförarens incitament att se till helheten vid inköp 
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och drift osv. av kapitalföremålen minskas, bl.a. genom att utförarens intresse för att underhålla 

kapitalföremålen minskar eftersom restvärdet kan tillfalla någon annan. 

3. Beställaren bedriver verksamheten i egen regi.157 

Läs mer om ålderskraven på bussar och avtalstidens längd i avsnittet om Kort avtalstid i kapitel 3.5.1 

Antal anbud. 

Viten i avtalen 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna använder även viten i trafikavtalen. Om trafikföretagen 

som lägger anbud bedömer att de riskerar att drabbas av viten för att de inte uppfyller kraven i 

avtalet så kan de lägga in en buffert i anbudet. Ju otydligare och större volymen viten är, desto större 

riskbuffert.   

Treparts- och samverkansavtal  

Enligt Camén och Lidestams158 intervjuundersökning bland personal som arbetar med upphandlingar 

hos bussföretag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder oklarheter om de politiska 

planerna i kommunerna till höga risker för bussföretagen som ska lägga anbud vid en upphandling, 

vilket i sin tur ökar kostnaderna för anbudet. Det kan t.ex. handla om att kommunen inför fria 

parkeringsplatser i stadskärnan, att det införs trängselavgifter för att köra in i en stad eller att det 

skapas fler cykelställ och system för att billigt hyra cykel i en stad. Åtgärder som alla påverkar 

kollektivtrafikresandet, dock på olika sätt. Det finns också osäkerheter om vad som kommer att 

hända när politiker byts ut efter ett val.   

Som redan nämnts kan de faktorer som påverkar efterfrågan på kollektivtrafik delas in i tre grupper, 

faktorer som den regionala kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget kan påverka, faktorer som 

kommunerna och övriga infrastrukturhållare kan påverka och faktorer som varken RKM, 

trafikföretag, kommun eller övriga infrastrukturhållare kan påverka.    

Den andra gruppen omfattar faktorer som kommunerna och Trafikverket i egenskap av 

infrastrukturhållare kan påverka. Tillgång till banan är grundläggande för att tågen ska kunna hålla 

tidtabellen. En del av de brister i kvaliteten som resenärerna inom spårtrafiken upplever beror ytterst 

på problem med infrastrukturen. Oavsett om orsaken till problemen är brist på spårutrymme eller 

växlarna, fordonen eller signalsäkerhetssystemet så drabbar de ytterst resenärerna. Banhållaren har 

därför avgörande en roll. Motsvarande problem finns inom busstrafiken där Trafikverket och 

kommunerna spelar en avgörande roll för framkomligheten på vägarna. Kommunerna är inte bara 

väghållare. De påverkar även efterfrågan på kollektivtrafik genom sitt inflytande över 

parkeringsavgifter och som ansvarig för den fysiska planeringen. Enligt WSP finns det därför ett stort 

behov av trepartssamarbete inom kollektivtrafiken.159 

Inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks avtalsprocess har branschen 

därför tagit fram ett samverkansavtal, ibland kallat trepartsavtal. Vanligast är att kommunen, i sin roll 

som infrastrukturhållare och ansvarig för lokal trafik, är en part utöver den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget. Samverkansavtalet kan ses som den gemensamma 

plattformen för samarbete under avtalsperioden och som reglerar hur parterna kan och bör agera 

gemensamt och tydliggör ansvar och inflytande. 
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Funktionsupphandling och funktionskrav vid traditionella upphandlingar  

Vid funktionsupphandling och när det ställs funktionskrav i en traditionell entreprenadupphandling 

beskriver beställaren vad som ska åstadkommas och överlåter till utföraren att avgöra hur det ska 

göras. Funktionsupphandlingar kan medföra nackdelar. En nackdel är att företaget bär fler och större 

risker, framförallt genom att ta över ansvaret för de tekniska lösningarna, vilket kan öka kostnaderna. 

Vid fördelningen av riskerna bör man bara flytta över sådana risker till företaget som denne kan 

påverka. En annan är att det kan vara mer komplicerat att mäta vad företaget faktiskt levererar än 

vid en traditionell entreprenad. Och en tredje nackdel är att det krävs relativt stora företag för att 

kunna ta ansvar för de helhetslösningar som funktionsavtal medför.160 Läs vidare om 

funktionsupphandlingar i kapitel 3.5.4 Funktionskrav och detaljkrav och Funktionskrav istället för 

detaljkrav i kapitel 3.5.1 Antal anbud. 

Villkorade avtal och indexklausuler 

Ett sätt att flytta trafikföretagets risker till kollektivtrafikmyndigheten är att låta avtalen innehålla 

indexklausuler som anger att utföraren kommer att kompenseras för vissa prisförändringar. 

Utföraren behöver därför inte gardera sig mot dessa kostnadsförändringar i sitt anbud. 

När det gäller användningen av indexklausuler finns det enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke ett 

dilemma. Å ena sidan medför index som fullt ut kompenserar trafikföretaget för 

kostnadsutvecklingen att budgivarna inte behöver gardera sig genom att lägga in en riskpremie som 

resulterar i dyrare anbud. Å andra sidan har de utförare som är skyddad av indexklausuler som fullt 

ut kompenserar för ökade kostnader inga incitament att effektivisera sin verksamhet om 

kostnaderna förändras.161  Enligt kollektivtrafikbranschens gemensamma indexråd ska 100 procent av 

beloppet indexeras.162 

3.5.4. Funktionskrav och detaljkrav 
Enligt Sveriges Bussföretag är det inte säkert att den metod som en regional kollektivtrafikmyndighet 

har valt när den ställer detaljkrav är den mest effektiva metoden att uppnå ett visst mål, till exempel 

ett mål för miljöfarliga utsläpp eller ökat tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. 

Genom att beställaren ställer funktionskrav kan trafikföretaget välja den mest effektiv metoden eller 

tekniken för att uppfylla kravet i den konkreta driften.163  

Vid funktionsupphandling och när det ställs funktionskrav i en traditionell entreprenadupphandling 

beskriver beställaren vad som ska åstadkommas och överlåter till utföraren att avgöra hur det ska 

göras. Genom funktionsupphandling fokuserar beställaren på att verksamheten ska fungera på avsett 

sätt och överlåter till företaget att bestämma hur arbetet ska utföras i syfte att ge utförarens 

incitament att leverera på ett innovativt sätt för att sänka beställarens kostnader.  

Enligt beräkningar som gjorts av Hultén leder detaljkraven när det gäller bussars miljöteknik till en 

kostnadsfördyring med mellan 550 till 900 miljoner kr per år beroende på i vilken trafik man 

använder biogas-, elhybrid- och elbussar. Hultén understryker dock att han inte haft tillgång till ett 

komplett material över detaljkraven på bussarnas miljöteknik.164  

I litteraturen finns det olika syn på om de regionala kollektivtrafikmyndigheternas detaljkrav gör det 

omöjligt för den upphandlade kollektivtrafiken att ta del av ny miljöteknik eller om det är 

detaljkraven som driver miljöutvecklingen. Å ena sidan hävdar Sveriges Bussföretag att detaljkraven 

när det gäller t.ex. drivmedel gör det omöjligt för beställaren att ta del av den snabba 



45 
 

teknikutveckling för bussar.165 Å andra sidan pekar WSP, i en rapport som tagits fram på uppdrag av 

bl.a. Bil Sweden och Sveriges Bussföretag, på att teknikspecifika krav i upphandlingar kan vara ett sätt 

att skapa en marknad för en ny teknik och på så sätt möjliggöra en teknikutveckling, något som 

funktionskrav, t.ex. utsläppskrav, kan vara dåliga på. I fallet med gas har den typen av styrning 

faktiskt lett till en teknikutveckling. När man diskuterar kollektivtrafikens kostnader är det enligt 

konsultföretaget viktigt att ha förståelse för att den kan bära mycket av kostnaden för utvecklingen 

av nya tekniker. 166 Även Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att trafikhuvudmännens krav på 

bussarnas miljöprestanda är ett sätt att minska risken för otillräcklig teknikutveckling inom 

kollektivtrafiken. 167 

Funktionskrav vid upphandlingar i avsnittet Funktionskrav istället för detaljkrav i kapitel 3.5.1 Antal 

anbud samt Funktionsupphandling och funktionskrav vid traditionella upphandlingar i kapitel 3.5.3 

Risker i avtal. 

3.5.5. Antal fordonstyper i samma avtal  
Litteraturen om hur antalet fordonstyper påverkar anbudskostnaden är mycket begränsad, men 

enligt en intervjuundersökning som Sweco gjort om varför det inkommit så få anbud och orsakerna 

till prishöjningarna i de senaste upphandlingarna i Jämtland angavs bl.a. den stora variationen av 

fordonskrav (typ, storlek, wc, gods etc.) som en orsak. De olika fordonskraven kräver ett komplext 

underhåll, reservdelar m.m. och blir en kostnadsdrivande faktor.  

I bussavtalet som upphandlades 2009 (Buss 2010-avtalet) i Jämtland ställdes fordonskrav på turnivå, 

vilket innebär att turer på samma linje kan ha olika fordonskrav. Avtalet har totalt 25 olika krav på 

fordonstyper. Kraven kan t.ex. utgå från bussens storlek (antal passagerare), godsutrymme (kubik), 

tillgång/placering av WC samt olika komfortnivåer. Länstrafiken i Jämtland har som strategi att 

efterfråga ”rätt fordon” baserad på uppdragets karaktär (mängd bussgods etc.).168 

3.5.6. Standardisering av fordon  
Vid upphandling av busstrafik ställs krav på de bussar som ska användas. Det kan t.ex. handla om 

krav på bussens färg, var logotypen ska placeras och antal centimeter mellan sätena.169 

Av totalt 14 826 bussar i trafik år 2017 finns det sammanlagt 2 012 olika fordonsbenämningar. Det 

stora antalet fordonsbenämningar är, enligt Sveriges Bussföretag, ett resultat av de små serier som 

bussarna tillverkas i, vilket delvis är en följd av de vitt skilda krav på fordon som ställs av i de enskilda 

upphandlingarna. Ju mindre serier en buss tillverkas desto högre blir produktionskostnaden, som 

ytterst resenären och skattebetalarna får betala.170 Antal bussar som går i upphandlad 

kollektivtrafiken är ungefär 10 000 st. 

Om kraven på bussarna standardiseras kan kostnaderna minskas genom att busstillverkarna kan 

producera längre serier och färre individuellt anpassade bussar. Enligt en rapport från Sv. 

Bussbranschens Riksförbund var den direkta kostnaden för att kraven på bussarna drygt 10 procent 

av inköpspriset på bussen år 2008171. Om man antar att en buss kostar 2,5 miljoner kr i inköp så ökas 

kostnaderna med 250 000 kr. Dessutom skapar detaljkraven, enligt Bussbranschens Riksförbund, en 

inlåsningseffekt som ökar kostnaderna ytterligare.  

SLTF, och därefter Svensk Kollektivtrafik, har tillsammans med Sv. Bussbranschens Riksförbund, och 

senare Sveriges Bussföretag, arbetat länge för att standardisera kraven på bussarna. Svensk 
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Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag har inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad 

kollektivtrafik tagit fram Buss 2014, som reviderats 2017, som beskriver de funktionskrav som 

branschen gemensamt har enats om är av intresse för resenären och som går utöver gällande 

lagstiftning. Syftet med Buss 2014 är att den ska utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i 

Sverige och beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om.172 Tidigare har 

branschen enats kring Buss 2010 osv.  Dessutom driver Svensk Kollektivtrafik och Sveriges 

Bussföretag tillsammans med företrädare från Norge, Finland och Island dessutom projektet Bus 

Nordic som har som ambition att skapa en nordisk busstandard. Målet är att utarbeta ett gemensamt 

dokument med upphandlingskrav för bussar. Motsvarade standard för personbilsregistrerade fordon 

för serviceresor finns i dokumentet ”Specialfordon 2014”. 

Vid upphandlingar förekommer det även krav utöver de gemensamma branschkraven. WSP 

konstaterar i en rapport att det ställs färre s.k. särkrav än tidigare, även om det finns avtal som 

motsäger denna bild. Konsultföretaget räknar dock även de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 

krav på användning av vissa ickefossila drivmedel, framförallt biogas, som ett detaljkrav.  

Enligt beräkningar som gjorts av Hultén leder detaljkraven när det gäller bussars miljöteknik till en 

fördyring med mellan 550 till 900 miljoner kr per år beroende på i vilken trafik man använder biogas-, 

elhybrid- och elbussar. Hultén framhäller att han inte haft tillgång till ett komplett material över 

detaljkraven på bussarnas miljöteknik.173  

De olika kraven hos regionala kollektivtrafikmyndigheterna skapar enligt WSP en inlåsningseffekt för 

bussarna som försvårar för bussföretagen att flytta bussarna till andra delar av landet efter att 

avtalet löpt ut eller flytta över dem till kommande avtal. Orsaken är att många busstrafikavtal löper 

under omkring 8 år, medan bussarna har en teknisk livslängd på upp till 16 år. Enligt WSP:s beräkning 

skulle kostnaderna kunna sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år om samtliga 9823 stadsbussar 

(klass I och II bussar) skrivs av på 14 år och blir renoverad för en halv miljon efter 8 år istället för att 

de har sina bussar i operationell lease på 8 år.174 Beräkningen gäller en generell förlängning den tid 

som bussarna används i trafik. Det framgår inte hur stor del av den beräknade kostnadsminskningen 

som beror på inlåsningseffekten.   

Ett annat sätt är att öka andrahandsmarknaden för bussar är att öka toleransen för olika typer av 

bussar med olika åldrar i avtalen. Detta kan bl.a. ske genom en ökad användning av funktionskrav. 

Svensk Kollektivtrafik driver därför tillsammans med Sveriges Bussföretag inom ramen för 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik ett projektet Renoverad buss med syftet att 

förlänga livslängden på fordon och därmed uppnå sänkta kapitalkostnader genom renovering. I 

projektet vill man säkerställa att fordonen håller en god kundupplevd kvalitet under hela sin livslängd 

genom olika former av kontroller och överenskommelser om vilken kvalitetsstandard som ska gälla. 

3.5.7. Längre avtalstid för att undvika kostnader för överprövningar 
Det är, enligt PwC, inte ovanligt att en eller flera av de anbudsgivare som inte vann en upphandling 

väljer att försöka få upphandlingen överprövad. En överprövning gör att upphandlingen drar ut på 

tiden eftersom tilldelningen av avtal efter en upphandling inte kan ske förrän upphandlingen vunnit 

laga kraft. 
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Konsultföretaget PwC pekar på att det i vissa branscher är vanligare med överprövningar av 

upphandlingar än i andra och bussbranschen har tyvärr blivit en av dem där det är mycket vanligt 

med långa överprövningsprocesser.  

Om det befintliga trafikavtalet hinner löpa ut innan en ny tilldelning av trafikavtal har skett p.g.a. 

överprövningen så tvingas den regionala kollektivtrafikmyndigheten direktupphandla trafik tills det 

finns ett permanent trafikavtal på plats. Den direktupphandlade kollektivtrafiken är ofta mycket 

kostsam eftersom det i allmänhet bara är det trafikföretag som har det föregående avtalet som har 

de förare och bussar som behövs för att köra den direktupphandlade trafiken. PwC framhåller att 

”Dessa hamnar då i en monopolsituation som de inte är sena att nyttja.” Om upphandlingen 

resulterat i ett byte av trafikföretag så finns det även risk för kvalitetsproblem under 

övergångsperioden.175 

Hultén har pekat på att regioner som väljer att förlänga avtal varken får högre eller lägre kostnader 

än regioner som upphandlar kollektivtrafiken på nytt. Givet att kostnaden för att handla upp 

kollektivtrafik motsvarar 1 procent av kontraktssumman för den upphandlande enheten och minst 

lika mycket för de som lämnar anbud samt att den genomsnittliga risken för att upphandlingen 

överprövas är 7,7 procent så kan det finnas ekonomiska skäl för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna att låta kontrakt löpa några år extra om de inte planerar att göra större 

förändringar i busstrafiken.176 

Antalet överprövningar av offentliga upphandlingar är enligt Finansdepartementet betydligt högre i 

Sverige än i flertalet andra EU-länder.  År 2015 begärdes överprövning vid omkring 8 procent av alla 

upphandlingar. I debatten om offentlig upphandling påstås det ofta att s.k. strategiska 

överprövningar och okynnesöverprövningar är ett vanligt problem, men det finns inga 

undersökningar av problemet. Regeringen har därför gett Upphandlingsmyndigheten ett 

regeringsuppdrag om att göra en kartläggning och analys av mål om överprövning av offentlig 

upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska bl.a. analysera om leverantörer i vissa branscher är mer 

eller mindre benägna att ansöka om överprövning och vad orsakerna till detta kan vara. Uppdraget 

ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2017.177 

Dessutom har regeringen tillsatt en utredning som ska överväga åtgärder som kan bidra till att 

minska antalet överprövningsmål. Att så många upphandlingar begärs överprövade innebär enligt 

regeringen inte bara svårigheter för upphandlande myndigheter och leverantörer utan riskerar också 

att leda till att medborgarna inte får den samhällsservice de har rätt till. 

Utredaren ska bl.a. väga för- och nackdelar med att införa avgifter för att ansöka om överprövning 

och regler om att förlorande part i ett upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader. 

Sådana regler finns i de nordiska grannländerna och många andra EU-länder. Uppdraget ska 

redovisas senast den 15 juni 2018.178 
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3.5.8. Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen 
Sveriges Bussföretag har länge drivit att kollektivtrafiken ska effektiviseras genom att bussföretagen 

får ta över ansvaret för tidtabellsplaneringen och omloppsplaneringen (Omloppsplanering beskriver 

hur många fordon som ska användas).  

I en rapport från 2007 redovisades intern statistik från Sv. Bussbranschens Riksförbunds medlemmar 

som beskrev andel busstrafik och andel av förarnas körtid som körs utan resenärer i bussen i syfte att 

ge en fingervisning om hur mer effektiv användningen av bussar och förarnas körtid skulle kunna bli 

om tidtabellen lades mer effektivt.  

Enligt rapporten är bussförarna i genomsnitt bara tillgängliga för resenärer under 65 procent av den 

betalda förartiden. Lönekostnaden för den tid som förarna inte är tillgängliga för resenärerna var 2,8 

miljarder kr. För att få en uppfattning om proportionerna kan man räkna om detta till andel av 

förarkåren. Omräknat innebär detta att av totalt cirka 18 000 förare som kör upphandlad busstrafik 

så träffar 6 300 förare aldrig några resenärer. När inte förarna kör resenärer kör de tomma bussar 

tillbaka till garaget, sitter och väntar vid ändhållplatser och så vidare.  

I 13 procent av alla utförda kilometrar med buss körs fordonet tomt utan resenärer ombord, när 

förarna utanför tidtabell kör bussen tillbaka till garaget. Bussar som går i trafik för RKM används bara 

under 20 procent av trafikdygnet. Övrig tid står bussen i depå, används för framkörning till eller från 

linjen, etc.  

Det är samhället som ytterst, genom de regionala kollektivtrafikmyndigheternas avtal med 

trafikföretagen, betalar för fordons-, personal- och drivmedelskostnaderna. Detta gäller oavsett om 

bussen är full med resenärer, om den körs tom till garaget eller om föraren sitter och väntar vid en 

ändhållplats.179  

Som redan nämnts finns det dock problem och risker med att ge trafikföretaget ett för stort 

inflytande och ansvar inflytande över linjeläggning, vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer 

som beror på att operatörerna är vinstmaximerande. Det finns risk för att operatören kan välja att 

satsa resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att 

trafikföretaget kan vidta åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en 

annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att 

ett stort inflytande från operatören kan göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i 

linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser.180 Se vidare avsnittet Trafikföretags handlingsutrymme att 

påverka utfallet av incitament i avtal i kapitel 3.5.3 Risker i avtal.  

Ur Sv. Bussbranschens Riksförbunds statistik går det inte att utläsa storleken på effektiviserings-

potentialen om bussföretagen skulle få ta över ansvaret för tidtabellsplaneringen och 

omloppsplaneringen, men ett sätt för länstrafikbolag att minska kollektivtrafikens kostnader genom 

att ta tillvara trafikföretags planerarkompetens är att upphandla kollektivtrafik i s.k. ramavtal.  

Enligt Sweco har Västerås Lokaltrafik minskat sina kostnader genom att upphandla skoltrafik och 

kompletterande linjetrafik i s.k. ramavtal enligt LUF. Genom ramavtalsmodellen har kostnaderna 

kunnat minskas från 20 miljoner kr per år till 14 miljoner kr per år utan att operatörernas ersättning 

per kilometer har sänkts. Framgångsfaktorn bygger på en smartare och effektivare planering av 

befintliga resurser, som grundas på att Västerås Lokaltrafik i dag använder operatörernas 
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planerarkompetens och att lösningar sker i en förtroendefull dialog och i bred samverkan.181 Se även 

avsnittet Ramavtalsupphandling i kapitel 3.5.1 Antal anbud. 

3.5.9. Enkätundersökning: Upphandling och avtal  

Antal anbud 

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter utom två har vidtagit åtgärder för att öka antalet 

anbudsgivare vid trafikupphandlingarna, den ena kör all trafik i egen regi och den andra upphandlar 

väldigt sällan. En av kollektivtrafikmyndigheterna som driver busstrafiken i egen regi har svarat 

utifrån de åtgärder som de vidtagit vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken. 

De vanligaste åtgärderna är att de hållit RFI eller SIU för att stämma av marknaden och presumtiva 

anbudsgivares möjligheter att lägga anbud, 86 procent, och att de försökt formulera tydligare 

förfrågningsunderlag, 81 procent. 

En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna har ändrat storlek på kontrakten i syfte att öka antalet 

anbudgivare. 62 procent har minskat storleken på avtalen och 33 procent har ökat storleken. Mer än 

hälften av myndigheterna har ändrat avtalstiden i samma syfte, 62 procent har förlängt 

kontraktstiden och 19 procent har kortat den. Det är även vanligt att ställa funktionskrav istället för 

detaljkrav (eftersom vissa stora bussföretag nischat in sig på olika sätt), 62 procent. 

Drygt hälften, 52 procent, genomfört kombinatoriska upphandlingar, och nästan lika många, 48 

procent, byggt egna depåer istället för att trafikföretaget ska tillhandahålla depåer. Mer än en 

tredjedel, 38 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har tidigarelagt eller skjutit på 

trafikupphandling för att upphandlingen inte ska krocka med någon annan RKM:s upphandling 

Det är dock ovanligt att direkt uppmanat trafikföretag att lägga anbud genom att ta kontakt med 

företag som inte brukar lägga anbud. Endast 19 procent har gjort det. Ingen har erbjudit betalning till 

anbudsgivare för visst antal timmar som de lagt ned på anbudsarbete. 

Flera myndigheter har vidtagit andra åtgärder än de som räknades upp bland svarsalternativen. En 

har delat in upphandlingen i ett stort antal paket för anbudsgivarna att välja mellan, en annan har 

vidtagit åtgärder som ger stora och små företag samma möjlighet genom att lägga anbud på enstaka 

fordon (minst 1). Västtrafik har Infört partnerskap, Västtrafiksmodellen och resandeincitament, vilket 

gör det mer attraktivt att lägga anbud. 
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Figur 15 Andel RKM som vidtagit åtgärder för att öka antalet anbudsgivare vid trafikupphandlingar 

Risker i avtal 

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som upphandlar trafik har vidtagit åtgärder för att 

minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar. Nästan alla, 90 procent, har försökt 

formulera tydligare förfrågningsunderlag.  Näst vanligaste åtgärden, som har använts av 81 procent, 

är användning av indexklausuler i avtalen för att kompensera trafikföretagen för kostnadsökningar.  

43 procent har ändrat ålderskraven på bussarna så att de kan användas under längre tid av sin 

tekniska livslängd, och lika stor andel har förlängt avtalstiden så att bussarna kan användas under 

längre tid av sin tekniska livslängd. 

En tredjedel av kollektivtrafikmyndigheterna, 33 procent, har använt trepartsavtal/samverkansavtal 

mellan RKM/länstrafikbolag, trafikföretag och kommun. Och en femtedel, 19 procent, har minskat 

volymen viten i avtalen. 

Flera myndigheter har vidtagit andra åtgärder. En svarar att de gett större ansvar för trafikföretagen 

gällande tidtabellsplaneringen. En annan att de infört partnerskap: Västtrafiksmodellen, Infört bonus 

– uppsidor större än risker för viten samt resandeincitamentsavtal. 
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Figur 16 Andel RKM som vidtagit åtgärder för att minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar 

Funktionskrav  

En mycket stor andel av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 85 procent har ställt 

funktionskrav (t.ex. ”… ska utformas så att en rullstol kan passera obehindrat” eller ”Utsläppen av Y 

ska inte överstiga XX”) istället för detaljkrav (t.ex. ”… ska maximalt vara XX cm bred” eller ”ska 

använda drivmedlet Z”) vid upphandlingar för att trafikföretagen som lägger anbud ska välja den 

mest kostnadseffektiva lösningen. Endast 15 procent har inte gjort det.  

 

Figur 17 Andel RKM som ställt funktionskrav istället för funktionskrav vid upphandlingar för att trafikföretagen som 
lägger anbud ska välja den mest kostnadseffektiva lösningen 
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Antal fordonstyper 

En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna, 57 procent, minskat antalet fordonstyper i respektive 

avtal i syfte att minska kostnaderna, medan 38 procent inte har gjort det. En av respondenterna har 

svarat både ja och nej eftersom de valt att göra funktionsupphandlingar där de inte anger storlek på 

fordon utan lämnar det till anbudsgivaren. De ger endast uppskattat kapacitetsbehov. Två 

respondenter har inte svarat på frågan. Dessa upphandlar inte trafik. 

 

Figur 18 Andel RKM som minskat antalet fordonstyper i respektive avtal i syfte att minska kostnaderna 

Standardisering av fordon 

Samtliga tjugo kollektivtrafikmyndigheter som har besvarat frågan har svarat att de valt att använda 

Buss 2014/2010-standarden vid upphandling för att öka standardiseringen av bussarna. Den som inte 

svarat på frågan upphandlar inte trafik. 

 

Figur 19 Andel RKM som använder Buss 2014/2010-standarden vid upphandlingar 
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3.6. Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 
En rad rapporter pekar på att det finns ett stort behov av ökade kunskaper för att kollektivtrafiken 

ska bli mer kostnadseffektiv. Åtgärderna som föreslås i litteraturen kan delas in i 

kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. 

3.6.1. Kunskapsuppbyggnad 
Flera rapporter pekar på att kunskapen om olika avtals konsekvenser är otillräcklig och att de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna därför inte vet vilka konsekvenser som deras beslut om avtal 

får.  

Pyddoke och Lindgren skriver att ”Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade 

rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för 

att nå målen. Detta projekt [Uppföljning av E20-avtalet] kan ses som ett första steg på vägen mot att 

skapa en sådan kunskapsbas.”182 Denna kunskapsbrist framhålls även av K2. De pekar på att det i dag 

saknas kunskap om vilken typ av trafikavtal som ger störst effekt på kollektivtrafikresandet. 

Teoretiskt kan man dock visa att ersättning till entreprenören per resenär är att föredra framför 

ersättning för producerad kilometer eller timme. Utveckling av kontraktsformer med betydande 

inslag (helt eller delvis) resenärsincitament pågår, men det är för tidigt att dra några slutsatser av 

dessa.183  

Även Trafikanalys framhåller detta problem. De menar att kollektivtrafiken ”bedrivs i en sorts 

informationsskugga” som gör det fortsatt svårt med kvantitativ uppföljning av måluppfyllelse och 

rimligheten i resursfördelningen. Det saknas enligt myndigheten ett sammanhållet faktamaterial som 

skulle kunna stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i deras val av avtalsform.184 

Nilsson pekar på att beställarna av kollektivtrafik fattar beslut om specificering av hur trafiken ska 

utformas utan förhandskunskap om vilka konsekvenser besluten kan förväntas leda till. Detta beror 

på att det saknas uppföljningar av de kontrakt som upphandlas och vilka effekter kontraktens och 

ersättningens utformning får för kostnader, antalet resenärer, kundnöjdhet etc.  Nilsson menar att 

det är omöjligt att koppla samman respektive kontrakt med faktiska utbetalningar mot respektive 

kontrakt, liksom att ställa kostnader i förhållande till antal resenärer, till trafikutbud etc. Det innebär 

att man i branschen saknar möjlighet att utan stort merarbete följa upp hur kostnader och trafik 

utvecklas. Det är inte heller möjligt att besvara frågor om vilka avtals- och ersättningsformer som 

fungerar bättre eller sämre under olika förutsättningar.185 

Nilsson, Pyddoke och Anderson framhåller att den upphandlade kollektivtrafiken styrs på grundval av 

ett ofullständigt underlag. Det finns ett informationsproblem inom kollektivtrafiken genom den 

bristande kunskapen om svensk kollektivtrafik som finns och det svaga intresset för att bygga upp en 

kunskapsbas för att utifrån svenska studier bedöma effekterna av olika styrmedel på kostnader, 

antalet resor osv. Detta medför att det i dag inte är möjligt för enskilda kollektivtrafikmyndigheter att 

jämföra kostnaderna för den egna verksamheten med de kostnader som andra 

kollektivtrafikmyndigheter har för en trafik som i många hänseenden är identisk. I den utsträckning 

olika kollektivtrafikmyndigheter använder olika utformning av avtalen är det inte heller möjligt att 

jämföra effekterna av respektive utförande.186 
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För att komma tillrätta med kunskapsbristerna föreslår litteraturen åtgärder på en rad områden: 

Forskning 

För att komma tillrätta med brist på evidensbaserad kunskap behövs det mer forskning. Behovet av 

forskning om avtal och upphandling har redan nämnts. Men även på andra områden behövs det 

ytterligare forskning, bl.a. differentiering av biljettpriset för att jämna ut resandet samt optimering av 

fordonsstorlek utifrån passagararbelastning, kostnader och energibehov.  

Storlek på beställarorganisationen  

Nilsson, Bergman och Pyddoke lyfter fram behovet av beställarkompetens och att beställaren måste 

ha ”tillräckliga muskler”. Beställarorganisationen får inte bli för liten. Den måste ha tillräcklig 

bemanning för att följa marknaden, formulera förfrågningsunderlag, genomföra tillsyn och 

uppföljning av verksamheten. Att spara pengar genom att inte ge beställarkanslierna tillräckliga 

resurser kan vara förödande för verksamhetens långsiktiga utveckling.187 

Systematisk uppföljning och analys av ingångna avtals effekter  

Några rapporter har pekat på att det behövs en systematisk insamling, registrering, sammanställning 

och analys av ingångna avtal och deras effekter på kostnader, resande och trafikutbud. Enligt Nilsson, 

Bergman och Pyddoke bör detta göras av respektive beställare. De anser att beställarna behöver följa 

upp verksamhetens resultat i syfte att säkerställer kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring. 

Här handlar det om att mer genomtänkt och systematiskt analysera vilka effekter verksamheten får, 

blir det billigare, finns det problem och vad beror de på? Om beställaren ska kunna lära av sina 

erfarenheter behövs systematiskt sammanställda data och jämförelser över tid.188  

Trafikanalys anser att respektive regional kollektivtrafikmyndighet ska följa upp avtalen löpande för 

att höja kompetensen om hur man kan få mer trafik och resande för en given kostnad. Myndigheten 

menar att den rapport om den upphandlade trafiken som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

varje år ska offentliggöra enligt EU:s kollektivtrafikförordning kan användas för att öka 

kostnadskontrollen. Denna rapportering har ännu inte kommit igång i Sverige. Den årliga rapporten 

ska enligt kollektivtrafikförordningen bl.a. möjliggöra ”utvärdering av kollektivtrafiknätets 

effektivitet, kvalitet och finansiering”. Enligt EU-kommissionen riktlinjer bör de årliga rapporterna 

fungera som en mer samlad insamling av data och möjlighet till benchmarking.189 

Nilsson föreslår i en annan rapport att uppföljningen bör göras i en fristående branschgemensam 

organisation. Han menar att saknas mekanismer för inbyggd kontroll och kvalitetsuppföljning inom 

kollektivtrafikbranschen, därför bör det etableras en fristående branschgemensam organisation med 

ansvar för systematiska uppföljningar av den verksamhet som bedrivs. Denna särskilda 

granskningsorganisation skulle säkerställa att den information som sammanställs kan tolkas på ett 

kompetent sätt. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör, med de nationella 

kvalitetsregistretren inom vården190 som förebild registrera kostnader enligt ingångna avtal och att 

man löpande måste mäta faktiska kostnader, resande och trafikutbud under avtalsperioden.191 

Trafikanalys har tagit initiativ till att systematiskt samla in trafikavtal. Myndigheten har samlat in 

busstrafikavtalen och sammanfattat dem i en rapport. Rapporten innehåller jämförelser av vad en 

utbudskilometer och en påstigning kostar, för olika typer av avtal, däremot görs ingen djupare 

analys. Eftersom olika variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med 

multivariata metoder, men den analysen faller enligt Trafikanalys utanför rapporten.192 
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Beställarorganisation för hela landet 

Nilsson föreslår att alla kollektivtrafikupphandlingar ska göras av en professionell 

beställarorganisation för hela landet för att öka kostnadseffektiviteten i upphandlingarna. Han pekar 

dessutom på att en del beställare, i synnerhet de små, genomför upphandlingarna med flera års 

mellanrum och tappar på så sätt kompetens under mellantiden. Detta problem, liksom rena 

felaktigheter och oklart formulerade och utvärderade upphandlingskrav, skulle kunna undvikas 

genom en professionalisering i form av en skräddarsydd organisation som genomför samtliga 

upphandlingar.  

Ägaren av trafiken skulle enligt förslaget fortfarande besluta vilka mål som ska uppnås liksom vilken 

avtalsmodell som ska användas. Därefter skulle uppgiften att genomföra upphandlingarna övergå till 

en expertorganisation. Det finns enligt Nilsson sannolikt synergier som kan innebära att beställaren 

kan göra ekonomiska besparingar med en sådan organisation. Denna potential blir ännu större om 

man anpassar upphandlingarnas och kontraktens utformning till de erfarenheter som 

uppföljningsverksamheten ger belägg för. 193 

Benchmarking 

Ytterligare en metod för utvärdering och kunskapsuppbyggnad inom kollektivtrafiken som tas upp i 

litteraturen är benchmarking. Som redan nämnts ska den årliga rapporten som de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ska ta fram enligt EU:s kollektivtrafikförordning bl.a. möjliggöra 

benchmarking.   

Genom benchmarking kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna lära av varandra. Svensk 

Kollektivtrafik tar fram statistik på en rad områden som används eller kan användas som underlag för 

benchmarking: Kollektivtrafikbarometern som är en resvane-, kvalitets och attitydundersökning som 

gjorts sedan år 2001, Kollektivtrafikkompassen (f.d. Stadstrafikkompassen) som omfattar statistik 

från tätortstrafik i ca 70 svenska städer baserad på 43 nyckeltal, Barometer för anropsstyrd 

kollektivtrafik (färdtjänst, sjukresor och övrig anropsstyrd trafik) samt miljö- och fordonsdatabasen 

Frida. 

Trafikanalys tar fram och publicerar statistik om regional linjelagd kollektivtrafik och färdtjänst samt 

helt kommersiell linjetrafik på vatten och på väg. SKL tar fram Öppna jämförelser för kollektivtrafiken 

som bygger på Svensk Kollektivtrafiks och Trafikanalys statistik.  I Öppna jämförelser kollektivtrafik 

jämförs utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och 

ekonomi. 

Huvudsyftet med Öppna jämförelser är enligt SKL att bidra till starkare politisk styrning av 

kollektivtrafiken. För att kunna stärka den politiska styrningen, och därmed också medvetenheten 

om kostnader, prioriteringar och olika samhällsnyttor, krävs relevanta indikatorer som både 

underlättar en uppföljning av uppsatta mål, och politisk styrning. En bättre och tydligare styrning 

innebär att man kan ställa krav, helt i linje med kollektivtrafiklagens mål att ge bättre förutsättningar 

för politisk styrning. Med hjälp av Öppna jämförelser får de ansvariga politikerna också ett verktyg 

för kostnadskontroll. 

Öppna jämförelser skapar möjligheter för politikerna att följa upp verksamheten.  Ett viktigt politiskt 

område är, enligt SKL, resursfördelning. Ett syfte blir därför att öka kunskapen om den samhällsnytta 

som kollektivtrafiken bidrar till och vad man kan få i kollektivtrafikväg för en viss kostnad, genom att 
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öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader. Tanken är att olika län 

genom jämförelser ska kunna lära av varandra, speciellt om länen liknar varandra till exempel när det 

gäller befolkningsunderlag. Jämförelser stimulerar till förbättringsarbete, vilket i slutändan ska ge 

bättre kollektivtrafik till invånarna.194 

Ett problem på benchmarkingområdet är att det finns betydande brister i Trafikanalys statistik om 

kollektivtrafik195. Bristerna sammanfattas i en skrivelse som Svensk Kollektivtrafik och de andra 

intresseorganisationerna inom kollektivtrafiken har skickat till infrastrukturministern och Trafikanalys 

generaldirektör.196  

3.6.2. Kunskapsspridning  
Det finns inte bara behov av att öka kunskapen, utan även att sprida den kunskap och de 

erfarenheter som finns till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.   PwC pekar på att de största 

trafikföretagen ”sitter på ett enormt informationsövertag” jämfört med både mindre lokala 

konkurrenter och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som bara handlar upp stora trafikavtal 

vart femte eller tionde år. De största trafikbolagen har blivit experter på trafikupphandlingar. 

Eftersom de största bussföretagen verkar i hela landet och deltar i flera upphandlingar varje år kan 

de ha flera upphandlingsexperter anställda.197 

UPNÄT 

Svensk Kollektivtrafik driver ett antal olika nätverk som regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte 

inom olika områden hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. UPNÄT är Svensk 

Kollektivtrafiks nätverk för de som arbetar med upphandlings- och avtalsfrågor hos medlemmarna. 

Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring 

avtalsprocessen och modellavtal.198 Svensk Kollektivtrafik har rekryterat en affärutvecklare som 

deltar i UPNÄT:s möten 

Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetar inom ramen för Kollektivtrafikens 

avtalskommitté, KollA, för att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg 

som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess. I KollA ingår representanter från såväl beställar- som 

entreprenörssidan. Genom att ta tillvara goda exempel, utveckla standardiserade dokument och 

modellavtal samt sprida kunskap om innovativt upphandlingsarbete ger Avtalsprocessen 

förutsättningar för mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda 

parter.199 Partnersamverkan genomför även seminarier, temadagar och konferenser för att sprida 

kunskap om avtals- och upphandlingsfrågor.  

K2 

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. K2 forskar om hur 

kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner samt utbildar 

kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik 

förs på vetenskaplig grund. K2 bedriver bl.a. forskning inom Effektivare styrning, Kontrakt för 

samverkan, Innovativ finansiering samt Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med 

kollektivtrafiken.200 
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3.6.3. Enkätundersökning: Kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsspridning 
En vanlig åtgärd för att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på kostnader, 

resande osv. i syfte att minska kostnaderna är att delta i Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk, 

Upnät. 71 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har deltagit i Upnät. Den näst 

vanligaste åtgärden är att delta i Partnersamverkans nationella och regionala 

upphandlingsseminarier. Nästan sex av tio kollektivtrafikmyndigheter har deltagit Partnersamverkans 

seminarier. 

Nära fyra av tio regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar systematiskt med att sammanställa och 

analysera data för att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på kostnader, 

resande etc. 

Flera kollektivtrafikmyndigheter har kompletterat sina svar. En skriver att de har gjort en grundlig 

genomgång och utvärdering av befintliga avtal och utvecklat en ny affärs- och avtalsmodell som 

förväntas skapa förutsättningar för att erbjuda kunden en mer positiv reseupplevelse genom bättre 

kvalitet och leveranssäkerhet och därmed bidra till intäktsökning och måluppfyllelse. En annan 

konstaterar att fordonsleverantörerna inte följer Buss 2014, vid uppföljning efter trafikstart visar det 

sig att leveranserna har stora brister. Fordonsleverantörerna konstaterar att ingen har kontrollerat 

detta tidigare. En tredje myndighet skriver att de i dag har 14 avtal i linjetrafiken och avser att teckna 

30 i skolskjuts/serviceresor. Detta medför en naturlig nära kontakt med trafikutövarna. Dessutom är 

det en som framhåller att de avser att bli mer delaktiga i t.ex. Partnersamverkans nationella och 

regionala upphandlingsseminarier. 

 

 

Figur 20 Andel RKM som arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på 
kostnader, resande osv. för att minska kostnaderna 
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3.7. Andra driftsformer än upphandling    
Att upphandla kollektivtrafik av kommersiella trafikföretag är inte den enda möjligheten att bedriva 

kollektivtrafik. Det är även möjligt att bedriva trafiken i egen regi, att överlåta trafikföretag bedriva 

den helt kommersiellt och att överlåta trafiken till frivilliga krafter så att den kan bedrivas delvis 

ideellt. 

3.7.1. Kollektivtrafik i egen regi 
Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från 

konkurrensutsättning. Med få budgivare går det inte, som, att få den konkurrens i upphandlingarna 

som är en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka företag 

lägger anbud i dag och i framtiden är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Men 

författarna menar också att man kan vända på frågan. De hävdar att det är beställarens uppgift att 

säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare på marknaden. Beställaren bör därför förbättra 

förutsättningarna för detta.201  

PwC har genom en intervjustudie analyserat för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva 

busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik och att inte gå över till egen 

regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka konkurrensen och antalet anbudsgivare.  

Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bättre möjlighet att genomföra 

förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och att regionen får kontroll över 

hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir 

kortare än med upphandling och att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie 

om att bedriva kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre 

kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre, flexibiliteten ökar 

när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m., kommunernas insyn i verksamheten 

underlättas, det går att använda regionens resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning 

förenklas (FRIDA, Rebus), administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid 

inköp av drivmedel m.m.202 

Det finns även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En hänger samman med effektiviteten. I ett 

samarbete mellan det offentliga och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och 

forskningen om samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift att 

säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och 

motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att 

säkerställa den produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Något 

förenklat skulle man kunna säga att den offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till 

rätt saker ur ett samhällsperspektiv och den privata partnern för att resurserna används på bästa sätt 

för givna ändamål.203  

Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen inte har drivit trafik i egen regi på 

många år och att det därför finns risk att rätt kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar, 

att osäkerhet är stor vid införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden är lång. 

Sweco framhåller ytterligare generella nackdelar: lokala trafikföretag kan slås ut, svårt att börja 

upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler deltidstjänster om 
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förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra uppgifter mellan arbetspassen) och 

med bara en operatör finns det ingen konkurrens.  

Enligt PwC analys av ger kollektivtrafik i egen regi tillsammans med ett befintligt kommunalt ägt 

bussföretag, i detta fall Västerås Lokaltrafik, samma fördelar som egen regi ovan. Dessutom blir 

verksamheten en del av en redan befintlig organisation som framgångsrikt driver bussbolag med 

nöjda resenärer och förare samt hög driftssäkerhet. Dessutom blir osäkerheten mindre vid i 

uppstarten. Till detta kommer stordriftsfördelar som resulterar i lägre uppstartskostnader än helt 

egen regi och sannolikt lägre framtida kostnader. Nackdelarna är osäkerhet om vilken värdering som 

ska gälla för Västerås Lokaltrafik och viss osäkerhet vid driftsövertagandet. 

Fördelarna med att inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna är följande: 

möjlighet att i framtida upphandlingar styra mer mot de aspekter man är missnöjd med i nuvarande 

avtal, att upphandling i konkurrens i teorin resulterar i det bästa priset, att det finns ett tydligt 

regelverk kring upphandling av kollektivtrafik och att det har en juridiskt etablerad form. Nackdelarna 

är att långa avtal kan resultera i låg flexibilitet, att små trafikbolag kan slås ut, att upphandling av 

kollektivtrafik är en lång och kostsam process, att upphandlingar ofta överklagas vilket är kostsamt, 

att det historiskt varit stora driftstörningar, relativt låg kundnöjdhet idag och att det är svårt att 

påverka kundnöjdheten och lägre resandeökning än förväntat/önskat, otrygg anställningsform för 

förarna samt att det troligen blir stora kostnadsökningar vid nästa upphandling.204  

Utöver Region Örebro Län och Jämtland har Skåne, Värmland och Dalarna, enligt PwC, undersökt 

möjligheten att driva kollektivtrafik i egen regi. Dessutom körde Östgötatrafiken busstrafik i väntan 

på att en överprövning av en upphandling som inletts skulle slutföras.205 Region Örebro har beslutat 

gå över till trafik i egen regi i samarbete med Västerås Lokaltrafik. I dag körs kollektivtrafik i egen regi 

i Västerås Lokaltrafik, Luleå Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Borås Lokaltrafik, Skellefteå buss och 

Gamla Uppsala Buss.  

Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är motstridig. Å ena sidan 

pekar Vigrens analys på att kostnadseffektiviteten är lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt 

ägd operatör. Offentligt ägda företag hade enligt hans analys signifikant högre kostnader än privat 

ägda företag och att det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.206 

Å andra sidan visar Hulténs analys att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige, som får sig trafiken 

tilldelad, inte har högre kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per 

påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning av busstrafiken till 

ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara kommuner som använder upphandling i 

konkurrens för att välja ut en operatör. Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.207 

3.7.2. Helt kommersiell kollektivtrafik   
Den 1 januari 2012 fick trafikföretagen fritt etablera helt kommersiell kollektivtrafik i alla geografiska 

marknadssegment. Genom den nya kollektivtrafiklagen avskaffades även begränsningen för 

kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Därigenom skulle, enligt 

propositionen, dynamiken på kollektivtrafikmarknaden öka och bidra till ett större utbud av 

kollektivtrafik och ökat resande. För resenärerna förväntades den nya regleringen kunna leda till ett 

större antal resealternativ och ökad valfrihet. Marknaden för persontrafik på järnväg öppnades från 

och med oktober 2010. 
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Marknadsöppningen i den regionala kollektivtrafiken har hittills haft en högst marginell betydelse på 

utbudet och resenärernas valmöjligheter. I den regionala kollektivtrafiken körs endast 2,9 procent på 

rent kommersiella grunder (2014), och då huvudsakligen i vissa begränsade nischer. Däremot finns 

det finns ett stort kommersiellt inslag på 44 procent i den interregionala trafiken, särskilt på järnväg 

där 37 procent av trafiken utförs helt utan subventioner.208 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader genom att överlåta trafik till 

trafikföretag som avser att bedriva den helt kommersiellt eftersom de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna då inte längre behöver delfinansiera denna trafik med skattemedel. 

Innan marknaden för kommersiell busstrafik öppnades år 2012 pekade WSP på att om 

trafikhuvudmännens ensamrätt att bedriva kollektivtrafik tas bort kommer den helt kommersiella 

trafiken med stor sannolikhet att vara begränsad och framförallt uppstå på linjer och i områden med 

stort resande. Detta gör samtidigt att trafikhuvudmännen framförallt kommer att få konkurrens i 

trafikstarka områden och relationer, dvs. i områden och på linjer som används för att korsfinansiera 

trafik med lågt resande, t.ex. i glesbygd. Trafikhuvudmännens intäkter kommer därför att minska.209  

Nilsson pekar på samma problem. Om en regional kollektivtrafikmyndighet släpper kollektivtrafik 

som denne bedömer kan drivas kommersiellt lönsamt, så överlåter den samtidigt trafik som bidrar till 

att hålla nere underskottet i den egna verksamheten. Ju mer trafik som övergår från att bedrivas 

med stöd från samhället till att genomföras i privat regi desto större blir kostnaderna för 

skattebetalarna.210 Även Hultén pekar på risken för ”cherry picking”.211 

Ett annat problem som både Hultén och WSP framhåller är att det är svårt att integrera kommersiell 

kollektivtrafik med subventionerad trafik. Kollektivtrafiken i städerna (där man kan anta att den 

största potentialen att bedriva kommersiell trafik finns) bedrivs i dag i hög grad som nätverk där det 

råder mycket stora systemeffekter. Eftersom den helt kommersiella kollektivtrafiken framförallt 

kommer att erbjuda trafik på enstaka linjer så kommer det sannolikt att bli krångligare att resa för de 

resenärer som väljer att resa med den helt kommersiellt trafiken. För företagen som erbjuder helt 

kommersiell kollektivtrafik medför den stora systemeffekten i städerna att det blir svårt att erbjuda 

konkurrenskraftiga alternativ till den subventionerade kollektivtrafiken.212 

WSP framhöll även att de olika villkoren mellan trafik som subventioneras med skattemedel och den 

rent kommersiella trafiken kommer att göra det svårt för den kommersiella att konkurrera.213 Den 

upphandlade kollektivtrafiken delfinansieras till omkring 50 procent av kommuner och 

landsting/regioner genom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, medan den helt kommersiella 

kollektivtrafiken ska bära sina egna kostnader och gå med vinst.  

Om kollektivtrafik som i dag delfinansieras och upphandlas av de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ersätts av kommersiell trafik kommer biljettpriser att behöva höjas och 

utbudet minskas. Forskningen är tydlig om att höjda biljettpriser och minskat utbud leder till ett 

minskat kollektivtrafikresande214. Eller som Trafikanalys skriver ”Från forskning vet vi att lokal och 

regional kollektivtrafik i ett system helt utan subventioner kommer att leda till mindre trafik och 

högre priser än det optimala. Därför subventioneras kollektivtrafik…”215  

Ytterligare ett problem är att den kommersiella kollektivtrafikens saknar helhetssyn. Trafikanalys 

framhåller att ”Den kommersiella trafiken tar inget långsiktigt och inget övergripande ansvar för ett 
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läns kollektivtrafik utan det ansvaret ligger hos RKM.”216 Holmberg beskriver detta som en 

målkonflikt mellan det företagsekonomiska och det samhällsekonomiska synsätten inom 

kollektivtrafiken. Han menar att kollektivtrafiken innehåller drag av såväl kommersiell verksamhet 

som samhällelig service finansierad av skattemedel. Kollektivtrafiken ska tillgodose alla medborgares 

behov och i hela landet. Detta krav finns inte på en kommersiell verksamhet. Där kan man välja ett 

segment som man fokuserar på. Det är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger 

samma utfall som ett samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom det 

samhällsekonomiska synsättet inte tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta 

mål som gäller fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett 

samhällsekonomiskt synsätt.217
  

Privata och offentliga aktörer har olika skäl att engagera sig i en verksamhet. Den offentliga sektorns 

skäl för att engagera sig i kollektivtrafik att säkerställa samhällsintressen och öka samhällsnyttan. 

Privata företags beteende styrs istället av att de är vinstmaximerande. 

Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och de olika forskningsinriktningar som bildar grunden 

för teorierna om samverkan mellan det offentliga och det privata bör kollektivtrafikförsörjningen, 

som redan nämnts, utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen. Detta är inte 

möjligt om kollektivtrafik bedrivs helt kommersiellt. 

Det är först när man har en tydlig bild av samhällets mål som man kan avgöra hur 

kollektivtrafikförsörjningen bör organiseras och vilken roll privata operatörer bör spela. Då kan man 

organisera samverkan så att såväl den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar 

väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik) som den 

produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt) kan tas tillvara.218 

Utredningen om järnvägens organisation framhåller att den s.k. 21-dagarsregeln skapar problem för 

resenärerna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och i vissa avseenden även för de företag 

som vill köra helt kommersiell kollektivtrafik. Regeln innebär att buss- och tågföretag som kör helt 

kommersiell kollektivtrafik kan upphöra med sin trafik efter tre veckor, medan kollektivtrafiklagen 

och upphandlingslagstiftningen kräver en process på upp till två till tre år för att de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna ersätta den trafik som de kommersiella företagen har lämnat 

med några dagars varsel. I värsta fall kan detta medföra att resenärerna blir helt utan kollektivtrafik 

under tre år tills den regionala kollektivtrafikmyndigheten fattat nödvändiga beslut och upphandlat 

trafiken. Utredningen konstaterar att regeln medför att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

inte vågar släppa från sig systemkritiska linjer.219 Detta innebär i sin tur att trafikföretagen får det 

svårare att starta helt kommersiell trafik.  

3.7.3. Delvis ideell kollektivtrafik   
Trafikanalys har pekat på att det är möjligt att sänka kollektivtrafikens personalkostnader genom att 

driva kollektivtrafik med s.k. byabussar.220 Även Kollektivtrafikkommittén tog upp frågan om att 

bedriva kollektivtrafik med frivilligarbete. Kommittén menade att höga trafikeringskostnader och 

brist på entreprenörer i vissa delar av landet gör att huvudmännen inte kan upprätthålla acceptabel 

tillgänglighet i glesbygdsområden. Ett sätt kan då vara att försöka utnyttja den sociala ekonomins 

möjligheter.  
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Försök med s.k. byabussar har enligt utredningen fungerat bra så länge eldsjälarna orkar. För mer 

uthålliga lösningar behövs ofta någon form av professionellt och ekonomiskt stöd. 

Trafikhuvudmännen bör därför söka samarbete med byalag, idrottsföreningar och andra lokala 

krafter i syfte att utveckla en kostnadseffektiv lokal transportservice i glesbygder. Generös 

tillståndsgivning, professionellt bistånd och ekonomisk hjälp ger stimulans till lokala aktörer som visat 

intresse och engagemang. 

Fördelar är att de boende i bygden får fler resmöjligheter till ett billigt pris. Människor får större 

möjligheter att bo kvar och man når miljövinster genom färre bilresor. Kollektivtrafikkommittén 

föreslog att trafikhuvudmännen aktivt skulle söka samverkan med intresserade organisationer inom 

den sociala ekonomin samt stödjer utbildning av frivilliga förare av byabussar och liknande trafik, så 

att förarna kan erhålla taxiförarlegitimation och få bra kunskap om kollektivtrafiken i länet.221 

Trafik med byabussar betalas oftast av kommunen eller trafikföretag som är aktiva i kommunen. 

Bussen körs av de som bor i byn och föraren får ingen ersättning. Föraren måste däremot tillstånd för 

att få ta betalt av passagerare. Exempel på byabussar finns i Kölsillre (Ånge kommun), Korsholms 

kommun och Dunker (Flens kommun).222 

Erfarenheterna av byabussprojekt med frivilliga förare är blandade. En del projekt har lags ned på 

grund av lågt intresse, medan andra har gått över och blivit ordinarie linjetrafik. Ett hinder för att 

utveckla konceptet med frivilliga förare inom kollektivtrafiken i glesbygd är det faktum att föraren 

måste ha taxilegitimation om man vill ta betalt av resenärerna. Byabussar är därför, om de ska kunna 

köras av frivilliga förare, förhindrade att ta ut avgifter för trafiken. Ett generellt problem för 

byabussar och liknande verksamheter som kräver ett starkt lokalt engagemang är att klara av att 

driva verksamheten över tid. För att projekt med byabussar ska lyckas krävs i grunden en stark 

organisation av typen hembygdsförening, byalag eller liknande. Det är också svårt att hitta frivilliga 

förare.223 
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3.7.4. Enkätundersökning: Bedriv trafiken på annat sätt än genom 

upphandling  

Egen regi 

Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en 

del trafik i egen regi. 43 procent har övervägt att driva delar av verksamheten i egen regi och 10 

procent har övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken helt i egen regi. 

14 procent driver redan trafiken i egen regi. En tredjedel har inte övervägt detta. 

 

 

Figur 21 Andel RKM som övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken i egen regi 

Helt kommersiell kollektivtrafik och delvis ideell kollektivtrafik 

En stor majoritet, 67 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har varken överlåtit kollektivtrafik för 

att den ska köras helt kommersiellt eller delvis ideellt. 14 procent har överlåtit trafik till för att den 

skulle köras som helt kommersiell kollektivtrafik. En av de som överlåtit trafik svarar att de överlåtit 

flygbusstrafik. En annan skriver att en linje att köras kommersiellt från och med februari 2018. En 

tredje skriver att de kommersiella initiativ som funnits har lagts ner igen. 

10 procent har överlåtit trafik till ideell verksamhet för att den skulle köras med byabuss eller 

liknande. En av de som svarar att de överlåtit trafik till ideell verksamhet skriver också att projektet 

är avslutat. 

En respondent pekar på att det finns ett exempel där två kommuner har skapat en linje själva med 

trafik mellan kommunerna. 
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Figur 22 Andel RKM som överlåtit kollektivtrafik till ideell verksamhet eller för att drivas helt kommersiellt 

3.8. Restid och framkomlighet 
Flera rapporter framhåller att åtgärder som ökar reshastighet och minska restiden kan vara mycket 

kostnadseffektiva. Enligt en bok som tagits fram av K2 tillsammans med Statens vegvesen i Norge och 

Urbanet Analyse är bättre framkomlighet för buss och spårvagn en av de mest lönsamma åtgärderna 

som kan genomföras i större stadsområden. Analyser visar att 10 procents ökad hastighet kan ge 

omkring 9 procent lägre kostnader för kollektivtrafiken.224  

Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den påverkar omloppstider och antal fordon och 

förare som är i drift. En hög reshastighet gör att fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det 

möjligt för färre bussar att köra fler turer.225  

Restiden har även mycket stor betydelse för resenärerna. Restiden är en av de tyngst vägande 

faktorerna när man väljer vilket färdmedel som man ska resa med. Restiden påverkar dessutom både 

resandet och färdmedelsfördelningen. Genom att minska restiden går det att öka 

kollektivtrafikresandet.  

Ett sätt att beskriva hur restiden påverkar efterfrågan på kollektivtrafik är att redovisa 

efterfrågeelasticiteten för restid, dvs. restidselasticiteten. Med restidselasticitet menas med hur 

många procent resandet ändras när restiden ändras med 1 procent.  
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Som generella mått kan anges:  

 10 procents minskning av åktiden (den tid man sitter i fordonet) ger 4 till 6 procent fler 

resenärer, elasticiteten är -0,4 till -0,6 dock högre för tåg (-0,6 till -0,8)226  

 10 procents minskning av gångtiden ger 3 till 4 procent fler resenärer (upp till 8 procent för 

tjänsteresor)227 

Detta är de kortsiktiga effekterna. Efter 5-10 år kan effekterna bli 50 procent högre.228  

Lägre driftkostnader genom kortare körtider möjliggör ökad turtäthet, som ger resenärerna kortare 

väntetid mellan avgångarna. Detta kan även förbättra kollektivtrafikens restidskvot gentemot bil. 

Potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik genom åtgärder som 

prioriterar kollektivtrafiken beräknas till 8 procent och av större linjeomläggningar i befintligt gatu- 

och vägnät till 5 procent.229 

Åtgärderna för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels 

trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Utöver att åtgärderna i båda dessa 

grupper kan minska kostnader och öka kollektivtrafikresandet kan åtgärderna i respektive grupp få 

andra effekter.  

Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer 

som kompletteras med matartrafik, är enligt konsultföretaget Transek den klart mest 

kostnadseffektiva åtgärden för att öka kollektivtrafikresandet.230 

Trafikplaneringsåtgärder kan ha stor påverkan på driftskostnaderna. Driftskostnaderna för en rak 

linje, krokig linje och en ringlinje skiljer flera hundra procent. Samtidigt leder genare linjedragning, 

ökat avstånd mellan hållplatserna till att en del resenärer får längre gångavstånd till hållplatserna. 

Holmberg pekar på att det kan finnas en målkonflikt mellan å ena sidan rörelsehindrade resenärers 

behov av korta gångavstånd, som leder till fler eller krokiga linjer och därmed lägre turtäthet 

och/eller längre restider givet en viss resursram, och å andra sidan flertalet resenärers prioritering av 

hög turtäthet och kort restid. Målkonflikten kan lösas med kompletterande trafik som servicelinjer 

för personer med funktionsnedsättningar.231 

Framkomlighetsåtgärder i form av busskörfält och signalprioritering m.m. leder till ökad tillförlitlighet 

och minskad risk för förseningar i kollektivtrafiken. Stockholms stad har i en översiktlig 

samhällsekonomisk beräkning av framkomlighetsåtgärder på en av stombusslinjerna i Stockholm 

dragit slutsatsen att framkomlighetsåtgärder kan vara samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Den 

samhällsekonomiska nyttan var omkring fem gånger större än kostnaden.232 

Framkomlighetsåtgärder leder dessutom till bättre arbetsmiljö för bussförarna233 och bättre komfort 

för resenärerna. Körfält som är reserverade för busstrafik ökar förutsättningarna för att hålla en jämn 

hastighet utan onödiga inbromsningar och sidoförflyttningar234.  

Att ge kollektivtrafiken prioritet framför övrig fordonstrafik handlar inte enbart om att skapa en 

snabb, pålitlig trafik utan är också ett bra sätt att öka kapaciteten på gator och vägar. Kol-TRAST 

skriver t.ex. att ”I befintlig stadsmiljö, med begränsat gatuutrymme, betyder detta i de flesta fall att 

kollektivtrafiken måste prioriteras framför biltrafiken – ’prioritet för de många på bekostnad av de 

få’.”235 Keolis skriver på samma tema ”Bogotas borgmästare Enrique Peñalosa, som är en 
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förgrundgestalt i kollektivtrafiksutvecklingen i Sydamerika, säger att ’en buss med 80 passagerare har 

rätt till 80 gånger mer plats i gaturummet än en bil med en person’. Detta av både effektivitets- och 

rättviseskäl.”236 Med reserverade körfält kan bussar klara 15 gånger så många passagerare som 

personbilar.237  

3.8.1. Trafikplaneringsåtgärder 

Linjedragning  

Kol-TRAST framhåller att man alltid ska välja en gen linjedragning. Utforma linjerna raka och låt dem 

gå centralt igenom bebyggelsen de försörjer. Det ökar attraktiviteten och minskar driftskostnaderna. 

Som figuren nedan visar så är driftskostnaderna för en krokig linje med många stopp dubbelt så hög 

som en rak linje med få stopp och en ringlinje med många stopp har 3,5 gånger så höga 

driftskostnader.  Fördelarna med en tydlig och gen linjedragning är också att linjerna blir lätta att 

förstå och minnas, vilket gynnar information och marknadsföring 

 

Figur 23 Driftkostnader för olika linjedragningar
238

  

Avstånd mellan hållplatserna 

Tidsåtgången vid hållplatser är oftast större än tidsförlusten på grund av ljussignaler och störningar 

från annan trafik. Hållplatsavstånden bör därför inte vara för korta.239 Allt för tätt liggande hållplatser 

sänker medelhastigheten samtidigt som ett allt för glest hållplatsavstånd ger sämre tillgänglighet. En 

avvägning måste därför göras för att finna den bästa lösningen för resenärerna på linjen.240 

Av- och påstigning 

Tidsförlusten vid hållplatser beror i hög grad på hur taxesystemet är utformat dvs. hur lång tid 

viseringen tar och hur bussen är utformad samt om man kan gå på i alla dörrar. Om man kan betala 

och kontrollera biljetterna innan man går ombord kan mycket tid sparas. I BRT-system sker oftast 

viseringen innan man går ombord.241  

Enligt en studie från KTH kan hållplatstiden minskas med 19 procent genom påstigning i alla dörrar 

kombinerat med ITS-åtgärder för att undvika kolonnkörning och skapa lagom avstånd mellan 

bussarna. Med påstigning längst fram i bussen genom en dörr och visering med smarta kort tar det 

varje resenär i genomsnitt 2,4 sekunder att komma ombord i Stockholms innerstadstrafik242. Som 

jämförelse tar det i genomsnitt 0,5 sekunder för en resenär att stiga på en buss i valfri dörr när 

bussen har sex enkeldörrar243.  Kol-TRAST pekar dessutom på att fordonens utformning påverkar 
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tiden vid hållplats. Breda dörrar, låggolv och lämplig inredning kan minska tiden för på- och 

avstigning. 

Åtgärder för att snabba upp av- och påstigningen medför även kostnader. Stockholms stad beslöt, 

efter ett pilotprojekt som bl.a. syftade till att minska restiden på en av stombusslinjerna i Stockholms 

innerstad, att inte permanenta de medföljande trafikvärdarna som gjorde det möjligt att låta 

passagerarna stiga på i ytterligare ett dörrpar. De togs bort efter försöket. Hållplatstiderna blev 

visserligen något kortare, men effekten var begränsad och kostnaden för värdarna stod inte i 

proportion till tidsvinsten varför denna lösning inte kommer permanentas.244 

Stombusslinjer  

Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer 

som kompletteras med matartrafik, är som redan nämnts, den klart mest kostnadseffektiva åtgärden 

för att öka kollektivtrafikresandet enligt Transek.245 Genom att samla resurserna i stråk (stomlinjer) 

har man, där det införts, fått bevisade effekter på ökat resande: allt från 10 till 75 procent, beroende 

på utgångsläge och insatta resurser246.  

Anpassning av busstrafikens linjenät till att bli stomnät innebär att trafikutbudet koncentreras till ett 

begränsat antal linjer med hög turtäthet och gena linjesträckningar där kollektivtrafiken prioriteras 

gentemot övrig trafik i stråket. Ett sådant linjenät leder till kortare restid för resenärerna och kortare 

körtider för operatören vilket i sin tur gör det möjligt att öka turtätheten. Slutligen blir det också 

lättare att åstadkomma en prioritering av kollektivtrafiken när antalet linjer är färre och turtätheten 

är hög. Erfarenheter från sådana trafikomläggningar visar att man kan få såväl stora resandeökningar 

som stora förändringar av färdmedelsfördelningen. Hållplatsavstånden bör vara ”lagom långa”. På 

stomlinjer bör avstånden mellan hållplatserna vara 600 – 800 meter, i centrala delar något kortare 

och på landsbygd längre. 247 

Ett problem med att trafikutbudet koncentreras till ett stombussnät är att gångavstånden ofta blir 

längre än i konventionella bussystem, vilket skapar problem för rörelsehindrade och äldre. Ett 

stomnät bör därför kompletteras med en trafik anpassad för personer med funktionsnedsättningar i 

form av servicelinjer eller anropsstyrd trafik. 248 De som reser med matarbussarna kan uppleva att de 

fått en försämrad kollektivtrafik eftersom de får göra fler byten. Det är därför viktigt att såväl 

stombusstrafiken som matartrafiken ses som ett enhetligt system med goda bytesmöjligheter och 

anpassade turtider. 

3.8.2.  Framkomlighetsåtgärder  
Framkomlighetsåtgärderna kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller trafikföretaget inte 

genomföra själva, utan det är kommunerna och Trafikverket i form av väghållare som kan genomföra 

dessa åtgärder. 

Kollektivtrafikkörfält och kollektivtrafikgator 

Reserverade körfält är enligt Kol- Trast ett effektivt sätt att skapa en mer pålitlig kollektivtrafik med 

korta restider. Kollektivtrafikkörfält är ett körfält som är reserverat för fordon i linjetrafik. Övriga 

fordon är förbjudna att använda körfältet.  

Det är möjligt att separera kollektivtrafiken trafiken i ännu högre grad från övrig vägtrafik genom att 

bedriva den på kollektivtrafikgator. Kollektivtrafikgator är infrastruktur som endast får användas av 
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fordon i linjetrafik. Exklusiviteten erbjuder betydande möjligheter till snabbhet, pålitlighet och en 

förbättrad säkerhet eftersom bussar och spårvagnar separeras fysiskt från den övriga trafiken, vilket 

avsevärt minskar risken för att den övriga trafiken inkräktar på kollektivtrafikens utrymme. Detta 

innebär att trafiken kan drivas säkert med högre hastighet mellan hållplatserna.249 

Signalprioritering  

Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad 

effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Kol-Trast framhåller att restidsmätningar i 

svenska städer visar att upp till 70-80 procent av alla förseningar på en resa med buss i städer beror 

på väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp av prioritering i trafiksignalerna 

kan körtiden minskas med 10-20 procent. Fördelarna med signalprioritet för kollektivtrafik blir störst 

när prioritet genomförs som en del i ett paket med åtgärder för ett stråk eller en linje.250 

Gatuparkeringar 

Det går även att öka framkomligheten genom att ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och 

genom att förbättra kontrollen av felparkerade bilar och bilar som stannar vid busshållplatser. Keolis 

föreslår flera åtgärder för att öka framkomligheten genom att minska problemen med felparkerade 

bilar. De vill se en nolltolerans mot felparkerade fordon och betydligt högre böter för den bilist som 

hindrar kollektivtrafik. I dag är det i regel dyrare att resa utan biljett i kollektivtrafiken än att 

felparkera. Dessutom vill de att det ska bli enklare att snabbt forsla bort felparkerade fordon, att det 

behövs fler parkeringsvakter och trafikpoliser samt att bussarna ska vara utrustade med kameror för 

dokumentering av bilar som kör i busskörfält eller är felparkerade och bör bötfällas.251 

Nyttotrafik under rusningstiden 

Keolis föreslår att andra former av nyttotrafik ska flyttas från rusningstiden. Det är ett arbete som 

redan pågår inom Stockholms stads trafikkontor. 

Arbeten i gatumiljö 

Ytterligare en anledning till att den vägburna kollektivtrafiken kan ha svårt att komma fram är olika 

former av arbeten i gatumiljön. Det handlar både om vägarbeten och om åtgärder i övrig 

infrastruktur som vatten/avlopp och el. Keolis, som skrivit en rapport om framkomligheten för 

busstrafiken i Stockholms innerstad, framhåller att det på ett år utförs över 4 000 arbeten i 

gatumiljön i Stockholms stad. Följden blir förseningar och att busslinjerna behöver läggas om. Enligt 

Keolis tar många av arbetena tar längre tid än beräknat, vilket genererar kostnader och ineffektivitet 

som förs över på kollektivtrafikresenärerna. Bristande samordning av gatuarbeten inom samma 

område och arbeten som startar tidigare än beräknat försvårar planerad omläggning av busstrafiken. 

Keolis föreslår att kollektivtrafikens kostnader ska ingå som en post i kalkylen vid upphandling av 

arbeten som utförs i gatumiljön, att arbetena görs i fler skift, att tidplanerna följs upp och att bonus-

malussystem införs för vägarbetena.252 

Bilfria zoner 

Det går även att förbättra framkomligheten för den vägburna kollektivtrafiken genom att införa 

bilfria zoner. Det finns flera exempel på hur andra städer som planerar att införa zoner utan biltrafik. 

I Oslo har man beslutat att stadens kärna ska vara fri från privat fordonstrafik 2019. I Barcelona pågår 

arbetet med att omvandla 60 procent av stadens bilvägar till gator för fotgängare och cyklister. Paris 

anordnar regelbundet söndagar där 50 procent av huvudstaden är helt bilfri och maxhastigheten är 

20 km/h i övriga staden. 253 
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3.8.3. Enkätundersökning: Restid och framkomlighet 
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att 

minska kostnaderna. Sex av åtgärderna har genomförts av mer än hälften av myndigheterna. Närapå 

nio av tio, 86 procent, har rätat ut busslinjer. Nästan lika många, 76 procent, infört stombusslinjer 

och snabbat upp av- och påstigningen. Två av tre kollektivtrafikmyndigheter har minskat antalet 

hållplatser för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna. 

Omkring 60 procent av myndigheterna har tillsammans med kommun eller Trafikverket infört 

signalprioritering och anlagt busskörfält och bussgator. Var fjärde RKM har tillsammans med 

kommun tagit bort gatuparkeringar ut med busslinjer och bättre kontroll av felparkerade bilar utmed 

busslinjen som vidtagits av 14 procent. 

En kollektivtrafikmyndighet skriver dessutom att de för diskussion med kommuner om prioritering 

och utformning av gator för ökad framkomlighet. En annan skriver att huvudsyftet med åtgärderna 

har varit att öka kollektivtrafikens attraktivitet.   

 

Figur 24 Andel RKM som vidtagit olika åtgärder för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna 
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3.9. Nedläggning av kollektivtrafik 

3.9.1. Dra in kollektivtrafik med få resenärer 
Urbanet har pekat på att det enklaste sättet att minska kollektivtrafikens kostnader är att minska 

utbudet.254 Detta skulle naturligtvis få konsekvenser för de resenärer som reser med den trafik som 

skulle läggas ned.  

WSP framhåller att kollektivtrafik med få resenärer påverkar energieffektiviteten. När en buss har låg 

beläggningsgrad blir resan individuellt sett mindre energieffektiv, eftersom bussens utsläpp delas 

upp på färre resenärer. Bussturer med få resenärer ger därmed upphov till högre energianvändning 

per personkilometer jämfört med bussar med normal beläggningsgrad. 

Ett räkneexempel: En busstur på 10 km med 5 passagerare som åker från start- till ändhållplats ger 

åtta gånger högre utsläpp per personkilometer jämfört med samma buss med 40 passagerare.  

Ur ett energimässigt perspektiv kan det därför vara motiverat att se över de bussturer som har låg 

beläggning. Å andra sidan har SL [som var beställaren av rapporten] även ett samhällsansvar för att 

försörja alla delar av länet med ett basutbud av kollektivtrafik, vilket innebär att många bussturer 

med låg beläggning kan behöva vara kvar.255 

Holmberg anser att kollektivtrafikbranschen ofta hukar inför de målkonflikter som finns inom 

kollektivtrafiken.  Målkonflikter som förr eller senare måste hanteras. Kollektivtrafiken är jämfört 

med många andra verksamheter lite unik därför att den innehåller drag av såväl kommersiell 

verksamhet som samhällelig service finansierad av skattemedel. Kollektivtrafiken ska, framhåller 

Holmberg, tillgodose alla medborgares behov och i hela landet. Det kravet finns inte på kommersiell 

verksamhet. Där kan man välja ett segment som man fokuserar på. 

Det är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger samma utfall som ett 

samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom inte ens ett 

samhällsekonomiskt synsätt tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta mål 

som gäller fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett samhällsekonomiskt 

synsätt. Det samhällsekonomiska synsättet fokuserar på effektivt utnyttjande av resurser dvs. största 

möjliga nytta i vid bemärkelse för pengarna.  

Dimensioneringen av utbudet är en av målkonflikterna inom kollektivtrafiken.  Om man anlägger ett 

företagsekonomiskt synsätt ska en ökning av utbudet kunna finansieras av ökade intäkter dvs. man 

beaktar endast nya resenärer. Då blir det ofta inte möjligt att räkna hem ökningen. Ur ett 

samhällsekonomiskt synsätt skall man även beakta restidsvinster för befintliga resenärer (den s.k. 

Mohring-effekten). Detta leder till att ett samhällsekonomiskt synsätt oftast leder till högre turtäthet 

än ett företagsekonomiskt.  

Holmberg framhåller att många linjer i glesbygd inte kan räknas hem samhällsekonomiskt men kan 

vara motiverade ur ett minsta tillgänglighetsperspektiv, alltså ett socialt och fördelningsperspektiv. 

Samma resonemang kan gälla utbud under lågtrafik.256  

  



71 
 

3.9.2. Enkätundersökning: Lägg ned kollektivtrafik 
Nästan samtliga, 95 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har lagt ned turer eller 

linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större. 

 

Figur 25 Andel RKM som lagt ned turer eller linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större 

4. Slutsatser 

4.1.1. Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för 

pengarna 
Den övergripande frågeställningen i denna rapport är hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

kan få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna. I litteraturen har drygt 50 åtgärder 

identifierats som kan sänka kollektivtrafikens kostnader eller effektivisera verksamheten och 

därigenom frigöra resurser som kan användas för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. Men 

utöver besparingarna och effektiviseringar som gör det möjligt att flytta resurser till åtgärder som 

ökar nyttan, påverkar många av åtgärderna i sig kollektivtrafikens samhällsnytta, fördelningen i 

samhället och resandet med kollektivtrafiken.  

För att få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna bör man prioritera de åtgärder 

som har både hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och positiva 

effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, eller åtminstone 

inte påverkar dessa områden negativt. För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i ett 

fyrfältsdiagram. 

Eftersom detaljutformningen av respektive åtgärd i många fall spelar mycket stor roll för dess 

effekter och eftersom det behövs mer forskning och ytterligare studier när det gäller i princip 
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samtliga åtgärder som beskrivs i rapporten så ska placeringen av respektive åtgärd i 

fyrfältsdiagrammet tolkas indikativt och ett sätt att identifiera vilka åtgärder som kan vara viktigast 

att gå vidare med för att få både mer kollektivtrafik och ökad samhällsnytta för pengarna.  
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Enkätundersökningen som gjorts inom ramen för rapporten visar att samtliga regionala 

kollektivtrafikmyndigheter257 arbetar aktivt och målmedvetet för att effektivisera trafiken och sänka 

kostnaderna. De flesta myndigheterna har dessutom vidtagit åtgärder inom samtliga 

åtgärdsområden. Resultaten redovisas under respektive rubrik.  

Hög potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt positiva effekter på 

samhällsnytta, fördelningen i samhället eller kollektivtrafikresande 

Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning av den 

linjelagda kollektivtrafiken  

Det går att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att samordna den linjelagda kollektivtrafiken 

med skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Ökad samordning leder inte bara till mer kollektivtrafik för 

pengarna, utan även till att det kan skapas fler resemöjligheter i glesbygdsområden. När 

skolskjutstrafik öppnas för allmänheten skapas det möjligheter för fler turer och bättre yttäckning. 

När kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas kan färdtjänstdebuten flyttas högre upp i åldrarna. För 

samhället ger detta ekonomiska vinster och för boende i glesbygd ökar standaren på 

kollektivtrafiken.  

Effektiviseringen kan göras på två sätt, dels genom ökad samordning av linjelagd och särskild 

kollektivtrafik, och dels tillgängslighetsanpassning av den linjelagda trafiken. Den senare är en 

förutsättning för att fler med färdtjänsttillstånd ska resa med den linjelagda trafiken.  

I litteraturen framhålls ökad tillgänglighetsanpassning både som en kostnadseffektiviseringsåtgärd 

och som en kostnadsdrivande faktor. Fordonskostnaderna stiger när fordonen 

tillgänglighetsanpassas, men trots det finns det en mycket stor besparingspotential i att föra över 

resande kollektivtrafik med specialfordon och färdtjänst till den linjelagda trafiken. 

Den praktiska besparingspotentialen för ökad samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik 

tillsammans med tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken beräknas till 25-30 

procent av de totala kostnaderna, vilket skulle innebära en besparing på ca 2 miljarder kr per år för 

hela Sverige. 

Samhällsnyttan och fördelningen i samhället påverkas positivt när samordningen ökas och trafiken 

tillgänglighetsanpassas eftersom tillgängligheten ökar för personer med funktionsnedsättningar. 

Genom samordningen kan det skapas fler resemöjligheter, inte minst i glesbygd, vilket kan öka 

kollektivtrafikresandet samt påverka fördelningen och samhällsnyttan positivt. 

Nästan alla regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder i syfte att samordning av 

linjelagd och särskild kollektivtrafik. 90 procent har integrera en del av skolskjutstrafiken med den 

linjelagda kollektivtrafiken. Nästan lika vanligt, 86 procent, är att myndigheterna har 

tillgänglighetsanpassat den linjelagda kollektivtrafiken.  57 procent har öppnat skolskjutstrafiken för 

resenärer som reser med linjetrafiken och lika stor andel har samordnat färdtjänst, sjukresor och 

anropsstyrd allmän kollektivtrafik. 

Senarelägg startiden för förskola samt grund- och gymnasieskola  

Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det att sänka både investerings- och 

driftskostnaderna. I grova drag används en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik 

för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut 
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resandet är att senarelägga eller sprida ut startiden för förskoleklasser samt grund- och 

gymnasieskola på morgonen. Litteraturen indikerar att det kan räcka med att sprida ut starttiden 

med en halv till en hel timme. 

Utspridning och senareläggning av skol- och förskoledagens start kräver diskussion med berörda 

kommuner. Hittills har sådana diskussioner i allmänhet inte varit så framgångsrika. Nästan alla, 90 

procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har försöka påverka kommuner att anpassa start- och eller 

sluttider i förskoleklass, grund- och gymnasieskola för mer kostnadseffektiva trafiklösningar enligt 

enkätundersökningen. 

Inga beräkningar av effektiviseringspotentialen har hittats, men det torde vara en mycket 

kostnadseffektiv lösning att senarelägga skolstaren på morgonen. Det är svårt att se att utspridning 

eller senareläggning skulle kunna ha någon påverkan på samhällsnyttan, fördelningen i samhället och 

kollektivtrafikresandet, utöver att den frigör resurser som gör det möjligt att få mer kollektivtrafik 

och samhällsnytta för pengarna. Utspridning eller senareläggning kan dock försvåra lokal- och 

personalplaneringen i skolorna. 

Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att sänka priset i lågtrafik 

Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det att sänka både investerings- och 

driftskostnaderna. I grova drag används en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik 

för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut 

resandet är att tidsdifferentiera biljettpriserna. Det kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka 

det i lågtrafik eller att både höja priset i högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att 

differentiera biljettpriset genom att införa rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som 

inte behöver pendla till arbete eller utbildning. 

Erfarenheter från tidsdifferentierade biljettpriser i andra länder visar att differentieringen kan få stor 

effekt på resbeteendet över dagen. Teoretiska beräkningar indikerar att effekterna på kostnader och 

intäkter skiljer sig åt mellan olika städer. I en del städer kommer RKM:s underskott att öka om man 

bara sänker priset i lågtrafik. För att minska underskottet behövs det även en höjning av 

biljettpriserna i högtrafik. I andra städer räcker det med att sänka priset i lågtrafik för att minska 

underskottet. 

Sänkt biljettpris i lågtrafik påverkar fördelningen i samhället positivt genom att låginkomsttagares 

tillgänglighet förbättras. Differentieringen riskerar dock att minska kollektivtrafikresandet. Både 

prisnivån och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna 

uppskattar ett enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart. 

En fjärdedel av kollektivtrafikmyndigheterna har tidsdifferentierat biljettpriset genom att sänka det i 

lågtrafik och en tredjedel har infört rabatt för vissa grupper av resenärer, t.ex. särskild 

pensionärsrabatt, under lågtrafik.  

Val av kollektivtrafiksystem 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader om de väljer 

kollektivtrafiksystem med låga kostnader, men när man jämför olika fordon och kollektivtrafiksystem 

räcker det inte med att bara jämföra kostnaderna. Man måste även jämföra färdmedlens och 

kollektivtrafiksystemens miljövärden, kapacitet, hastighet, påverkan på stadsmiljön, flexibilitet, 
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resenärkomfort och sätta detta i relation till resandeunderlag och de mål som den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten har för trafiken. 

Jämför man kostnaderna är buss i olika former det billigaste alternativet och tåg det dyraste. När det 

gäller koldioxidutsläpp från trafiken har spårväg, tunnelbana och eldriven tågtrafik lägst utsläpp och 

skärgårdsfärja högst. Vartefter andelen eldrivna bussar ökar sin andel av den kollektiva busstrafiken 

minskar spårvägstrafiken fördel framför buss när det gäller emissioner.  Tågtrafik, följt av 

tunnelbanetrafik har högst kapacitet och traditionell busstrafik lägst om man jämför 

fordonskapaciteten vid olika turtäthet. BRT har dock kapacitet som är helt i nivå med spårvagn, men 

är billigare. Jämför man trafiklagens möjligheter att förverkliga kollektivtrafikmyndigheternas mål om 

vidgade arbetsmarknadsregioner är de regionala tågsystemen extremt viktig för att öka hushållens 

tillgänglighet till olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till arbetskraft. 

Val av kollektivtrafiksystem spelar stor roll för samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet, fördelningen i 

samhället och effektiviseringspotentialen, men det går inte att ge ett generellt svar på hur stora 

dessa effekter är.    

Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet 

Marknadsföring är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet, särskilt 

direktmarknadsföring. Enligt studier på området kan marknadsföringskampanjer genom generell 

kommunikation öka resandet med kollektivtrafik med ca 3-5 procent och 

direktbearbetningskampanjer med 11-30 procent. Direktmarknadsföring har en 

överflyttningspotential från bil till kollektivtrafik på ca 10 procent. 

Marknadsföring har inga direkta effekter på fördelningen i samhället, men eftersom marknadsföring, 

är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet och flytta resande från bil till 

kollektivtrafik bedöms den ha positiva effekter på samhällsnyttan. 

Nästan alla, 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, har använt marknadsföring i 

syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel. 

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 

Det finns en stor brist på evidensbaserad kunskap om olika avtals konsekvenser på kostnader, 

resande och kundnöjdhet etc. och hur trafikavtalen bör konstrueras för att skapa drivkrafter för att 

nå del som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna satt upp. Utöver avtal och upphandling så 

behövs det evidensbaserad kunskap om andra kostnadseffektiviseringsåtgärder och hur de påverkar 

resandet, samhällsnyttan och fördelningen i samhället.  

Enligt litteraturen behövs det både mer forskning och att kollektivtrafikmyndigheterna arbetar mer 

aktivt med kunskapsuppbyggnad. De bör systematiskt följa upp och analysera ingångna 

avtalseffekter och arbeta med benchmarking för att lära av varandra. Dessutom är det viktigt att de 

respektive kollektivtrafikmyndighets beställarorganisation har tillräckliga muskler för att följa 

marknaden, formulera förfrågningsunderlag, genomföra tillsyn och följa upp verksamheten.  Även 

organisationsförändringar föreslås, som en fristående branschgemensam organisation för uppföljning 

och en beställarorganisation för hela landet. 
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För att komma till rätta med de stora trafikföretagens enorma informationsövertag jämfört med de 

regionala kollektivtrafikmyndigheternas upphandlingsavdelningar är det även mycket viktigt att 

arbeta med spridning av den kunskap som finns och som byggs upp.  

Enkätresultaten visar att en vanlig åtgärd för att öka kunskapen om olika avtalstypers och 

incitaments effekter på kostnader, resande osv. i syfte att minska kostnaderna är att delta i Svensk 

Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk, Upnät. 71 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

har deltagit på nätverkets möten. Den näst vanligaste åtgärden är att delta i Partnersamverkans 

nationella och regionala upphandlingsseminarier. Nästan sex av tio kollektivtrafikmyndigheter har 

deltagit i dessa seminarier. Nära fyra av tio regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar systematiskt 

med att sammanställa och analysera data för att öka kunskapen om olika avtalstypers och 

incitaments effekter på kostnader, resande etc. Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning kan 

sannolikt ha stor effekt på kostnadseffektivitet och kollektivtrafikens samhällsnytta, 

kollektivtrafikresandet. 

Framkomlighetsåtgärder 

Åtgärder som ökar reshastighet och minska restiden kan vara mycket kostnadseffektiva. Bättre 

framkomlighet för buss och spårvagn enligt litteraturen en av de mest lönsamma åtgärderna som kan 

genomföras i större stadsområden. Analyser visar att 10 procents ökad hastighet kan ge omkring 9 

procent lägre kostnader för kollektivtrafiken.  

Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den påverkar omloppstider samt antal fordon och 

förare som är i drift. En hög reshastighet gör att fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det 

möjligt för färre bussar att köra fler turer. Härigenom får resenärerna inte bara kortare restid, utan 

även ökad turtäthet och kortare väntetid mellan avgångarna, vilket kan förbättra kollektivtrafikens 

restidskvot gentemot bil. Framkomlighetsåtgärder har inte bara positiva effekter på 

kollektivtrafikresandet, utan även på samhällsnyttan genom att drivmedelsförbrukningen kan 

minskas, och därmed energiförbrukningen och utsläppen vid jämnare körning och minskat antal 

stopp i trafiken. Fördelningen i samhället torde inte påverkas.   

Åtgärderna för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels 

trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Framkomlighetsåtgärderna kan de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller trafikföretaget inte genomföra själva, utan det är 

kommunerna och Trafikverket i form av väghållare som kan genomföra dessa åtgärder. 

Framkomlighetsåtgärder har fler fördelar. Potentialen för överflyttning av färdmedelsandelar från bil 

till kollektivtrafik genom åtgärder som prioriterar kollektivtrafiken beräknas i litteraturen till 8 

procent. De ökar tillförlitligheten i trafiken samt skapar bättre arbetsmiljö för bussförarna och bättre 

komfort för resenärerna. En översiktlig samhällsekonomisk beräkning av framkomlighetsåtgärder på 

en av stombusslinjerna i Stockholm visar att framkomlighetsåtgärder kan vara samhällsekonomiskt 

mycket lönsamma. Den samhällsekonomiska nyttan beräknades till omkring fem gånger större än 

kostnaden. 

Det finns en rad åtgärder som ökar kollektivtrafikens framkomlighet på vägnätet. Reserverade körfält 

är ett effektivt sätt att skapa en mer pålitlig kollektivtrafik med korta restider. Det är möjligt att 

separera kollektivtrafiken trafiken i ännu högre grad från övrig vägtrafik genom att bedriva den på 

kollektivtrafikgator. Genom infrastruktur som bara får användas av kollektivtrafiken går det att köra 

säkert med högre hastighet mellan hållplatserna. 
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Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad 

effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Restidsmätningar i svenska städer visar 

att upp till 70-80 procent av alla förseningar på en resa med buss i städer beror på väntetiden vid 

trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp av prioritering i trafiksignalerna kan körtiden 

minskas med 10-20 procent. Fördelarna med signalprioritet för kollektivtrafik blir störst när prioritet 

genomförs som en del i ett paket med åtgärder för ett stråk eller en linje. 

Det går även att öka framkomligheten genom att ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och 

genom att förbättra kontrollen av felparkerade bilar och bilar som stannar vid busshållplatser. För att 

förbättra framkomligheten har det även föreslagits att andra former av nyttotrafik ska flyttas från 

rusningstiden, att planeringen och samordningen av gatuarbetena ska bli bättre och att det införs 

bilfria zoner. 

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att 

minska kostnaderna. Omkring 60 procent av myndigheterna har tillsammans med kommun eller 

Trafikverket infört signalprioritering och anlagt busskörfält och bussgator. Var fjärde RKM har 

tillsammans med kommun tagit bort gatuparkeringar ut med busslinjer och bättre kontroll av 

felparkerade bilar utmed busslinjen som vidtagits av 14 procent. 

Åtgärder för att öka antalet anbud 

Antalet anbud vid trafikupphandlingarna är i många fall för litet för att upprätthålla ett acceptabelt 

konkurrenstryck som minskar de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för den 

upphandlade trafiken. Detta gäller i särskilt hög grad i länen norr om Dalälven, där det genomsnittliga 

antalet har varit ett eller två anbud i flera län mellan 2007 och 2015. Samtidigt som det enligt 

litteraturen skulle behövas runt fyra anbud för att långsiktigt upprätthålla ett tillräckligt 

konkurrenstryck. 

För att säkerställa att verksamheten utförs till lägsta tänkbara kostnad måste den upphandlande 

myndigheten öka konkurrensen genom att på olika sätt arbeta för att tillräckligt många företag ska 

lägga anbud. Det finns en rad åtgärder som kan öka antalet anbud: 

Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan de som lägger anbud vara om vad som ska 

utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för 

den vara eller tjänst som upphandlas. Därmed behöver inget företag avstå från att lägga anbud p.g.a. 

osäkerhet. 

Antalet upphandlingar som pågår samtidigt minskar deltagandet i en upphandling med nästan två 

anbud. En rimlig förklaring är att alla bussföretag måste prioritera när flera upphandlingar pågår 

samtidigt. Därför är det viktigt att undvika krockande upphandlingar. För att minska problemet med 

samtidiga upphandlingar har Svensk Kollektivtrafik sammanställt planerade 

kollektivtrafikupphandlingar fram t.o.m. år 2022. 

Kombinatoriska upphandlingar gör det möjligt för både stora och små företag att lägga anbud vid 

upphandlingen. Stora företag har möjlighet att dra nytta av sina stordriftsfördelar där sådana 

verkligen finns och små företag kan ha låga kostnader för att utföra ett eller några få jobb. 

Kombinatoriska upphandlingar gör det lättare för små företag att lägga anbud och överleva i 

konkurrensen från de stora. 
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En annan åtgärd är att kollektivtrafikmyndigheten bygger egna depåer, annars avstår vissa 

trafikföretag från att lämna anbud. Dessutom får en befintlig operatör som äger depåer en fördel vid 

upphandlingen.  

Det är även möjligt att uppmana företag att lägga anbud. Ett sätt är att aktivt informera företag som 

inte förväntas bevaka marknaden eller som av andra skäl inte förväntas inte skulle lägga anbud utan 

särskild stimulans, t.ex. utländska företag. Ett annat sätt är att ge anbudsgivarna ersättning för det 

arbete som de lägger ned på anbudet.  

I litteraturen föreslås även att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ha dialog med möjliga 

trafikföretag före upphandling för att få in deras synpunkter och förslag för den kommande 

upphandlingen. Möjliga anbudsgivares möjligheter att lägga anbud kan stämmas av vid SIU (Samråd 

för upphandling) eller genom RFI (Request for Information). 

Ytterligare en möjlighet är att upphandla kollektivtrafik i ramavtal enligt LUF (lagen om offentlig 

upphandling i försörjningssektorn) för att behålla konkurrensen på marknaden och för att de mindre 

och lokala trafikföretagen ska kunna fortsätta sin verksamhet.  

Både mindre och större storlek på trafikavtalen kan öka antalet anbud. Ju mindre omfattande ett 

uppdrag är, desto lättare är det för små företag att lägga bud och ju fler delar en upphandling har, 

desto mer troligt är det att många företag kommer att lägga anbud och att konkurrensen blir 

tillräcklig. Nackdelen med att dela upp kontrakten i mindre delar är att den upphandlande 

myndighetens kostnader för att upphandling och uppföljning stiger. De stora trafikföretagen 

efterlyser större anbudspaket. Fördelen med stora trafikområden är att det kan underlätta 

samordningen och att operatören kan få en verksamhet med stordriftsfördelar. 

Även när det gäller avtalstiden kan både kortare och längre kontraktistid öka antalet anbudsgivare 

enligt litteraturen. De stora trafikföretagen efterlyser lång avtalstid. Långa avtal kan dock vara till 

nackdel för mindre bussföretag som leder till att många mindre lokala trafikbolag läggs ned 

Förklaringen är att de inte har samma möjlighet som de stora företagen att flytta sin verksamhet till 

en annan plats om de inte får ett kontrakt. Enligt en analys har dock kontraktstidens längd ingen 

betydelse för antalet anbud. Däremot kan korta kontraktstiden även leda till högre kostnader genom 

att fordonen måste skrivas av snabbare än vad som är tekniskt nödvändigt. 

Särskilda krav på bussarna minskar antalet budgivare vid bussupphandlingar med omkring en halv 

enligt en analys. Genom funktionskrav i upphandlingar eller funktionsupphandlingar kan detta 

problem minska 

Förutom när det gäller funktionskrav i upphandlingar och avtalstidens längd påverkar torde ingen av 

de uppräknade åtgärderna i sig påverka varken samhällsnyttan, resandet eller fördelningen i 

samhället. Funktionskrav skulle kunna medföra trafikföretaget hittar en metod att t.ex. minska 

utsläppen mer än eventuella detaljkrav från myndigheten. Långa avtal är mindre flexibla än korta, 

vilket kan medföra att det blir svårare att följa med i den snabba utvecklingen av miljöteknik för 

bussar. 

Samtliga kollektivtrafikmyndigheter utom två har vidtagit åtgärder för att öka antalet anbudsgivare, 

den ena kör all trafik i egen regi och den andra upphandlar väldigt sällan. De vanligaste åtgärderna är 

att de hållit RFI eller SIU, 86 procent, och att de försökt formulera tydligare förfrågningsunderlag, 81 
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procent. En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna har ändrat storlek på kontrakten i syfte att öka 

antalet anbudgivare. 62 procent har minskat storleken på avtalen och 33 procent har ökat storleken. 

Mer än hälften av myndigheterna har ändrat avtalstiden i samma syfte, 62 procent har förlängt 

kontraktstiden och 19 procent har kortat den. 

Åtgärder för att minska riskerna i trafikavtalen 

De företag som deltar i en upphandling baserar sina anbud på den bästa tänkbara bedömningen av 

sina framtida kostnader. Om något oväntat händer drabbas den som vunnit upphandlingen av ökade 

kostnader. För att gardera sig mot dessa kostnader kan företaget behöva lägga in en buffert i 

anbudet. Buffertens storlek beror bl.a. på i vilken utsträckning trafikföretaget har förmåga att bära 

risken. Om utföraren har låg förmåga att bära risken måste de lägga anbud som ligger relativt högt 

över den förväntade kostnaden för avtalet.  

Det finns en rad olika åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan använda för att 

minska och hantera riskerna i syfte att hålla nere kostnaderna. Ett sätt att minska riskerna är att 

skriva ett tydligt förfrågningsunderlag. Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan 

utförarna vara om vad som ska utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att 

beräkna sina kostnader för den vara eller tjänst som upphandlas.  

Om trafikföretagen som lägger anbud bedömer att de riskerar att drabbas av viten för att de inte 

uppfyller kraven i avtalet så kan de lägga in en buffert i anbudet. Genom att minska volymen viten i 

trafikavtalen kan riskerna minskas. 

Osäkerheter i avtal kan hanteras genom att risker flyttas från trafikföretaget till 

kollektivtrafikmyndigheten genom att använda indexklausuler som anger att utföraren kommer att 

kompenseras för vissa prisförändringar.  Enligt litteraturen finns det dock ett dilemma med att 

använda indexklausuler. Å ena sidan medför index som fullt ut kompenserar trafikföretaget för 

kostnadsutvecklingen att budgivarna inte behöver gardera sig genom att lägga in en riskpremie. Å 

andra sidan har de trafikföretag som är skyddade av indexklausuler som fullt ut kompenserar för 

ökade kostnader inga incitament att effektivisera sin verksamhet om kostnaderna förändras. 

Tydligare förfrågningsunderlag, minskad volym viten och användning av indexklausuler påverkar i sig 

inte kollektivtrafikens samhällsnytta, kollektivtrafikresandet eller fördelningen i samhället. 

Även användningen av incitament och trafikföretagets möjligheter att påverka utfallet av 

incitamenteten påverkar trafikföretagets risker. Om en kollektivtrafikmyndighet exempelvis 

använder resandeincitament, utan att trafikföretaget har inflytande över faktorer som kan påverka 

resandet kommer myndighetens mål med incitamentet inte att uppfyllas, alternativt kan målet 

uppfyllas, men utan att det är trafikföretagets förtjänst. Detta påverkar inte bara kostnaderna utan 

även de regionala kollektivtrafikmyndigheternas möjligheter att uppnå mål som gäller ökad 

samhällsnytta och ökat kollektivtrafikresande och kanske även fördelning i samhället.        

Standardrekommendationen i forskningen är att ansvaret bör läggas på den part som har bästa 

förutsättningar att påverka en faktor eller kostnad. Om ingen av aktörerna kan påverka utvecklingen 

är det ofta beställaren som genom sin större plånbok som är bäst på att hantera risken för oväntade 

händelser. Samtidigt kan ett ökat ansvar och inflytande till trafikföretaget för linjeläggning, 

vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer få negativa effekter på samhällsnyttan, 
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kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället. Effekter som beror på att operatörerna är 

vinstmaximerande. Det finns risk att operatören väljer att satsa resurser på tidsperioder eller linjer 

som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att trafikföretaget vidtar åtgärder som är 

lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en annan entreprenör i ett annat område, 

vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att ett stort inflytande från operatören kan 

göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser.  

Riskerna för företag som lägger anbud ökar även när de kapitalföremål, t.ex. bussar, som behövs för 

produktionen har längre teknisk livslängd än avtalstidens längd eller om det finns avtalsklausuler om 

ålderskrav på bussar som får motsvarande effekt. Om det saknas en fungerande andrahandsmarknad 

finns det risk att företaget står med dyra tillgångar som de inte kan använda om de inte vinner nästa 

upphandling. Beräkningar visar att kostnaderna skulle sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år 

för hela landet om samtliga nästan 10 000 stadsbussar skulle skrivas av på 14 år och blir renoverad 

för en halv miljon efter 8 år istället för att de har sina bussar i operationell lease på 8 år. 

Det finns ett antal övriga för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider. Fördelarna med 

korta avtalstider är att de leder till ofta återkommande upphandlingar och ett konstant 

konkurrenstryck, vilket gör att beställaren snabbt kan tillgodogöra sig de effektiviseringar som görs. 

Nackdelen är att det medför högre kostnader för företagen att räkna på anbuden och för beställaren 

att administrera upphandlingsprocesserna. Dessutom minskas utförarens incitament för att investera 

och utveckla nya sätt att producera varan eller tjänsten. Genom längre kontrakt stärks drivkrafterna 

för utveckling eftersom företaget kan få avkastning för den nya lösningen under längre tid.   

Nackdelen med långa avtal om kollektivtrafik är att de kan leda till att många mindre och lokala 

bussbolag läggs ned, att risken ökar genom att det blir svårare att förutse antalet resenärer, att 

kunskapsgapet ökar mellan utföraren och dess konkurrenter, men även mellan företaget som har 

kontraktet och upphandlaren. Längre avtal leder med andra ord till minskat konkurrenstryck.  

Funktionsupphandling och funktionskrav i traditionella upphandlingar medför att företaget bär fler 

och större risker, framförallt genom att ta över ansvaret för de tekniska lösningarna. Vid fördelningen 

av riskerna bör man bara flytta över sådana risker till företaget som denne kan påverka. Dessutom 

kan det vara mer komplicerat att mäta vad företaget faktiskt levererar.  

Långa avtal och funktionskrav skulle kunna påverka samhällsnyttan, men på olika sätt. Långa avtal är 

mindre flexibla än korta, vilket kan medföra att de gör det svårare att följa med i den snabba 

utvecklingen av miljöteknik för bussar. Funktionskrav skulle kunna medföra att trafikföretaget hittar 

en metod att t.ex. minska utsläppen som är mer effektiv än eventuella detaljkrav från myndigheten. 

Fördelningen i samhället och kollektivtrafikresandet torde inte påverkas. 

Oklarheter om de politiska planerna i kommunerna medför höga risker för bussföretag som ska lägga 

anbud. Framkomligheten för bil respektive kollektivtrafik på vägnätet påverkar 

kollektivtrafikresandet och kollektivtrafikandelen, vilket påverkar riskerna med resandeincitament. 

Även kostnaderna för att köra bil och möjligheterna att parkera påverkar färdmedelsandelarna. 

Kommunerna är inte bara väghållare. De påverkar även efterfrågan på kollektivtrafik genom sitt 

inflytande över parkeringsavgifter och som ansvarig för den fysiska planeringen. Riskerna kan 

minskas med trepart/samverkanssavtal mellan regional kollektivtrafikmyndighet, trafikföretag och 

infrastrukturhållare. Treparts- eller samverkansavtal kan få positiva effekter på samhällsnyttan, 
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kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället om gemensamma mål på dessa områden 

formuleras i avtalen. 

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som upphandlar trafik har vidtagit åtgärder för att 

minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar. Nästan alla, 90 procent, har försökt 

formulera tydligare förfrågningsunderlag.  Näst vanligaste åtgärden, som har använts av 81 procent, 

är användning av indexklausuler i avtalen för att kompensera trafikföretagen för kostnadsökningar. 

43 procent har ändrat ålderskraven på bussarna så att de kan användas under längre tid av sin 

tekniska livslängd, och lika stor andel har förlängt avtalstiden så att bussarna kan användas under 

längre tid av sin tekniska livslängd. En tredjedel av kollektivtrafikmyndigheterna har använt 

trepartsavtal/samverkansavtal mellan RKM/länstrafikbolag, trafikföretag och kommun. Och en 

femtedel har minskat volymen viten i avtalen. 

Öka standardisering av fordonen 

Det går sannolikt att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att standardisera de bussar som 

används i kollektivtrafiken genom att använda Buss 2014. En ökad standardisering gör det dels 

möjligt för tillverkarna att tillverka längre serier och dels underlättar standardiseringen flytt av bussar 

till andra delar av landet efter att trafikavtalet löpt ut eller flytta dem till kommande avtal. 

Samhällsnyttan, fördelningen i samhället och kollektivtrafikresandet påverkas inte av en ökad 

standardisering. 

Samtliga tjugo kollektivtrafikmyndigheter som har besvarat enkätfrågan om standardisering har 

svarat att de valt att använda Buss 2014/2010-standarden vid upphandling för att öka 

standardiseringen av bussarna. Den som inte svarat på frågan upphandlar inte trafik. 

Förläng avtalen för att undvika kostnader för överprövning 

I vissa branscher är det vanligare med överprövningar av upphandlingar än i andra och 

bussbranschen har blivit en av dem där det är mycket vanligt med långa överprövningsprocesser. 

Regioner som väljer att förlänga avtal får varken högre eller lägre kostnader än regioner som 

upphandlar kollektivtrafiken på nytt, men givet att kostnaden för att handla upp kollektivtrafik 

motsvarar 1 procent av kontraktssumman för den upphandlande enheten och minst lika mycket för 

de som lämnar anbud samt att den genomsnittliga risken för att upphandlingen överprövas är 7,7 

procent så kan det finnas ekonomiska skäl för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att låta 

kontrakt löpa några år extra om de inte planerar att göra större förändringar i busstrafiken. 

Under förutsättning att förlängningen av avtalet inte innebär att kollektivtrafikmyndigheten även 

skjuter på åtgärder som ökar samhällsnyttan, ökar kollektivtrafikresandet eller ändrar fördelningen i 

samhället så har avtalsförlängningen inga negativa effekter på dessa områden. 

Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället för stora bussar  

Genom att använda anropsstyrd trafik med personbil istället för att köra trafik med stora bussar går 

det i områden med få resenärer att sänka kollektivtrafikmyndigheternas kostnader, minska utsläppen 

och energiförbrukningen samt erbjuda kollektivtrafik i områden som inte har tillräckligt stort 

resandeunderlag för andra former av kollektivtrafik. Det är dock inte självklart att det blir billigare att 

köra trafik med små fordon istället för buss. Kostnaderna ökar om även personbilar ska användas i de 

fall som kollektivtrafikmyndigheten redan har kostnader för bussar som kan användas för den 

anropsstyrda trafiken.   
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Det finns dock problem med anropsstyrd trafik som begränsar resenärernas möjligheter att använda 

trafiken. Förbokningen vid anropsstyrd trafik skapar problem för resenärerna eftersom det kan 

tillkomma fler stopp och resrutter kan förändras efter att en beställning gjorts av en kund. 

Konsekvensen blir osäkra avgångs- och ankomsttider samt att restider och reslängd kan variera från 

gång till gång för samma tur. Detta gör det bl.a. svårt att använda anropsstyrd trafik vid 

arbetspendling. Kravet på förbeställning minskar även kundnyttan genom att det inte går att ta en 

tidigare avgång om man skulle behöva det. 

En stor majoritet, 86 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har ersatt linjelagd 

kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik visar enkätundersökningen. 

Hög potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa 

konsekvenser på samhällsnytta, fördelning i samhället eller kollektivtrafikresandet 

Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att höja priset i högtrafik 

Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det, som redan nämnts, att sänka både investerings- 

och driftskostnaderna. Erfarenheter från tidsdifferentierade biljettpriser i andra länder visar att 

differentieringen kan få stor effekt på resbeteendet över dagen. Omkring en sjättedel av 

driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik används till det extra utbud som behövs för att 

tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut resandet är att tidsdifferentiera biljettpriserna. 

Det kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka det i lågtrafik eller att både höja priset i 

högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att differentiera biljettpriset genom att införa 

rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som inte behöver pendla till arbete eller 

utbildning. 

Teoretiska beräkningar indikerar att effekterna på kostnader och intäkter skiljer sig åt mellan olika 

städer. I en del städer kommer RKM:s underskott att öka om man bara sänker priset i lågtrafik. För 

att minska underskottet behövs det även en höjning av biljettpriserna i högtrafik. I andra städer 

räcker det med att sänka priset i lågtrafik för att minska underskottet. 

Höjningar av biljettpriset i högtrafik påverkar fördelningen negativt genom att tillgängligheten för 

låginkomsttagare minskas. Differentieringen riskerar dessutom att minska kollektivtrafikresandet. 

Både prisnivån och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna 

uppskattar ett enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart. 

Enligt enkätundersökningen har ingen regional kollektivtrafikmyndighet höjt priset i högtrafik. 

Nedläggning av kollektivtrafik med få resenärer 

Det går att få både mer kollektivtrafik, mer samhällsnytta och sannolikt även mer 

kollektivtrafikresande genom att lägga ned kollektivtrafik med få resenärer och istället använda 

resurserna där trafikunderlaget är större eller till åtgärder som minskar utsläppen eller vidgar 

arbetsmarknadsregionerna eller liknande. Däremot får åtgärden negativa effekter på fördelningen i 

samhället genom minskat tillgänglighet för dem som reser med den trafik som läggs ned. I många fall 

handlar det sannolikt även om glesbygdstrafik som skulle läggas ned. Effektiviserings- eller 

besparingspotential måste avgöras från fall till fall.  

Nästan samtliga, 95 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har lagt ned turer eller 

linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större. 
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Färre fordonstyper i varje avtal 

Färre fordonstyper i samma avtal kan sannolikt sänka kostnaderna vid upphandlingar eftersom 

trafikföretagen dels inte behöver ha lika många reservdelar i lager och dels behöver 

underhållspersonalen inte ha kompetens på lika många fordonstyper.  

Skälet till att kollektivtrafikmyndigheter väljer att ha många fordonstyper i samma avtal är att de vill 

använda ”rätt fordon” (busstorlek, tillgång till WC, komfortnivåer osv) utifrån behoven på respektive 

trafikuppdrag. Färre fordonstyper kan därför leda till en komfortförsämring, vilket kan leda till färre 

kollektivtrafikresenärer, eller att stora bussar används där det skulle vara möjligt att använda mindre 

fordon, vilket ökar bränsleförbrukningen liksom utsläppen. Fördelningen i samhället torde inte 

påverkas av färre fordonstyper i samma avtal. 

En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna, 57 procent, minskat antalet fordonstyper i respektive 

avtal i syfte att minska kostnaderna, medan 38 procent inte har gjort det. 

Funktionskrav istället för detaljkrav 

Det är inte säkert att den metod som en regional kollektivtrafikmyndighet har valt när den ställer 

detaljkrav är den mest effektiva metoden att uppnå ett visst mål. Genom att beställaren ställer 

funktionskrav istället för detaljkrav kan trafikföretaget välja den mest effektiv metoden eller tekniken 

för att uppfylla kravet i den konkreta driften. 

Litteraturen är motstridig om huruvida kollektivtrafikmyndigheternas detaljkrav hämmar eller driver 

utvecklingen av ny miljöteknik för bussar. Å ena sidan hävdar en branschorganisation att detaljkraven 

när det gäller t.ex. drivmedel gör det omöjligt för beställaren att ta del av den snabba 

teknikutveckling för bussar. Å andra sidan pekar ett konsultföretag på att teknikspecifika krav i 

upphandlingar kan vara ett sätt att skapa en marknad för en ny teknik och på så sätt möjliggöra en 

teknikutveckling, något som funktionskrav, t.ex. utsläppskrav, kan vara dåliga på. När man diskuterar 

kollektivtrafikens kostnader är det enligt konsultföretaget viktigt att ha förståelse för att den kan 

bära mycket av kostnaden för utvecklingen av nya tekniker.  

Vid val mellan detaljkrav och funktionskrav är det viktigt att vara komma ihåg att det finns avgörande 

detaljkrav och avgörande funktionskrav och mer bagatellartade sådana. 

Funktionskrav istället för detaljkrav torde även kunna påverka fördelningen i samhället, t.ex. 

tillgänglighetsanpassningen, och kanske även kollektivtrafikresandet, positivt eller negativt. 

En mycket stor andel av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 85 procent har ställt 

funktionskrav istället för detaljkrav vid upphandlingar för att trafikföretagen som lägger anbud ska 

välja den mest kostnadseffektiva lösningen. Endast 15 procent har inte gjort det. 

Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen  

Större ansvar till trafikföretagen för tidtabellsläggning och omloppsplanering kan kanske sänka 

kollektivtrafikens kostnader, men det går inte att utläsa ur litteraturen. Ökat inflytande över bl.a. 

tidtabellsläggningen medför risk för att entreprenören genomför åtgärder som är negativa för 

samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, t.ex. att operatören väljer att 

satsa resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att 

trafikföretaget vidtar åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en 

annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna. 
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Dessutom kan ett stort inflytande från operatören göra det svårt för kollektivtrafikmyndigheten att 

genomföra förändringar i linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser. Däremot kan 

ramavtalsupphandling enligt LUF vara en kostnadseffektiv åtgärd som både tar tillvara 

trafikföretagens planeringskompetens och sänker kostnaderna. 

Trafikplaneringsåtgärder 

Bättre framkomlighet för buss och spårvagn är en av de mest lönsamma åtgärderna som kan 

genomföras i större stadsområden. Som redan nämnts kan 10 procents ökad hastighet ge omkring 9 

procent lägre kostnader för kollektivtrafiken. Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den 

påverkar omloppstider samt antal fordon och förare som är i drift. En hög reshastighet gör att 

fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det möjligt för färre bussar att köra fler turer. 

Härigenom får resenärerna inte bara kortare restid, utan även ökad turtäthet och kortare väntetid 

mellan avgångarna, vilket kan förbättra kollektivtrafikens restidskvot gentemot bil.  

Åtgärder för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels 

trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Trafikplaneringsåtgärder kan få positiva 

effekter på samhällsnyttan genom att minskat antal stopp, snabbare av- och påstigning, jämnare 

körning och genare linjesträckning leder till minskad energiförbrukning och minskade utsläpp. 

Trafikplaneringsåtgärder kan dock även få negativa effekter på fördelningen i samhället genom att 

genare linjedragning, stombusslinjer och ökat avstånd mellan hållplatserna leder till att en del 

resenärer får längre gångavstånd till hållplatserna, vilket är negativt för personer med 

funktionsnedsättningar. 

Man ska alltid välja en gen linjedragning. Utforma linjerna raka och låt dem gå centralt igenom 

bebyggelsen de försörjer. Det ökar attraktiviteten och minskar driftskostnaderna. Driftskostnaderna 

för en krokig linje med många stopp är dubbelt så hög som en rak linje med få stopp. En ringlinje med 

många stopp har 3,5 gånger så höga driftskostnader. En tydlig och gen linjedragning gör dessutom 

linjerna lätta att förstå och minnas, vilket gynnar information och marknadsföring. 

Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer 

som kompletteras med matartrafik, är den klart mest kostnadseffektiva åtgärden för att öka 

kollektivtrafikresandet enligt ett konsultföretag. Genom att samla resurserna i stråk (stomlinjer) har 

resandet ökat med 10-75 procent där det införts, beroende på utgångsläge och insatta resurser. 

Potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik genom större 

linjeomläggningar i befintligt gatu- och vägnät beräknas i litteraturen till 5 procent.  

Andra åtgärder för att minska restiden är att öka avståndet mellan hållplatserna och snabba upp av- 

och påstigningen. Mycket tid kan sparas vid av- och påstigning om biljetterna kan kontrolleras innan 

man går ombord. Även påstigning i alla dörrar samt breda dörrar, låggolv och lämplig inredning kan 

minska tiden för på- och avstigning.  

Åtgärderna medför naturligtvis även kostnader. Kostnader som kan vara större än nyttan. Exempelvis 

togs medföljande trafikvärdar, som gjorde det möjligt att låta resenärerna stiga på i ytterligare ett 

dörrpar, bort efter ett försök på stombussarna i Stockholms innerstad eftersom kostnaderna inte 

stod i proportion till tidsvinsten.  
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Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att 

minska kostnaderna. Nära nio av tio, 86 procent, har rätat ut busslinjer. Nästan lika många, 76 

procent, infört stombusslinjer och snabbat upp av- och påstigningen. Två av tre har minskat antalet 

hållplatser för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna. 

Låg potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt positiva effekter på 

samhällsnytta, fördelningen i samhället eller kollektivtrafikresande 

Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt 

Det är fullt möjligt att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att överlåta kollektivtrafik till 

frivilliga aktörer eller att investera i fordon osv.  som körs av dessa aktörer.  Åtgärden bygger på att 

förarna inte tar ut någon lön. Härigenom kan områden som annars inte hade haft någon 

kollektivtrafik trafikförsörjas, vilket är positivt för fördelningen i samhället och 

kollektivtrafikresandet. 

Erfarenheter från projekt med trafik som drivs delvis ideellt visar dock att det är svårt att 

upprätthålla trafiken över tid eftersom den ofta är beroende av eldsjälar. Problemen är att det dels 

kan vara svårt att få tag på eldsjälar och dels att de eldsjälar som finns tröttnar efter en tid. Intresset 

bland de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är mycket lågt, bara 10 procent har överlåtit trafik 

till delvis ideell drift.  

Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi  

Om anbuden är för få kan konkurrenstrycket vara för litet för att hålla nere kostnaderna vid 

trafikupphandlingarna. Enligt litteraturen behövs det i många fall minst fyra anbud för att 

upprätthålla ett acceptabelt konkurrenstryck. Det genomsnittliga antalet anbud har i flera län varit 

ett eller två stycken. För att hantera den minskade konkurrensen och de ökade kostnaderna har 

trafik i egen regi blivit ett fullt möjligt alternativ för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Resultaten från enkätundersökningen kan tolkas så.  

Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en 

del trafik i egen regi. 43 procent har övervägt att driva delar av verksamheten i egen regi och 10 

procent har övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken helt i egen regi. 

14 procent driver redan trafiken i egen regi. En tredjedel har inte övervägt detta. 

Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och forskningen kring offentlig-privat samverkan är den 

offentliga sektorns uppgift att säkerställa att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och 

motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik och den privata sektorns uppgift att 

säkerställa att tjänsterna produceras effektivt. Vid trafik i egen regi är det inte möjligt att ta tillvara 

den effektiviseringspotential som privata företag kan bidra med vid t.ex. upphandling av trafik. 

Litteraturen kring hur driftskostnaderna påverkas vid drift i egen regi är dock motstridig. En analys 

visar att kostnaderna är högre med offentligt ägda bussföretag och en annan visar att kostnaderna är 

lägre.   

Två fördelar vid trafik i egen regi är att kollektivtrafikmyndighetens kostnadskontroll kan bli bättre 

och att beslutsvägarna blir kortare. Det senare skulle kunna innebära att det går snabbare att t.ex. 

införa ny miljöteknik och att snabbare öka eller minska trafiken. Utöver detta och att trafik i egen 
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regi kan frigöra medel som kan användas mer effektivt har driftsformen sannolikt ingen påverkan på 

samhällsnyttan, fördelningen i samhället och på kollektivtrafikresandet. 

En annan möjlighet är att bedriva en del av verksamheten i egen regi och låta denna lägga anbud vid 

upphandlingar i syfte att ”pressa” de privata företagen att lägga attraktiva anbud och för att 

kollektivtrafikmyndigheten ska få ökad förståelse för marknaden, bättre överblick och kunskap om de 

faktiska kostnaderna och vad som påverkas dessa. Andra aktörer kan dock misstänka att 

myndighetens egen produktionsenhet särbehandlas, att den har lägre avkastningskrav än ett privat 

företag eller att den egna produktionsenheten kan dra nytta av myndighetens gemensamma 

kostnader. Ett alternativ är att ge egenregiföretaget uppdrag utan upphandling för att upphandlaren 

ska få kunskaper om kostnader osv. 

Låg potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa 

konsekvenser på samhällsnytta, fördelning i samhället eller kollektivtrafikresandet 

Överlåt trafik till helt kommersiell drift 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader genom att överlåta trafik till 

trafikföretag som avser att driva den helt kommersiellt, eftersom de inte behöver delfinansiera den 

trafik som överlåts med skattemedel. Samtidigt kan helt kommersiell trafik bara bedrivas på 

lönsamma linjer. Linjer som i praktiken bidrar till att hålla nere kommunernas och landstingens 

utgifter för kollektivtrafiken.  Konsekvensen kan därför bli att de regionala kollektivtrafik-

myndigheternas kostnader stiger.  

Kollektivtrafikresandet kan ökas genom att den helt kommersiella trafiken kan öka utbudet och skapa 

nya tjänster, samtidigt framhåller litteraturen att kollektivtrafik helt utan subventioner leder till 

mindre trafik och högre priser, vilket minskar resandet. Dessutom medför den s.k. 21-dagarsregeln 

att trafikföretagen kan uppföra med den helt kommersiella trafiken efter tre veckor, medan 

kollektivtrafiklagen och upphandlingslagstiftningen kräver en process på upp till två till tre år för att 

de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna ersätta den trafik som de kommersiella 

företagen har lämnat. I värsta fall kan detta medföra att resenärerna blir helt utan kollektivtrafik 

under tre år. Till detta kommer att det är svårt att integrera kommersiell kollektivtrafik med 

subventionerad trafik. Eftersom den helt kommersiella kollektivtrafiken framförallt kommer att 

erbjuda trafik på enstaka linjer så kommer det sannolikt att bli krångligare att resa. 

Som framhålls i litteraturen tar kommersiell trafik inget långsiktigt och övergripande ansvar för 

medborgarnas behov av kollektivtrafik och kollektivtrafikens samhällsnytta. Detta beror ytterst på att 

privata företag styrs av att de är vinstmaximerande, medan RKM:s styrs av att säkerställa 

samhällsintressen och uppfylla samhällsmål. 

Intresset för att överlåta trafik till helt kommersiell drift har varit mycket svalt, bara 14 procent av de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna, har gjort det enligt enkätundersökningen.  
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4.1.2. Brist på evidensbaserad kunskap 
Fokus i litteraturen om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling ligger på vad som är och 

kan vara kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på 

problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder.  

Fokuseringen på vad som är kostnadsdrivande medför att det finns brist på evidensbaserad kunskap 

om de åtgärder som kan användas för kostnadssänkning och effektivisering av kollektivtrafiken och 

deras effekter på samhällsnyttan, resandet och resenärerna.  

Kunskapen som finns är dessutom ojämnt fördelat på olika delområden. Litteraturen handlar i stor 

utsträckning om vad de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och mindre om vad trafikföretagen 

kan göra. En stor del av analyserna är inriktade på avtal och upphandling, och bara till mindre del om 

övriga områdena. På upphandlingsområdet har huvudfokus legat på utformningen av avtal, medan 

forskningen om åtgärder för att t.ex. öka antalet anbud för att skapa ett tillräckligt konkurrenstryck 

som håller nere kostnadsutvecklingen har betydligt mindre omfattning. De flesta studierna handlar 

om busstrafik, medan det är mer ovanligt med analyser av taxi- och skärgårdstrafik samt trafik med 

tåg, spårvagn och tunnelbana. Det finns en hel del analyser av åtgärdernas påverkande på resandet, 

men det är mindre vanligt med studier av hur effektiviserings- och besparingsåtgärder påverkar 

samhällsnyttan eller den samhällsekonomiska nyttan, liksom fördelningen mellan olika grupper i 

samhället.  

Det finns därför ett mycket stort behov av mer forskning och ytterligare analyser för att komma 

tillrätta med bristen på evidensbaserad kunskap. Som redan framhållits är kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsspridning en åtgärd som kan ge både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§79 Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens 
melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266

Beslut
Presidiet beslutar att

 Regionledningskontoret tar fram underlag bland annat 
avseende upphandlingar inför beredning av motion.
 

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man bland annat 
föreslår att Region Jönköpings län i framtiden ska driva 
kollektivtrafiken i egen regi istället för genom externa 
upphandlade aktörer.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - länstrafiken

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman





PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 56-67
Tid: 2018-05-23 kl. 08.00-09.30

Plats: Hotell Tylösand

§62 Remiss - Samråd för slopning av del av spår 25 
i Värnamo
Diarienummer: RJL 2018/1039

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Trafikverket
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss ang. slopning av del av spår 25 i Värnamo.

Beslutsunderlag 
 Missiv 2018-04-27
 Förslag till yttrande daterad 2018-06-05
 Externremiss/samråd – slopning av del av spår 25 i 

Värnamo, bandel 720 i Värnamo kommun, Jönköpings län

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV 1(1)

2018-04-27 RJL 2018/1039

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande över remiss slopning av del av 
spår 25 i Värnamo
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss ang. 
slopning av del av spår 25 i Värnamo.

Information i ärendet
Avveckling av järnväg hanteras enligt reglerna som anges i Järnvägsförordningen. 
Innan Trafikverket fattar beslut önskar Trafikverket hämta in synpunkter från 
berörda parter.
Trafikverkets spår 25 i Värnamo är ett spår som ansluter till ett industrispår som 
idag är obrukbart och inte används. I dialog med företaget har det framkommit att 
det inte finns något behov av spåret varken idag eller i framtiden. Genom åtgärden 
kan bland annat två plankorsningar, Bangårdsgatan och Åsenvägen, slopas. 

Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande daterad 2018-04-27
 Externremiss/samråd – slopning av del av spår 25 i Värnamo, bandel 720 i 

Värnamo kommun, Jönköpings län

Beslut skickas till
Trafikverket

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Trafikverket
     
           

Yttrande över remiss slopning av del av 
spår 25 i Värnamo
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 
Region Jönköpings län har inget att erinra mot förslaget utan anser att det är en 
logisk och naturlig åtgärd som Trafikverket bör genomföra.

Synpunkter på förslaget
Avveckling av järnväg skall hanteras enligt reglerna som anges i 
Järnvägsförordningen. Innan Trafikverket fattar beslut önskar Trafikverket hämta 
in synpunkter på förslaget från berörda parter.
Region Jönköpings län anser generellt att järnvägen skall upprustas och utvecklas 
men då det i detta fall rör sig om att korta ett spår som ansluter till ett obrukbart 
industrispår anser Region Jönköpings län att åtgärden är fullt motiverad.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör

Trafik, infrastruktur och miljö
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Försvarsmakten 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Region Jönköpings län 
Jönköpings länstrafik 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
Värnamo kommun 
DS Smith 
 
 
 
 
 

Kopia till:  
Diariet, Trafikverket 
Transportstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 

Externremiss/samråd - Slopning av del av spår 25 i 
Värnamo, bandel 720 i Värnamo kommun, 
Jönköpings län 
 
Bakgrund 

Avveckling av järnväg ska hanteras enligt reglerna som anges i Järnvägsförordningen 

2004:526. Undantag från denna hantering kan medges under vissa specificerade 

förutsättningar. 

Slopning av järnväg är ett avvecklingsförfarande som är ett undantag från huvudregeln 

och bestämmelserna i järnvägsförordningen (2004:526). Undantag från reglerna i 

förordningen kan göras om förändringen inte nämnvärt påverkar prestanda eller 

framkomlighet och att den endast i ringa omfattning berör järnvägsföretag, 

järnvägsverksamhet eller försvarsmakten.  

 

Slopningsförfarandet kan användas i följande fall: 

 Slopning av järnvägsdel vid linjerätning 

 Slopning av järnvägsdel vid förändrad spårlayout  

 Slopning av järnvägsdel som är obrukbar 

 Slopning av korta spår utan strategisk betydelse 

 

Denna remiss har föregåtts av ett internt samråd. Innan Trafikverket fattar beslut önskar 

Trafikverket hämta in synpunkter på förslaget från berörda parter. 

 

Ärendet 
Trafikverkets spår 25 i Värnamo är ett spår som är 209 meter långt och ansluter till ett 

industrispår. Efter plankorsningen över Åsenvägen upphör Trafikverkets 

järnvägsinfrastruktur genom en fiktiv stoppbock. Ett idag obrukbart industrispår som 

har legat i träda i många år fortsätter därefter till företaget DS Smith. I dialog med 

företaget har framkommit att de inte har något behov av spåret varken idag eller i 

framtiden. Spåret korsar två gator i Värnamo, Bangårdsgatan samt Åsenvägen. Efter 

dessa båda plankorsningar har spåret inte använts på många år och det finns som sagt 
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heller inget behov av det i framtiden. Plankorsningarna fyller därför ingen funktion 

längre.  

Förslaget är att en stoppbock sätts upp innan spåret korsar Bangårdsgatan, samt att 

spåret övertäcks där det passerar de två vägarna.  

Förslag till åtgärder 

Trafikverkets spår nr 25 i Värnamo som idag är 209 meter långt föreslås kortas med ca 

100 meter enligt slopningsförfarandet ”Slopning av korta spår utan strategisk betydelse”. 

Detta görs strax innan den plankorsning som löper över Bangårdsgatan. På stället 

placeras en stoppbock. I samband med detta slopas plankorsningarna och vägytan över 

dessa åtgärdas. 

 

För mer info, se bilder sist i dokumentet, sidan 3. 

 

Kontakter och hänvisning 

Samrådstidens utsträckning för denna externa remiss är till och med den 4 juni 2018 

då svar/synpunkter på ovanstående förslag skall ha inkommit.  

 

Svaren skickas med fördel via mail till 

magnus.gustafsson@trafikverket.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Magnus Gustavsson 

Planering Utredning, Region Syd 
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Zooma i dokumentet för tydligare bilder: 

            

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 56-67
Tid: 2018-05-23 kl. 08.00-09.30

Plats: Hotell Tylösand

§63 Regional Livsmedelsstrategi
Diarienummer: RJL 2018/887

Beslut
Presidiet föreslår nämnden

 Föreslå regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till 
Livsmedelsstrategi

 
Sammanfattning 
På initiativ av Grönt kluster som består av Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet, Smålands Turism, 
Elmia, Jönköpings kommun, Jönköpings University, Region 
Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har en regional 
livsmedelsstrategi arbetats fram. Strategins utgångspunkt är den 
nationella strategin som presenterades i januari 2017. 
Målsätningen är att genom att se länets unika förutsättningar bryta 
ner den nationella strategin på regional nivå.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2018-04-24
 Förslag till Regional livsmedelsstrategi med bilagor

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 56-67
Tid: 2018-05-23 kl. 08.00-09.30

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV 1(2)

2018-04-24 RJL 2018/887

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet,
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö,

Livsmedelsstrategi för Jönköpings län 
2030
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö

 Föreslår regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till 
Livsmedelsstrategi

Sammanfattning
På initiativ av Grönt kluster som består av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 
Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Elmia, Jönköpings kommun, 
Jönköpings University, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län 
har en regional livsmedelsstrategi arbetats fram. Strategins utgångspunkt är den 
nationella strategin som presenterades i januari 2017. Målsätningen är att genom 
att se länets unika förutsättningar bryta ner den nationella strategin på regional 
nivå.

Information i ärendet
Arbetsgruppen för strategin har bestått av LRF, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
Region Jönköpings län och en projektledare. Strategin och dess insatser ska leda 
till att länet får en ökad hållbar livsmedelsproduktion, ökad kompetens inom 
livsmedelsbranschens alla led, högre sysselsättningsgrad inom 
livsmedelsbranscherna och högre förädlingsgrad av länets egna råvaror. Strategins 
vision Nära till bra mat innebär att det ska vara enkelt att producera, sälja och 
välja mat som är bra för miljön, klimatet och hälsan samt ger sysselsättning och 
tillväxt i länet. Visionen kompletteras med fem områden: produktion, innovation, 
göra affärer, attityder och självförsörjning. 
Förslaget till strategi har varit ute på remiss och de flesta av länets kommuner och 
ett antal organisationer har lämnat synpunkter och justeringar har sedan gjorts i 
strategin.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-04-24
 Förslag till Regional livsmedelsstrategi med bilagor
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 56-67
Tid: 2018-05-23 kl. 08.00-09.30

Plats: Hotell Tylösand

§64 Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/1235

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Godkänna drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
2. En reviderad prioriterad åtgärd inom program för hållbar 

utveckling

Sammanfattning 
För att klimatpåverkan från våra egna transporter ska kunna minska 
krävs en tydlig strategi kring vilka drivmedel som ska användas i 
våra fordon. Förslag till drivmedelsstrategi som ska tillämpas vid 
beställning av nya fordon har tagits fram.

Beslutsunderlag 
 Missiv 2018-05-09
 Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Drivmedelsstrategi för Region 
Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen godkänna

1. Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
2. En reviderad prioriterad åtgärd inom program för hållbar utveckling

Sammanfattning
För att klimatpåverkan från våra egna transporter ska kunna minska krävs en tydlig 
strategi kring vilka drivmedel som ska användas i våra fordon. Förslag till 
drivmedelsstrategi som ska tillämpas vid beställning av nya fordon har tagits fram.

Information i ärendet
Drivmedelsstrategi
Drivmedelsstrategin ska följas vid inköp och avrop av fordon. Strategin ska även vara 
vägledande för kommande fordonsupphandlingar.

Reviderad prioriterad åtgärd
Nuvarande prioriterad åtgärd inom program för hållbar utveckling lyder enligt 
följande:

”Fordon som köps in till våra verksamheter ska uppfylla den nationella 
miljöbilsdefinitionen. Utöver detta ska supermiljöbilar köpas in utifrån 
handlingsplanen framtagen i reseanalysen.”

Den 1 juli 2018 träder det nya bonus-malussystemet i kraft, vilket innebär en 
förändring av den nationella miljöbilsdefinitionen. Med anledning av det föreslås en 
reviderad prioriterad åtgärd med följande lydelse:

”Fordon ska köpas in i enlighet med drivmedelsstrategin och tankning ska i första 
hand ske av det drivmedel som är prioriterat i denna strategi.”

Beslutsunderlag
 Missiv 2018-05-09
 Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
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DRIVMEDELSSTRATEGI FÖR REGION 
JÖNKÖPINGS LÄN

Innehåll
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3 Fordon som omfattas av drivmedelsstrategin ...................................................3
4 Prioritering av drivmedel..................................................................................3
5 Ekonomiska konsekvenser................................................................................4
6 Riskanalys.........................................................................................................6
7 Plan för genomförande .....................................................................................6

7.1 Utbytestakt av fordon ................................................................................6
7.2 Vägledning för tillämpning av drivmedelsstrategin..................................6

8 Ordlista .............................................................................................................7

1 Inledning
Drivmedelsstrategin gäller tillsvidare från och med 2018-07-01. Ordlista med 
begreppsförklaringar finns sist i dokumentet.

2 Bakgrund 
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020 framgår att 
klimatfrågan är prioriterad. Den klimatsmarta regionen innebär bland annat att våra 
verksamheter blir fossilbränslefria. 

En prioriterad åtgärd inom programmet lyder enligt följande ”Fordon som köps in till 
våra verksamheter ska uppfylla den nationella miljöbilsdefinitionen. Utöver detta ska 
supermiljöbilar köpas in enligt handlingsplanen framtagen i reseanalysen.”

Den 1 juli 2018 träder det nya bonus-malussystemet i kraft, vilket innebär en 
förändring av den nationella miljöbilsdefinitionen.
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Bonus-malussystemet innebär i korthet:
• Bonus-Malus gäller personbilar klass I och II samt lätta bussar/lastbilar 

registrerade 1 juli 2018 eller senare.
• Bonus: Koldioxidutsläpp 0-60 g/km (max bonus 60000 kr) + gasbilar (bonus 

10000 kr)
• Malus: Koldioxidutsläpp över 95 g/km
• Supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar 

med låga utsläpp
• Nuvarande testkörcykel NEDC ersätts med en ny metod WLTP, vilken 

återspeglar utsläpp vid verklig körning.

Enligt en överenskommen åtgärd i klimatrådet där Region Jönköpings län är medlem 
ska klimatrådets organisationer endast använda fordon avsedda för förnybara bränslen 
eller el för resor i bil senast 2020. Vid inköp av personbilar från år 2014 och 
användning av hyrbilar från år 2015 ska endast fordon väljas som uppfyller 
regeringens krav för miljöbil och som är avsedda att drivas med biogas, el, E85 eller 
annat drivmedel med minst 75 % biobränsle. 

Enligt en överenskommelse som omfattar Region Jönköpings län och länets 
kommuner antagen i regionfullmäktige ska Region Jönköpings län och kommunerna 
prioritera gasfordon för egna och leasade fordon. Målvärdet är minst 50 procent inom 
fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur samt att riktlinjer för fordon, inköp 
och upphandlingar uppdateras.

För att lyckas med omställningen krävs en tydlig strategi kring vilka drivmedel som 
ska användas i de fordon som omfattas av denna vägledning. Drivmedelsstrategin ska 
följas vid inköp och avrop av fordon. Strategin ska även vara vägledande för 
kommande fordonsupphandlingar.

2.1 Nuläge
Den 1 januari 2018 bestod Region Jönköpings läns fordonsflotta av cirka 460 fordon, 
där den faktiska drivmedelsanvändningen består till 67 % av fossilt drivmedel (diesel 
och bensin) och 33 % förnybart drivmedel (etanol, el och gas).

Tabellen visar antal fordon i fordonsflottan samt vilka drivmedel dessa fordon är 
avsedda för.

Fordonsflotta Antal fordon Drivmedel
Personbilar inklusive lätta 
bussar

400

 - varav korttidspool 100  95 % etanolbilar
 5 % fossildrivna fordon

 - varav långtidspool och 
verksamhetsbilar

300  63 % etanol/gasbilar
 33 % fossildrivna fordon
 4 % elbilar/laddhybrider

Lätta lastbilar 60  85 % fossildrivna fordon
 15 % gas- och elfordon
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Eftersom fordon avsedda för etanol och gas istället tankas med bensin i vissa fall 
finns det en skillnad mellan den faktiska drivmedelsanvändningen och vilka 
drivmedel våra fordon är avsedda för.

Verksamheterna initierar sina behov av långtidsleasade bilar genom Område 
Länstransporter och hanteras vidare i samverkan med Område Inköp. Det är 
verksamheterna själva som avgör behovet av fordon, storlek på fordon och vilket 
drivmedel det ska ha, så länge det håller sig inom ramen för Region Jönköpings läns 
fordonsavtal. Respektive verksamhetschef utser ansvarig för varje långtidshyrt 
fordon.

3 Fordon som omfattas av drivmedelsstrategin
Fordonstyp Definition
Personbil klass I En personbil är en bil som är försedd med högst åtta 

sittplatser utöver förarplatsen. Personbil klass I är en 
bil byggd huvudsakligen för persontransport.

Lätta lastbilar Lastbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för 
godstransport. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 
ton

Lätta bussar En buss är en bil som är byggd huvudsakligen för 
persontransporter och är försedd med fler än åtta 
sittplatser utöver förarplatsen. Lätt buss har en 
totalvikt av högst 3,5 ton.

Utrycknings- och specialfordon är undantagna. Hyrbilar kommer under en 
övergångsperiod leva upp till den nationella miljöbilsdefinitionen. Från 2020-01-01 
kommer även hyrbilar omfattas av drivmedelsstrategin.

4 Prioritering av drivmedel 
Nedan prioritering av drivmedel ska eftersträvas i Region Jönköpings län.
1. I första hand ska fordon som drivs med biogas eller el användas. 
2. I andra hand ska fordon som drivs med etanol E85 eller fossilfri diesel (HVO) 
användas.
3. I tredje hand ska laddhybridfordon (plug-in) användas.

Tankning ska i första hand ske av det drivmedel som är prioriterat i denna strategi. 

Vid beställning av nytt fordon ska hänsyn tas till körmönster och platsförutsättningar, 
dvs ladd- respektive tankmöjlighet.

Där körmönster och platsförutsättningar inte medger fordon som drivs med de 
drivmedel som är prioriterade enligt denna strategi ska dispens sökas.



STRATEGI 4(8)

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Maria Cannerborg Version 0.5
Kapitel   Dokument ID 94688

Biogas
Att prioritera användning av biogas är viktigt för lantbruket, miljön, energitryggheten, 
den cirkulära ekonomin samt för svensk teknikutveckling och export. 
Biogasproduktionen knyter ihop stad och land i ett kretslopp som omvandlar 
matrester och industrispill till förnybar energi och ekologisk gödsel. Biogas istället 
för fossila drivmedel gör att den ekonomiska omsättningen kring drivmedel stannar i 
Jönköpings län och bidrar till regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Genom att 
prioritera biogas som drivmedel bidrar Region Jönköpings län till biogasens 
utveckling i länet. Vid tankning av fordonsgas ska gas som innehåller 100 % biogas 
prioriteras. I Jönköpings län finns för närvarande åtta tankstationer för fordonsgas. 
Karta över tankställen för fordonsgas.

El
Elfordon är benämningen för de fordon som endast använder elmotor för framdrift. 
Elbilens batteri laddas från elnätet. Fordon som drivs av el är en viktig pusselbit för 
att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta. Det största mervärdet får man om man 
använder förnybar el, vilket Region Jönköpings län gör.

Strategiarbete för placering av laddstationer inom Region Jönköpings län pågår. Karta 
över publika elbilsladdstationer. 

Etanol 
Etanolen i E85 utvinns ur biomassa såsom grödor samt energiskog och är därför en 
förnyelsebar energikälla. Det innebär att etanolen i E85 inte bidrar till att öka 
mängden växthusgaser i atmosfären, i motsats till exempel bensin och diesel. 
Etanolbilar fungerar precis som vanliga bensinbilar och möjlighet att tanka E85 finns 
vid de flesta traditionella tankställen.

HVO 
Hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) är en syntetisk diesel som framställs genom 
hydrering av växt och djurfetter. HVO med ett innehåll som är 100 % förnybart finns 
i dagsläget enbart på ett fåtal platser i länet. HVO-marknaden är under utveckling, 
både gällande vilka fordon som kan tankas med drivmedlet och vart det finns att 
tillgå. I dagsläget används HVO framförallt i lastbilar och bussar.

5 Ekonomiska konsekvenser
När drivmedelsstrategin införs kan det innebära kostnadsförändringar i form av 
förändrade kostnader för leasing.

Månadskostnaden för personbilar som omfattas av gällande upphandling framgår av 
figur nedan. I månadskostnaden ingår leasingavgift, försäkring, skatt, service samt 
kostnad för drivmedel. Drivmedelskostnaden baseras på 6000 mils körning under 
3 år. I de fall el används som drivmedel ingår inte kostnaden för installation och drift 
av laddstationer.

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/
http://www.uppladdning.nu/Map.aspx?ln=sv
http://www.uppladdning.nu/Map.aspx?ln=sv
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Kostnaden per fordon kommer som tidigare att belasta verksamheten som använder 
fordonet. 

Hyrbilar som lever upp till drivmedelsstrategin innebär en merkostnad om ca 100 kr 
per dygn, beräknat på biogasfordon. Baserat på ett oförändrat hyrbilsbeteende skulle 
merkostnaden bli totalt 375 000 kr per år. Dock pågår ett parallellt arbete med 
hållbart resande för att minska hyrbilsanvändningen.

Laddinfrastruktur
I överenskommelsen kring biogas som har beslutats av regionfullmäktige är 
målvärdet att antalet biogasfordon ska vara minst 50 % av fordonsflottan inom fem 
år. Från och med 2018-05-01 finns det inte längre möjlighet att avropa fordon som 
drivs med etanol enligt nuvarande avtal. Utifrån prioriterade drivmedel i denna 
strategi skulle det innebära att resterande personbilar ska vara eldrivna och därmed 
behöver ha tillgång till en laddstation.

För att underlätta planeringen av denna laddinfrastruktur görs en inventering av status 
avseende körmönster, körsträcka per bil och dag samt nuvarande fordonsplacering. 
Inventeringen avser både långtidspoolen (långtidsleasade) och verksamhetsbilar (de 
bilar som verksamheten själva har köpt eller leasar). Inventeringen omfattar 
personbilar och lätta lastbilar. För att veta hur många laddstationer som kan komma 
att krävas behöver även hänsyn tas till utbytestakten av nuvarande fordonsflotta.

Enligt Energimyndighetens skrift ”Laddat för kunskap Laddstationer – den kompletta 
guiden” från 2016 anges att det kostar 25 000-50 000 kr att sätta upp en 
normalladdstation. I detta ingår en schablonberäknad kostnad för grävarbeten och 
framdragning av el. Prisbilden beror på flera faktorer utifrån platsens förutsättningar.
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Strategiarbete för laddstationer inom Region Jönköpings län pågår och separat 
kostnadsberäkning kommer att göras. I detta arbete ingår även framtagande av 
betalningsmodell. 

6 Riskanalys
 Politiska beslut på nationell nivå och ändrad lagstiftning påverkar kostnad 

samt tillgång till drivmedel och därmed vilka typer av drivmedel som finns 
tillgängliga på marknaden.

 Bristande infrastruktur för prioriterade drivmedel kommer att kunna generera 
flera dispensansökningar.

 Elbilar och laddhybrider har kortare räckvidd än utlovat.
 Laddstationer förses med el som inte är förnybar.
 Anställda är ovana att tanka/ladda fossilfria alternativ.
 Anställda tankar med fel drivmedel.
 Nya substrat som råvara till fossilfria drivmedel som ej är hållbara tas fram, 

till exempel PFAD/palmolja i HVO.

7 Plan för genomförande 
7.1 Utbytestakt av fordon
Med nuvarande utbytestakt byts fordonsparken ut på tre och ett halvt år. Nuvarande 
fordonsavtal löper ut 2020-01-27 för personbilar respektive 2020-01-01 för 
transportbilar.

7.2 Vägledning för tillämpning av drivmedelsstrategin 
Anvisningarna nedan är vägledande kring vilka förutsättningar som behöver beaktas 
vid tillämpning av drivmedelsstrategin. 

I första hand ska fordon som drivs med biogas eller eldrivna fordon användas 
Fordon som drivs med biogas ska väljas under förutsättning att verksamheten har 
förutsättningar för att tanka biogas. Ett fordon kan till exempel anses ha tillgång till 
biogas om det finns tankmöjligheter i närheten av fordonets parkeringsplats eller om 
fordonet har ett körmönster där den passerar en tankstation för biogas. 

Eldrivna fordon ska väljas då körsträckorna täcks inom ramen för elfordonets 
möjligheter och verkliga räckvidd (15-20 mil). Det ska även finnas förutsättningar att 
ladda fordonet i närheten av arbetsplatsen. 
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I andra hand ska fordon som drivs med etanol E85 eller fossilfri diesel (HVO) 
användas
Etanol finns vid de flesta traditionella tankställen och HVO finns idag på ett fåtal 
platser i länet. Vilket av dessa två drivmedel som väljs beror på vilken fordonsstorlek 
som krävs, till exempel om det gäller lätt lastbil eller lätt buss. Det beror även på 
vilka förutsättningarna är på plats vad gäller tillgång till HVO med 100 % förnybart 
innehåll.

I tredje hand ska laddhybrid (plug-in) fordon användas 
Laddhybrid kan väljas i de fall den dagliga sträckan som fordonet körs normalt 
understiger batteriets räckvidd.

Om fordonet inte bedöms ha närhet till tankmöjlighet för biogas kan laddhybrid 
väljas. Detta kan gälla fordon som även används i annat syfte än för resa i tjänsten, till 
exempel förmånsbilar.

8 Ordlista
Elbil
Benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell 
förbränningsmotor. Laddar sitt batteri från elnätet.

HVO
Hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som 
vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli fossilfria 
drivmedel för dieselmotorer. HVO, oavsett råvara, räknas som en förnybar produkt då 
den inte har ett fossilt ursprung.

Hybridfordon
Ett fordon som både använder en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som 
kraftkälla. Hybridfordon kan inte laddas med el från elnätet.

Hyrbil
Fordon som hyrs in från extern leverantör. Sker i första hand då bilpoolens egna 
fordon inte räcker till vid bokningstoppar. Bokning sker via bilpoolen.

Korttidspool
De bilar som verksamheten kan boka via bilbokningssystemet för tjänsteresor 
(korttidshyrda). Dessa ingår i bilpoolen.

Laddhybrid/Plug-inhybrid
Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan 
arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som 
laddas från elnätet.

Laddstation/Laddstolpe
En plats med en eller flera laddare för eldrivna fordon.
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Långtidspool
De bilar som verksamheten kan hyra över lång tid, inte via bilbokningssystemet 
(långtidshyrda). Dessa ingår i bilpoolen.

NEDC
New European Driving Cycle, körcykel som tillämpas för att mäta ett fordons 
bränsleförbrukning och avgasemissioner. För laddbara fordon används även NEDC 
för att mäta räckvidd. Körcykel enligt WLTP ersätter körcykel enligt NEDC.

Normalladdning
När ett fordon laddas med en effekt på lägst 3,7 kW och högst 22 kW.

Palmolja
Palmolja utvinns ur oljepalmer, som odlas i stora plantager. Odlingarna finns 
framförallt i Indonesien och Malaysia. Bakom de enorma plantagerna döljer sig 
skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden och hot 
mot oersättlig biologisk mångfald, torrmarker som utdikas till plantager, korruption 
och brott mot mänskliga rättigheter. Även luftförhållandena i Indonesien och 
Malaysia vad gäller smog och dålig luft ökar på grund av markbränning för 
palmoljeodlingar. Bränderna har också bidragit till enorma koldioxidutsläpp. En ökad 
efterfrågan på palmolja och PFAD leder till ökad skövling av regnskog för nya 
palmoljeplanteringar.

PFAD
Palm Fatty Acid Distillate. PFAD är en biprodukt som uppstår vid 
palmoljetillverkning. PFAD används i djurfoder och vid tillverkning av bland annat 
tvättmedel och tvål samt som råvara inom kosmetikaindustrin. PFAD kan också 
användas som råvara i tillverkningen av HVO.

Semisnabbladdning
När fordon laddas med effekt upp till 22 kW.

Snabbladdning
När ett fordon laddas med en effekt på mer än 22 kW.

Verksamhetsbil
De bilar som verksamheten själva har köpt eller leasar. Dessa ingår inte i bilpoolen.

WLTP
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, körcykel som tillämpas för att 
mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För laddbara fordon 
används även WLTP för att mäta räckvidd. Körcykel enligt WLTP ersätter körcykel 
enligt NEDC. WLTP är betydligt tuffare än NEDC-körcykel. Dels pågår testet under 
en längre tid och dels med kraftigare accelerationer och högre hastighetstoppar samt 
färre stopp.
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Förvaltningsnamn  

  

Regionfullmäktige 

Regionstyrelsen 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Tertialrapport 1 per april 2018 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 godkänna tertialrapport 1 per april 2018 
 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner tertialrapport 1 per april 2018 avseende de delar som avser 

nämndens ansvarsområden 

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska en tertialrapport lämnas 

efter april. I tertialrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 

fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, 

ekonomisk uppföljning per april samt helårsprognos. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 

god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 

perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. 

 

En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 

regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och 

nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter april 

ska styrelsen till fullmäktige lämna en tertialrapport med sammanfattning av hur 

verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, status på de aktiviteter 

som ska stödja måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning per april samt ekonomisk 

helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur som 

beslutad budget bygger på.  

 

Av de 37 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 

fullmäktige angivit som mäts efter ett tertial har 26 mål (70 procent) helt eller 

delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett underskott på 6 

miljoner kronor medan helårsprognosen pekar på ett överskott med 230 miljoner 

kronor, vilket är något högre än budget. Hela överskottet bidrar till finansieringen 
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av det omfattande investeringsprogram som pågår i verksamheten både vad avser 

byggnationer och utrustning. 
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För ett bra liv i en attraktiv region  

Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och 

personcentrerad vård fortsätter. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella 

patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården. I 

Dagens Medicins senaste undersökning finns länets tre sjukhus på plats fem, sex och sju bland 

landets medelstora sjukhus.  

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med uppdrag och 

aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två workshopar 

är genomförda under våren med ett stort antal deltagare från berörda verksamheter. Arbetet 

fortsätter tillsammans med länets kommuner för trygg och säker vård. Den nya rutinen för in- 

och utskrivning har införts och lett till färre dagar med utskrivningsklara patienter på sjukhus. 

Tillgänglighet ligger fortsatt över snittet i riket, men inom en del områden finns en 

förbättringspotential.  

E-hälsa fortsätter att utvecklas. Exempel är möjligheten till digitala vårdmöten och 

vårdplanering via video.  

Arbetet med regional utveckling sker i nära samverkan med aktörer i länet. Revideringen av 

den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har kommit in i slutfasen då planen är att ha en 

remissutgåva klar i juni. 

Arbetet med höghastighetståg inväntar besked från nationellt håll vad gäller den nationella 

samt den regionala transportplanen. Samordningen kring bredbandsutveckling, 

kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor.  

Den regionala skogsstrategin är klar sedan januari och nu påbörjas arbetet med aktiviteterna i 

handlingsplanen som kommer att samordnas med Träregion Småland. 

Smålands Musik och teater har höga publiksiffror inom barn och ungdomsverksamhet.  

Det har varit en god tillströmning av elever både vid folkhögskolorna och vid 

naturbruksgymnasierna. Det har även varit en god efterfrågan på uppdragsutbildningar. 

Inom Jönköpings länstrafik ökar antalet färdtjänstresor bland annat på grund av att man nu 

kan resa med färdtjänst till vårdcentral och sjukhus.  

Program för chefsutveckling fortsätter. I nätverk för engagerat ledarskap förs samtal om 

välfärdsutmaningen så att alla chefer och deras medarbetare får insikt i befolkningsutveckling 

och behov av nya arbetssätt för fortsatt utveckling av verksamheten. 

En kompetensförsörjningsstrategi tas fram under våren. Arbete med att minska bemanning 

med hyrpersonal och utveckla nya arbetstidsmodeller pågår. Rätt använd kompetens (RAK) 

samt heltid som norm fortsätter. Sjukfrånvaron har ökat och åtgärder för att minska den 

fortsätter. Planering inför sommaren startade under hösten 2017 och pågår fortlöpande. Under 

sommaren har många ungdomar sitt första arbete som sommarvikarier i t ex kök och 

vaktmästeri. 

Inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 pågår ett aktivt arbete. 

Det ekonomiska resultatet efter april är - 6 miljoner kronor och avviker negativt från 

periodbudgeten med 59 miljoner kronor. Helårsprognosen ligger dock i nivå med budget. 
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Måluppfyllelse och god hushållning  

En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region 

Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges 

mål uppnås.  

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, 

bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling 

har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.  

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-04-30 Andel 2017-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

12 32 % 11 37 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

14 38 % 10 33 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

11 30 % 9 30 % 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

37  30  

 

Efter fyra månader nås 70 procent av målen helt eller delvis. Av de 11 mål som inte nås avser 

tre tillgängligheten där Region Jönköpings län i en nationell jämförelse ändå har en god 

tillgänglighet.  

Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med april är målen 

uppfyllda helt eller delvis för 10 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan. 

Det ekonomiska resultatet efter april är - 6 miljoner kronor och avviker negativt från 

periodbudgeten med 59 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor, 

budgeterat resultat är 215 miljoner kronor. 

Under årets första fyra månader har investeringar motsvarande 223 miljoner kronor 

genomförts. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 876 miljoner kronor 2018 vilket innebär 

att resultatet är 270 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med 

egna medel. Egenfinansieringsgraden beräknas bli 69 % vilket är i nivå med budgeterad 

egenfinansiering för 2018. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD  

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder  

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vården och 
inkludera patientföreningar och brukare i arbetet 

Många olika initiativ pågår kring personcentrerad 
vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala 
och nationella konferenser till exempel 
Utvecklingskraft. 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kontakt med 
vårdcentralen 

100% 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar 
alla dagens inkommande samtal i tid. 

 Väntetid till besök 
hos allmänläkare inom 5 
dagar 

90% 86% Läkarrekrytering, utbildning av rådgivningssköterskor 
avseende triagering till bäst lämpad yrkesgrupp är 
exempel på pågående åtgärder i syfte att förbättra 
primärvårdens tillgänglighet och nå uppsatta mål. 
Följsamhet till gällande riktlinjer avseende 
registrering och dokumentation vid bokningar är 
ytterligare faktorer som påverkar tillgängligheten. 

 Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård 

80% 71% Målet att 80 procent av första besöken ska 
genomföras inom 60 dagar uppnås fortsatt inte inom 
verksamhetsområdena medicin och kirurgi. Inom 
båda verksamhetsområdena ses dock tydliga 
förbättringar under april i jämförelse med årets 
början. Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering 
och diagnostik har fortsatt god tillgänglighet där 
majoriteten av verksamheterna når uppsatta mål 
och har gjort så under lång tid. 

 Faktisk väntetid till 
besök inom barn och 
ungdomspsykiatrin 

90% 69% Verksamheten har identifierat att det saknas ett 
systematiskt, gemensamt sätt att triagera till rätt 
vårdnivå. Detta medför att mycket tid ägnas åt att 
hänvisa patienter rätt, och att BUP ofta blir både 
första och sista nivå. Förbättringsarbete planeras. 

 Faktisk väntetid för 
utredning/behandling 
inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt 
habiliteringen 

90% 28% Ingen av länets BUP-mottagningar har en 
utredningskapacitet som motsvarar efterfrågan. 
Flera psykologer har slutat och nya har inte kunnat 
rekryteras. Åtgärdsplaner på olika nivåer har 
utformats och ska följas upp.  

Behandlande insatser/åtgärder påbörjas dock direkt, 
så patientprocessen står inte stilla i väntan på att 
utredningen ska starta.  

 Väntetid till 90% 90% Klinisk fysiologi uppfyller målet delvis och ligger på 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

undersökning inom 
radiologi och klinisk 
fysiologi 

70 procent. Även om den förbättrade tillgänglighetet 
har mattats av under inledningen av 2018 ligger man 
på betydligt högre nivåer än under 2017. Hög 
sjukfrånvaro under inledningen av året är en 
förklaring. 

För röntgen ser väntetiderna generellt bra ut med en 
måluppfyllelse på 93 procent. Har för närvarande 
utökad verksamhet för att gå in i sommaren med så 
bra förutsättningar som möjligt. 

 Faktisk väntetid till 
operation inom 
specialiserad vård 

80% 74% Tillgängligheten till operation inom 60 dagar är 
under gällande målnivå och sämre än motsvarande 
period föregående år. Lägre resultat framförallt inom 
ortopedi och kirurgi. 

 Fått hjälp och lämnat 
akutmottagningen inom 
4 timmar 

90% 76% Vistelsetiden på länets akutmottagningar är tämligen 
oförändrad och det återstår en del till uppsatta mål. 
Antal läkarbesök på akutmottagningarna inom 
medicinsk vård (vuxen) i länet har ökat med drygt 
300 stycken tom april 2018 jämfört med samma 
period föregående år. Inom verksamhetsområde 
psykiatri och rehabilitering är det fortsatt bra 
resultat vi Höglandssjukhuset. Länsgemensamt 
förbättringsprojekt pågår kring de psykiatriska 
akutmottagningarna, som en del av arbetet med 
Jämlik Psykiatrisk Vård. 

 Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

90% 67% Resultatet för genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum ligger fortsatt lågt inom 
samtliga verksamhetsområden. Registreringsrutiner 
bedöms kunna förklara en del av resultatet och 
förbättringsarbete kring detta inom psykiatrin har 
visat ett gott resultat. Detta arbete kan behöva 
spridas till övriga verksamheter. 

 

Aktiviteter Analys 

 Tillgänglig vård Arbete pågår i alla verksamheter. Kapacitets- och 
produktionsstyrning används som verktyg. 

Uppdrag för att öka öppettider på vårdcentralerna Arbetet pågår med uppdrag och aktiviteter i 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt 
olika statsbidrag. Två workshopar är genomförda 
under våren och aktiviteter pågår. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut 
och daglig verksamhet 

Pågår enligt plan. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Pågår enligt plan. 

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare och Pågår enligt plan. 
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Aktiviteter Analys 

förtroendevalda 

Uppdrag/mål: Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Aktiviteter Analys 

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett 
kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Samordnad digital vårdplanering är under 
breddinförande.  

Implementering av digital process för hälsosamtalet 
genomförd. 

Tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av 
regelverk i samband med införandet av digitala 
tjänster detta för att säkerställa patientsäkerheten. 

Tagit fram riktlinjer för digitala vårdmöten som flera 
andra landsting/regioner samt SKL haft som inspiration 
i framtagandet av egna riktlinjer. 

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling 

Aktiviteter Analys 

Rehabilitering - återgång i arbete Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL, 
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner. 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) Spridningsarbete pågår och går framåt 

Grön rehabilitering Fast verksamhet i Tenhult där inriktningen nu 
utvecklas vidare 

Framgångsfaktorer: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Arbetet pågår med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två workshopar är 

genomförda under våren och aktiviteter pågår. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet genom att förtydliga 
primärvårdens uppdrag för akuta patienter 

Tillsammansarbetet fortgår enligt plan. 
Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas 
rätt. 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Projektet fortgår enligt plan.  

Utveckling av hemrehabilitering Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång 
men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga 
länsdelar. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Arbetet fortsätter med att den nya rutinen för in och 
utskrivning i samverkan med kommunerna övergår i 
förvaltning. 

 

Meny till invånare Meny till invånare har börjat koppla ihop hälso- och 
sjukvården med andra resurser för hälsa och vård. Stöd 
och tjänster har en naturlig samlingsplats på 1177 som 
via pågående tester blir allt mer kompletterad med 
stöd för bättre hälsa, inte bara vård. 

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt 
hjärtats hus i länet 

Förslag finns framtaget för spridning av de olika 
koncepten till hela länet och för hur budget medlen för 
detta kan fördelas. 
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på 

Arbetet pågår med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två workshopar är 

genomförda under våren och aktiviteter pågår. 

Uppdrag/mål: Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat 
omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda behov ska 
särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en process för hur halkskydden ska 
upphandlas och delas ut. 

Arbete med upphandling och planering för hur 
processen ska se ut är påbörjad för att finnas klar till 
hösten. 

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera 
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda 
levnadsvanor. 

Arbetet med utveckling av kvinno- och 
barnhälsovården ingår i arbetet med uppdrag och 
aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, 
samt riktade statsbidrag. Två workshopar är 
genomförda under våren och aktiviteter pågår. 

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag 
kopplat till statsbidrag. 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans för 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård utifrån Budget och 
verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Två 
workshopar är genomförda under våren och aktiviteter 
pågår. 
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Process och produktion 

Strategiska mål: Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 40-, 50-, 60- 
och 70-åringar som 
genomgått hälsosamtal. 

18% 12,4% Under januari - april är 1 394 hälsosamtal 
genomförda vilket motsvarar 12% av populationen. 
För resterande del av året återstår 4 700 hälsosamtal 
för att nå målet på 50%. 

 Andel 
förstagångsföräldrar som 
genomgått hälsosamtal 

50%   13% Målet för 2018 uppgår till 50 procent (för helåret).  

Andelen genomförda hälsosamtal är något lägre 
jämfört med föregående år (föregående år 19 
procent). Åtgärder för att öka andelen hälsosamtal 
kommer att genomföras under 2018. Upplevelsen är 
att fler föräldrar tackar nej till erbjudandet utifrån 
att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin 
företagshälsovård. 

 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Handlingsplan jämlik hälsa är reviderad enligt plan 
och föremål för politisk behandling. Tillsammans för 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård har genomförts 
med fokus på Hälsa för livet när det gäller koppling 
till Folkhälsa. Insatser för psykisk hälsa, kultur, 
integration, funktionsnedsättning, våld i nära 
relationer har genomförts enligt budget. 

Barnhälsovården ska arbeta för att öka andelen 
förstagångsföräldrar som genomgår hälsosamtal 

Ingår i Tillsammansarbetet. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Starkt fokus på medicinska resultat De ingrepp som är möjliga att i större omfattning 
fördela har genomförts, finns möjligen enstaka 
ingrepp med lägre volymer som kan omfördelas 
senare. 

Uppdrag/mål: Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat 

Arbetet fortsätter med uppföljning och dialoger med 
verksamheterna och ordinerande läkare.  
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Aktiviteter Analys 

införande. 

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer 
och ordnat införande av läkemedel 

Pågår löpande dialog med läkemedelskommittén. 

Uppdrag/mål: Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende 

Aktiviteter Analys 

Mottagning för unga med beroende Rapport under framtagande kring "Missbruksvård 
för barn och unga i Region Jönköpings län". 
Rapporten kommer att skickas på remiss till flera 
intressenter. 

Uppdrag/mål: Samverkan med kommunerna 

Aktiviteter Analys 

Strategigrupp Barn och unga Strategigrupp barn och unga arbetar enligt framtagen 
handlingsplan tillsammans med kommunerna. T ex 
samverkan med skolhälsovården, 
ungdomsmottagningar, mini-maria. 

Strategigrupp äldre Fokus under våren har varit den nya processen kring 
Trygg och säker in och utskrivning. 

Strategigrupp Psykiatri och missbruk Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans 
med kommunerna. Projekt planeras kring PEER-
support. Arbete planeras för revidering av 
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och 
beroende. 

e-Hälsoråd Arbetet tillsammans med kommunera för att 
utveckla gemensamma ehälsotjänster pågår. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag/mål: Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Arbetet ingår i det nationella, regionala och lokala 
arbetet med kunskapsstyrning. 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

SKL publicerar data för samtliga 28 vårdförlopp på 
webben, Regionalt cancercentrum i samverkan. 

Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring av data inom 
respektive verksamhet - stimulansmedel används.  

Valideringsarbete på nationellt plan via utdata har 
påbörjats. 
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Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

Patientsäkerhet Säker vård alla gånger En modell för patientsäkerhetsronder är framtagen och 
testas nu i olika verksamheter enligt plan. 

Verksamhetsstatistik 

Primärvård Tertial 1 2018 Tertial 1 2017 Förändring 

Antal besök läkare 290 810 209 581 81 229 

varav länets invånare 160 276 156 032 4 244 

varav distansbesök  3 431   3 431 

varav utomlänspatienter 130 534 53 549 76 985 

varav distansbesök 126 435 49 003 77 432 

Antal besök, annan personalkategori 284 308 271 594 12 714 

varav länets invånare 270 705 268 106 2 599 

varav distansbesök 646   646 

varav utomlänspatienter 13 603 3 488 10 115 

varav distansbesök 10 394 3 10 391 

Specialiserad somatisk vård Tertial 1 2018 Tertial 1 2017 Förändring 

Antal besök läkare 143 085 141 728 1 357 

varav länets invånare 136 850 136 135 715 

varav utomlänspatienter 6 235 5 593 642 

Antal besök, annan personalkategori 120 783 116 260 4 523 

varav länets invånare 117 085 113 053 4 032 

varav utomlänspatienter 3 698 3 207 491 

Vårdtid i dagar 69 446 75 603 -6 157 

varav länets invånare 67 869 73 650 -5 781 

varav utomlänspatienter 1 577 1 953 -376 

Vårdtillfällen 18 850 18 313 537 

varav länets invånare 18 221 17 657 564 

varav utomlänspatienter 629 656 -27 

Disponibla vårdplatser (egna) 624 647 -23 

Specialiserad psykiatrisk vård Tertial 1 2018 Tertial 1 2017 Förändring 

Antal besök läkare 9 022 9 288 -266 

varav länets invånare 8 572 8 705 -133 

varav utomlänspatienter 450 583 -133 

Antal besök läkare annan personalkategori 38 225 37 176 1 049 

varav länets invånare 37 449 36 256 1 193 

varav utomlänspatienter 776 920 -144 

Vårdtid i dagar 17 152 19 036 -1 884 

varav länets invånare 16 546 18 629 -2 083 

varav utomlänspatienter 606 407 199 
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Vårdtillfällen 1 505 1 545 -40 

varav länets invånare 1 395 1 424 -29 

varav utomlänspatienter 110 121 -11 

Disponibla vårdplatser (egna) 136 144 -8 

 

Primärvård 

Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka kraftigt (38,8%) jämfört med perioden 

januari till april 2017 och det är distansbesök av utomlänspatienter som förklarar nästan hela 

ökningen. Länets invånare konsumerar drygt 4 000 (2,7 %) fler läkarbesök i år. Cirka 2 

procent av läkarbesöken av länets invånare är distansbesök. 

Antal producerade besök av annan personalkategori ökar också (4,7 %). Även för dessa besök 

förklaras en stor del av ökningen av att distansbesöken av utomlänspatienter ökar. Länets 

invånare ökar besöken med 1 procent. 

Specialiserad somatisk vård 

Inom den specialiserade somatiska vården ökar antalet producerade besök marginellt och 

länets invånare konsumtion ligger i nivå med 2017. Besök till annan personalkategori 

fortsätter att öka och till och med april gjorde länets invånare drygt 4 000 fler besök jämfört 

med samma period 2017. 

Antalet vårdtillfällen ökar under årets första månader samtidigt som antalet vårddagar totalt 

sett minskar. Det innebär att medelvårdtiden minskar och en trolig förklaring är effekterna av 

”trygg och säker hemgång” där antalet vårddagar med utskrivningsklara patienter minskar. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Inom den psykiatriska vården minskar läkarbesöken med nästan 3 procent. Det är både länets 

invånare och utomlänspatienter som gör färre besök. Besök till annan personalkategori ökar 

och länets invånare har under perioden januari till april gjort cirka 1 200 fler besök än 2017. 

Inom slutenvården minskar konsumtionen av antalet vårdtillfällen och vårddagar, även antalet 

vårdplatser minskar. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer Arbete pågår 

Uppdrag/mål: Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen som 
är under framarbete kring kunskapsstyrning. 

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Studierektorsorganisation Ny ledare för studierektorsorganisationen för ST. 
Organsationen för AT håller på att revideras. 

Klinisk prövningsenhet Enheten är igångsatt 

Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Arbetet har startat och de första studenterna kommer i 
januari 2019. 
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TANDVÅRD 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Aktiviteter Analys 

Ansvara för att informera om tobakens och kostens 
inverkan på den allmänna hälsan och munhälsan 

Denna information utgör i dagsläget en del av det 
sedvanliga omhändertagandet av våra patienter. 
Detta sker såväl på klinik som i den externa 
verksamheten. 

Utföra screening av vårdbehovet på flyktingboenden 
som ger möjlighet att prioritera de mest behövande 

I takt med att flyktingmottagandet avtagit så har 
möjligheten till undersökning på en ordinarie klinik 
ökat. 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel nya patienter 
som fått tid till 
undersökning och 
behandling inom 180 
dagar. 

90%  Utveckling av ny och bättre mätmetod pågår. 

  Andel 
revisionspatienter som 
fått tid till undersökning 
och behandling inom 
180 dagar från 
måldatum 

90%  Utveckling av ny och bättre mätmetod pågår. 

 
Specialisttandvården: 
Andel akuta 
remisspatienter som 
väntat mindre än 7 dagar 

90% 100% Specialisttandvården har haft cirka 700 akuta 
patienter och alla har prioriterats och behandlats i 
tid.  

 
Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar 

0 379 Specialisttandvården är fullbemannad men till följd 
av fler inkommande remisser än tidigare finns en viss 
kösituation. Orsaken är en ökad efterfrågan på 
specialisttandvården bland annat till följd av att 
allmäntandvården inte är fullbemannad samt att 
allmäntandvården har fler tandläkare som är 
nyrekryterade och inte har erfarenhet av 
komplicerad tandvård. Dessutom ser vi inom 
barntandvården en ökad andel remisser till 
narkostandvård på grund av stor mängd karies.  Vid 
årsskiftet var det 587 patienter som väntade.  

 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten Rekryteringen av alla yrkeskategorier fortgår med 
stora satsningar. Arbete pågår med strategier för att 
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Aktiviteter Analys 

behålla befintlig personal.  

Parallellt med detta arbetas med att rätt 
yrkeskategori ska utföra rätt arbetsuppgifter. 

Friska patienter ska kallas mindre ofta. 

I det uppsökande arbetet förbättra och utveckla 
samarbetet med sjukvård och socialtjänsten samt 
stimulera flera äldre till behandling 

Arbetet enligt projektdirektivet fortlöper 
framgångsrikt. Ytterligare resurser har avsatts för att 
förstärka samarbetet med enhetschefer inom 
Socialtjänsten. Folktandvårdens äldretandvårdsteam 
har under året besökt ca 80 % av länets 
vårdcentraler. 
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Ekonomi – Folkhälsa och sjukvård inkl tandvård  

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans 0 tkr -123 469 
tkr 

Budgetavvikelsen för FS nämndens ansvarsområden 
är minus 123,5 miljoner kronor efter fyra månader.  

 

 Produktivitet mätt 
som produktionspoäng i 
förhållande till arbetade 
timmar 

100 % 96,4 % Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet. 

Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket 
påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och 
antal helårsanställda. Resultatet visar att 
produktiviteten mätt på detta sätt ökat med drygt 
1 % från motsvarande period föregående år. 

 

Nettokostnaden ökar med hela 7,5 procent jämfört med samma period 2017. Det är betydligt 

mer än vad som kompenserats i budget och förklarar att budgetavvikelsen växer. Orsaker 

finns på både intäktssidan och kostnadssidan och den försämrade budgetavvikelsen syns både 

centralt och hos verksamhetsområdena. 

Intäkterna minskar för framförallt asylsökande men även för utskrivningsklara patienter. 

Jämfört med samma period 2017 är intäkterna cirka 30 miljoner kronor lägre 2018. 

Stora delar av statsbidragen för 2018 har inte bokförts ännu utan det kommer att ske när 

handlingsplaner godkänts. Jämfört med 2017 innebär det en negativ avvikelse för FS 

nämnden. 

Intäkterna för sålda digitala tjänster fortsätter att öka men innebär i princip samma kostnad då 

det samtidigt blir en köpt tjänst från de privata vårdgivarna. 

På kostnadssidan är det i huvudsak köpt vård inom sjukvårdsregionen samt löner som bidrar 

till att kostnaderna ökar mer än budgeterat. 

Även kostnaderna för inhyrd personal ökar jämfört med samma period föregående år trots 

ambitionen om ett oberoende. 

Budgetavvikelse (tkr) till och med april 2017 och 2018 

Verksamhetsområde Jan-april 2017 Jan-april 2018 Förändring 

10 Regionens åtagande 7 866 -37 223 -45 089 

20 Privata vårdgivare -2 697 1 717 4 414 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -10 941 -26 099 -15 158 

27 Folktandvården 8 344 -1 511 -9 855 

30 Medicinsk vård -1 793 -18 145 -16 352 

31 Kirurgisk vård -9 959 -36 322 -26 363 

32 Psykiatri, rehabilitering, 
diagnostik 

4 443 -5 886 -10 329 

Totalt -4 738 -123 469 -118 731 
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Aktiviteter Analys 

Kostnad per patient införs i regionen Pågår enligt plan för införande. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos 0 -213 200 
tkr 

Efter ett par år av förhållandevis små negativa 
budgetavvikelser sett till omslutningen är prognosen 
för helåret minus 213 miljoner kronor, detta 
motsvarar 1,9 % av omslutningen.  

 

Verksamhetsområdenas samlade bedömning är ett minusresultat på 159 miljoner kronor. En 

försämring på nästan 60 miljoner jämfört med 2017 samtidigt som det är betydligt bättre än en 

"rak framskrivning" av resultatet till och med april som skulle innebära ett minus på cirka 280 

miljoner kronor istället för 159 miljoner. Orsaken till att underskottet är högre jämfört med 

2017 är framförallt att årsarbetarna fortsätter att öka, kostnaden för bemanningsföretag är 

fortsatt hög och intäkter för bland annat asyl minskar. 

I verksamhetsområdenas prognoser finns inga riktade statsbidrag med i bedömningen vare sig 

på kostnadssidan eller intäktssidan. Det handlar om 107 miljoner kronor som kommer att 

fördelas ut då handlingsplaner lämnats in och godkänts. Med tanke på den ekonomiska 

obalans som finns måste handlingsplaner genomföras utan att öka kostnadssidan och på så sätt 

begränsa den ekonomiska prognosen från minus 159 miljoner till minus 52 miljoner kronor. 

Centrala poster beräknas gå från ett överskott på 42 miljoner 2017 till ett underskott på cirka 

55 miljoner kronor. Det innebär en försämring på närmare 100 miljoner kronor. De största 

orsakerna till försämringen och budgetavvikelsen centralt är regionsjukvården. 2018 förväntas 

regionsjukvården gå minus med 38 miljoner. Det beror dels på en felperiodiserad faktura (ca 

15 mnkr) men också att själva grundavtalet är underbudgeterat med närmare 20 miljoner 

kronor. Detta får hanteras vidare i budget 2019. Utöver regionsjukvården finns minusposter 

även för rikssjukvård psykiatri, samt handikapp och hjälpmedel (TeamOlmed). 

En annan bidragande orsak till den stora resultatförsämringen för nämndens centrala anslag är 

förändrad hantering av de riktade statbidragen. 

Verksamhetsområde inkl privata mnkr  

 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Prognos 2018 Förändring 

20 Privata vårdgivare 8,6 7,2 0,0 -7,2 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -7,7 -26,6 -58,0 -31,4 

27 Folktandvården 5,2 7,7 0,0 -7,7 

30 Medicinsk vård -46,7 -10,0 -30,0 -20,0 

31 Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -54,0 2,6 

32 Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik 

16,9 -15,0 -17,0 -2,0 

Summa -101,8 -93,3 -159,0 -65,7 

10 Regionens åtagande/centrala 
poster 

63,6 42,0 -54,2 -96,2 

Totalt FS nämnd -38,2 -51,3 -213,2 -161,9 
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Läkemedel  

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge 

patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en 

kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings län kommer under 2018 få tillbaka mer återbäring/rabatt än tidigare för 

läkemedel mot hepatit C, vilket begränsar kostnadsutvecklingen mellan åren. Trots detta 

förväntas den totala kostnadsutvecklingen bli över 5 %. Detta förklaras bland annat av ökade 

kostnader för blödarpreparat samt nya läkemedel inom onkologin. Prognosen är osäker 

eftersom det handlar om kostnadskrävande läkemedel till få patienter.  

Vår kostnadsutveckling för läkemedel är något lägre än riket. 

 

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård) 

(Belopp i mnkr) 
Tertial 1 
2017 

Tertial 1 
2018 

Förändring 
% 

Prognos 
2018 

Diff mot 
budget 

Läkemedel* 367,5 387,6 5,5% 1204 9,7 

Beredningar/abonnemang eget 
sjukhusapotek 

6,5 6,9 6,2% 19,9 0,0 

Summa 374,0 394,5 5,5% 1223,9 9,7 

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive rabatter/återbäringar 
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REGIONAL UTVECKLING  
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region 

Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och 

verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och 

samproduktion.  

Mellan januari och april 2018 har revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

kommit in i slutfasen då planen är att ha en remissutgåva klar i juni. Samtidigt är uppföljning 

av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge 2012 försenad och i dagsläget 

planerad till att vara klar i början av juni. Resultatet av OECD rapporten kan på grund av 

förseningen riskera att inte komma med i revideringen av RUS som var planerat från början. 

Arbetet med höghastighetståg inväntar nu besked från nationellt håll vad gäller den nationella 

samt den regionala transportplanen. Samordningen kring bredbandsutveckling, 

kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor. 

Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena: 

 Arbetsmarknad och näringsliv 

 Kunskap och innovation 

 Livsmiljö 

 Samhällsplanering 

Aktiviteter Analys 

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) 

Arbetet med RUS pågår. Extern förankring har 
genomförts och nu arbetas det internt med 
innehållet samt med att ta fram en remissutgåva. 
Planen är att ha en remissutgåva klar juni 2018. 

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

2019 kommer ett nytt handläggningssystem 
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i 
samband med det kommer vi i större utsträckning 
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär 
också att uppföljning, kategorisering mm kommer 
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och 
kommer intensifieras under hösten. 

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet, 
nationellt och internationellt sker kontinuerligt. 

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De 
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019 
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050 
för att skapa kunskap och förberedels för framtiden. 
Projektet leds av Reglab och involverar alla regioner i 
Sverige. 

Arbetsmarknad och näringsliv 

Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad  

 En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter 

befolkningens och arbetsmarknadens behov  

 2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat 

näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag  

 Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens 

som skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell 

marknad.  
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Mätbara målvärden mäts årsvis och redovisas i årsredovisning  

Mätetal  Analys 

Antal nystartade företag per 1 
000 invånare i länet ska vara 
över riksgenomsnittet 

Jönköpings län hade 1,3 nystartade företag per 1 000 invånare januari-
mars 2018, jämfört med rikets 1,7.  
Målet nås inte. 

 

Aktiviteter Analys 

Stötta länets näringsliv Arbete pågår enlig budget 2018 där vi aktivt stöttar 
länets näringsliv genom t ex Almi, Science Park, 
Coompanion, UF, Smålands Turism mm. 

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet Under våren har ett nätverk som letts av RJL dragits 
igång med aktörer i länet som verkar med olika 
erbjudanden mot näringslivet när det gäller 
digitalisering. Syftet med nätverket är att utöver att få 
kännedom om varandras erbjudanden, tillsammans 
kunna stötta näringslivet på ett bättre sätt i den 
nödvändiga digitaliseringen.  Dels  via nya 
gemensamma ansatser/projekt men också ökad 
samverkan mot målgruppen i befintliga insatser. 

Arbete med regional skogsstrategi Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades 
den 25 januari 2018. Nu påbörjas arbetet med 
aktiviteterna i handlingsplanen och arbetet kommer 
att samordnas med Träregion Småland. 

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart 
Housing Småland 

Arbetet i Träregion Småland ligger till del i ett 
vänteläge i avvaktan på att den gemensamma 
samordnaren för Trä- och Skogsstrategin ska 
rekryteras. Intervjuer för tjänsten inleds i början av 
maj. Uppdatering av Bisnode-studien beställd av 
Träregion Småland med bokslutsdata för 2016 kom till 
regionerna i mitten av april. Regionerna var 
representerade vid Vinnovas "Vinnväxtmöte" den 25/4 
med alla pågående Vinnväxt-initiativ. Denna gång 
möttes man i Växjö och värd var Smart Housing 
Småland. 

IT-spåret Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun Campus 
I12 och Samordningsförbunden Finnveden, Södra 
Vätterbygden och Höglandet. 

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för 
unga och arbetslösa i Jönköpings län. 

Regional utveckling kommer arbeta med kommunerna 
och Ung Drive med en budget på 600 000 kronor. Nytt 
är att medfinansiering kommer krävas av 
kommunerna.  

Utbildning och kultur har en budget på 1,4 miljoner 
kronor för att stimulera till sommarjobb/praktik inom 
kulturen, föreningar, ideell sektor mm. 
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Kunskap och innovation 

Inriktningsmål Innovation och kunskap  

Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och 

hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.  

Mätbara målvärden mäts årsvis och redovisas i årsredovisning  

Aktiviteter Analys 

Arbeta vidare med systemet BRP+ 
(bruttoregionprodukt) 

Vi deltar i RegLabs fortsatta lärprojekt för att 
utveckla kopplingen mellan BRP+ och Agenda 2030. 

 Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka 
och utveckla kompetensen. 

Arbete har påbörjats och utformas under våren 
2018. 

 Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas Sammanställning över det företagsfrämjande 
systemet har gjorts. En översyn över alla råd görs. 

 Verka för att inrätta ett Industriellt 
utvecklingscentrum IUC 

Planering pågår. 

Livsmiljö 

Inriktningsmål Livsmiljö  

Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är 

attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.  

Mätbara målvärden mäts årsvis och redovisas i årsredovisning  

Aktiviteter Analys 

 Filmbyn Småland Filmbyn öppnade juni 2017 och har fått fortsatt stöd 
fram till juni 2018. Samtal förs om hur en fortsatt 
finansiering kan se ut. 

 I samråd med spelkulturens aktörer genom en 
förstudie bilda ett spelkulturinstitut 

Planering pågår. 

Skapa förutsättningar för konstutövare Regional utveckling och utbildning och kultur 
diskuterar hur ett framtida arbete bör och ska läggas 
upp. Kontakt med JU planeras inom kort 

 Projekt Vandringsleder i Småland Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil av 
länets vandringsleder. Under 2018 avsätts 250 000 
kronor för fortsattstöd till vandringsleder. 

 Hållbar turismutveckling och friluftsturism Projektet syftar till att arbeta fram hållbara natur- 
och kulturupplevelser för export. Arbete pågår enligt 
plan. 

 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer Beslut om bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer för 2018 togs i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 24 
januari 2018. 

 Bidrag till ungdomsorganisationer Beslut om bidrag till ungdomsorganisationer för 
2018 togs i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 24 januari 2018. 
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 Bidrag till pensionärsorganisationer Beslut om bidrag till pensionärsorganisationer för 
2018 togs i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 24 januari 2018. 

Internationellt arbete 

Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det 

internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

 Utländska direktinvesteringar Arbete pågår enligt plan. 

 Model EU Model EU är ett rollspel med syfte att ge 
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i 
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett 
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa 
Direkt Jönköping. Den 23 mars 2018 ägde Model EU 
rum i Stadsbiblioteket i Halmstad. Klasser från 
Jönköpings län samt Halland träffades under 
rollspelet iklädda roller som parlamentariker från 
olika länder och partigrupper. Vinnande klass blev 
Kattegattsgymnasiet från Hallands län vilkas elever 
var de som bäst iklätt sig rollen som parlamentariker 
för ett annat land och visat förståelse för 
beslutsprocessen i EU men även hur kulturella 
skillnader påverkar politiken 

 Europaveckan Europaveckan äger rum v. 19 i samverkan med 
länets kommuner. 

 Be Global Arbete pågår för att bilda länets Regionala 
Exportcentra (REC), med planerad lansering den 30 
maj. Formell intresseanmälan om att få bilda ett 
REC/RES, insändes till Tillväxtverket i april. En första 
workshop ihop med Tillväxtverket hölls den 17 april. 
Samtal har inletts med EEN om ett 
fortsättningsprojekt av Be Global med stöd från 
Regionala fonden 
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UTBILDNING OCH KULTUR  

Medborgare och kund 

Strategiskt mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla invånare 
ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget 
skapande.  

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade 
och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla 
kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Publik Smålands 
Musik och Teater -
 Kulturhuset Spira 

28 000 24 253 Teaterföreställningen ”Den sista Elden” skulle ha 
spelats under april men har flyttats till hösten. 

Den säsongsplan som låg till grund för budget och 
tertialmål har genomgått ett antal förändringar på 
grund av det negativa ekonomiska resultatet för 
Smålands Musik och Teater 2017. Vissa 
föreställningar har flyttats, andra har strukits. Därför 
är de målvärden som beslutades i budgeten för 2018 
inte längre i fas med den faktiska verksamheten. 

 Publik Smålands 
Musik och Teater -
 utanför kulturhuset 
Spira 

7 000 6 892 Musikcaféserien har haft något lägre publiksiffror än 
förväntat.  

 Publik vid 
föreställningar för barn 
och ungdom 

6 500 10 035 Unga Spira har haft tre premiärer av 
nyskrivna/nyskapade verk under tertial 1. 

Vem behöver en skatt - barnopera för 3-6 åringar 
som har spelats för ca 1500 barn i Jönköping. 

JBB + Dans = Sant - med manus utifrån intervjuer 
med lågstadieelever om deras drömmar. 
Föreställningen spelades i Spira och på turné för 
ca 2700 barn. 

A som i Anne Frank - utdrag ur Anne Franks dagbok 
blandades med Sjostakovitj stråkkonsert i C-moll. 
Ca 1500 högstadieelever bevistade konserterna. 

Unga Spira-dagen genomfördes i januari med fokus 
på dans. 

 

 Andel kommuner 
inom länet där det varit 
föreställningar eller 
annan kulturverksamhet 

77% 100% Kultur och utveckling har bedrivit verksamhet i alla 
länets kommuner. Smålands Musik och Teater har varit 
i 10 av 13 kommuner. 
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Process och produktion  

Verksamhetsstatistik 

Utbildning 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

2017 Förändring 

Egna folkhögskolor - elevveckor 8 397 8 586 -189 

Uppdragsutbildning - folkhögskolor - elevveckor 852 479 373 

Summa 9 249 9 065 184 

 
      

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 7 366 6 966 400 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 1 363 1 153 210 

Summa 8 729 8 119 610 

    Det har varit en god tillströmning av elever både vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna. 

Det har även varit en god efterfrågan på uppdragsutbildningar. 
  

    

    

Smålands Musik och Teater  
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

2017 Förändring 

Totalt antal publik 31 145 38 161 -7 016 

Totalt antal föreställningar 262 254 8 

Publik per föreställning 119 150 -31 

    Som följd av det negativa ekonomiska resultatet 2017 har vissa planerade föreställningar  

2018 senarelagts under året och andra har strukits.  
   Detta har påverkat måluppfyllelsen det första tertialet. 
   Publikantalet när det gäller barn har dock ökat jämfört med föregående år. 

 

Ekonomi, ANA-nämnden 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans 0 tkr 5 394tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur + 984 
tkr. Centrala anslag + 4 409 tkr 

 

Utfallet följer i stort sett förväntad utveckling för verksamhetsområdet Utbildning och Kultur.  

 

För centrala anslag redovisas:  

- Bidrag och stöd till olika organisationer 

- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 

- Nämndens egna kostnader 

- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 
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Överskottet under det första tertialet beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel jämfört med 

budgeten som är periodiserad i tolftedelar. Kostnaderna avseende projektmedel bokförs vid 

beslutstillfället och varierar därför under året. Mindre överskott finns på ett par av anslagen där hela 

budgetanslaget inte är intecknat i form av fast bidrag. Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos 0 2 300 Verksamhetsområdet Utbildning och kultur +1,3 
mnkr och centrala anslag +1,0 mnkr 

 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet Utbildning och kultur visar ett sammantaget överskott på 

1,3 mnkr. För våra egna folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på +1,4 mnkr. Avvikelsen 

förklaras till största del av det ökade statsbidraget avseende deltagarveckovolym samt av att 

etableringskursen för nyanlända också ger ett intäktsöverskott. Etableringskursens omfattning kommer 

förmodligen att minska rejält under året. 

 

För folkhögskolor som drivs av annan huvudman än regionen beräknas ingen budgetavvikelse i 

dagsläget. Det är först efter genomförd vårterminsfakturering i juni som denna bedömning kan göras. 

Smålands Musik och Teaters prognos ser inte riktigt ut att nå ekonomisk balans för innevarande år. 

Prognosen visar ett underskott på 0,6 mnkr. Anledningen är att konferensverksamheten för närvarande 

inte når upp till budgeterad nivå. Åtgärder med bland annat ökad marknadsföring genomförs för att 

försöka förbättra resultatet under resterande del av året. Inga budgetavvikelser vad avser vårens 

produktion. 

 

Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 mnkr. Det beror främst på ökade 

statsbidrag till regionbiblioteksverksamheten. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Förskjutningar av planerade byggnationer, och 

därmed inte heller förhöjda hyresnivåer, gör att prognosen även för innevarande år kommer att vara 

positiv. Samtidigt har ett något större antal elever än vanligt hoppat av utbildningen vilket leder till 

minskade elevintäkter. Resultatet beräknas bli +2,5 mnkr men kan komma att förändras efter höstens 

antagning. 

 

För centrala anslag prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. För helåret 2018 förväntas ett mindre 

överskott för bidragen. Helårsprognosen för utnyttjande av projektmedel är svårbedömd efter bara fyra 

månader. I nuläget görs antagandet att hela anslaget på 14 mnkr kommer att förbrukas. Ett litet 

överskott kan förväntas för ett par av anslagen för verksamhetsstöd och bidrag eftersom dessa inte fullt 

ut är intecknade i form av fasta bidrag. Statsbidragen förväntas uppgå till budgeterad nivå. 

Samhällsplanering 

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området 

involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och 

attraktiva miljöer. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete inom vår regionala 
projektorganisation som arbetar med 
Sverigeförhandlingen 

Nästa stora händelse för projektet är Regeringens 
beslut hur man ska gå vidare i frågan om nya 
stambanor. Nuvarande projekt kommer att fasas ut 
och avslutas under året. 

Nordic Infra Center Treårigt projekt som samlar utbildning, utveckling 
och företag kopplade till järnväg och infrastruktur 
under samma tak. Arbete pågår som planerat med 
syfte att bidra med utvecklings- och kontaktinsatser 
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Aktiviteter Analys 

för järnvägsrelaterade verksamheter. 

Ta initiativ till en utredning tillsammans med 
kommunerna för att utveckla och stärka 
möjligheterna till hållbart resande i länets 
landsbygdsområden 

Ej påbörjat ännu 

Utreda möjligheten och behovet av nya 
expressbusslinjer som utgår från länets funktionella 
stråk. 

Ej påbörjat ännu 

Framtagande av en länsplan för regional 
transportinfrastruktur 

Inväntar beslut från Regeringen om definitiva 
ekonomiska ramar för den regionala 
transportplanen. Därefter kommer Region 
fullmäktige att fastställa innehållet i planen, troligtvis 
vid första mötet efter sommaren - 28 aug. 

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan 
för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för 
perioden 2017-2020. 

En kartläggning och plan togs fram under 2017. 

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande 
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional 
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål 

Regional bredbandsstrategi planeras vara klar för 
remiss under Q3 2018. 

Den digitala agendans insatsområden Arbete pågår i länet. Uppföljning i styrgrupp planeras 
före sommaren 

Utredning av investeringskostnader för hushåll och 
företag 

Förstudien är klar i slutet av januari 2018. 
Presenteras och utvärderas under våren 2018 
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KOLLEKTIVTRAFIK 
 
Medborgare kund 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för 

hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prisvärdhet 50% 44% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målsättningen 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något 
lägre efter första tertialet än 2017. 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 allmän trafik - alla 
länsbor 

60% 52% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målsättningen 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är bättre 
efter första tertialet än förra året.  

 Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 allmän trafik - resenärer 

73% 61% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målsättningen 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något 
bättre efter första tertialet. 

 Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 serviceresor 

85% 78% Något lägre resultat efter första tertialet än 
resultatet 2017. 

Process och produktion  

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med 

högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal resor Ökning 
med 2% 

-1,8% Resandet är lägre överlag för både buss- och 
tågtrafiken jämfört med samma period förra året, 
förutom i de mindre tätorterna där det ökar kraftigt, 
särskilt stadstrafiken i Värnamo 

 Antal påstigande/mil 9 9,7 Resultatet ligger i nivå med föregående års första 
tertial. 
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Verksamhetsstatistik  

Länstrafik (tusental) 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

2017 Förändring 

Antal resor - buss och tågtrafik  7 831 7 959 -128 

Andel regelbundna resenärer (% av länets inv) 25% 25% 0% 

Serviceresor (tusental) 237 232 5 

Färdtjänstresor 188 176 12 

Sjukresor 50 57 -7 
 

Ekonomi, TIM-nämnden 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans 0 tkr 3 186tkr Totalt är budgetavvikelsen positiv efter april. 

För Länstrafiken totalt är budgetavvikelsen positiv efter april, +2 607 tkr. 

Uppdelat på Resultatenheterna ser det ut enligt följande: 

Stab, ekonomi, marknad: +1 236 tkr. Överskott inom marknad samt central buffert. 

Allmän trafik: -2 471 tkr. Biljettintäkterna når budgeterad nivå, överskott på intäkter på grund av 

viten från trafikföretag. Visst underskott på trafikkostnader på bussidan på grund av indexuppräkning 

något mer än budgeterat. Inom Krösatågen beror underskott på inställda tågavgångar som ersätts med 

buss. Underskott inom Västtågen på grund av uppbokning efter nya prognoser från Västtrafik. 

Underskottet beror bl.a. på ökade kostnader för reparationer. Överskott finns för övriga kostnader, bl.a. 

på grund av lägre användning av upphandlingskonsulter än budgeterat. 

Serviceresor: +3 842 tkr. Höga intäkter som följd av viten från trafikföretag. Visst överskott på 

trafikkostnader pga att indexuppräkningen inte varit så hög som budgeterat inom Serviceresor.  

 

Inom centrala anslag redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i helårsbudget), projektmedel 

och avgift för deltagande i nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3 mnkr).  

För det första tertialet är resultatet + 579 tkr. Överskottet beror på låg förbrukning av projektmedel. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos 0 2 500 Bedömningen är att nämnden som helhet 
prognostiseras göra ett litet överskott för helåret. 

 

Bedömningen är att Länstrafiken som helhet har en budget i balans (+2 mnkr på helårsbasis) även om 

det finns poster som dras med underskott. Trafikkostnaderna inom allmän trafik prognostiseras göra 

ett underskott på grund av indexutvecklingen samt kostnader för ersättningsbussar inom Krösatågen. 

Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. Dessa underskott vägs upp bl.a. av intäkter 

från viten. Serviceresor prognostiseras hålla budget och ge ett överskott främst som följd av 

vitesintäkter. 
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För centrala anslag förväntas ett mindre överskott (500 tkr) om det inte tillkommer några större nya 

projektsatsningar under senare delen av året. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kostnad per resenär 
- km (serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
16,25 
kr/km 

16,53  
kr/km 

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat 
jämfört med föregående år. Fler fordon har 
tillkommit vilket ökar kilometerkostnaden. 
Kvalitetsavvikelser gör att samplaneringen 
försämras. 

 
Skattesubventionsgrad -
 allmän trafik 

60 % 62% Skattesubventionsgraden ligger ungefär på beräknad 
nivå.  
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MEDARBETARE  

Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medarbetarsamtal 90% 91% Målet uppnått totalt och för nästan samtliga 
verksamhetsområden. 

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

5,4% 5,7% Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma 
period föregående år. De flesta 
verksamhetsområden har ökat och uppnår inte 
längre målet. Sett till personalgrupp fortsätter 
sjuksköterskor, läkare och psykologer att minska sin 
sjukfrånvaro medan övriga grupper ökar. Det är för 
tidigt att uttala sig om ökningen är tillfällig och beror 
på den relativt omfattande influensaperioden under 
våren eller om sjukfrånvaron kommer fortsätta öka. 
Arbete pågår i verksamheterna för att minska 
sjukfrånvaron. 

 
Kompetensutvecklings-
plan 

90% 86% Målet delvis uppnått som helhet. Några 
verksamheter uppnår målet och arbete pågår för att 
nå måluppfyllelse i övriga. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kompetensutveckling Utbildning sker inom hela regionen. 

Sjukfrånvaron ska minska Ett antal initiativ pågår för att förbättra arbetsmiljön, 
öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland 
regionens medarbetare. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillsammans med 
utbildningar i arbetsmiljö, stöd i rehabilitering samt 
arbete med aktiva åtgärder löpande under året. 

Även två delvis externfinansierade projekt med 
särskilt fokus att öka kunskapen kring psykisk hälsa 
och förebygga psykisk ohälsa samt skapa en mer 
aktiv rehabilitering pågår. 

Framgångsfaktorer: Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete 

Aktiviteter Analys 

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram 
under 2018 

Strategisk kompetensförsörjningsplan blir klar i juni 
månad och verkställs med början hösten 2018. 

Framgångsfaktorer: Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna. 

Aktiviteter Analys 

Ta tillvara arbetssätt från pågående projekt med 
förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland annat 

Arbetet pågår 
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Aktiviteter Analys 

tidig och aktiv samverkan med hälso- och sjukvården 
och övriga aktörer i rehabilitering. 

 

Framgångsfaktorer: Delaktiga och engagerade medarbetare, Chef och ledarskap 

Uppdrag/mål: Chefsutvecklingsprogram 

Aktiviteter Analys 

Nätverk för engagerat ledarskap  Fortsatt med nätverksträffar för första linjens chefer 
och påbörjat nätverksträffar för verksamhetschefer 

Framgångsfaktorer: Lönebildning och anställningsvillkor 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller 
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller 
prövas 

Sker via 80-10-10 vid medicin och kirurgi. 

Uppdrag/mål: Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som 

sedan länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningar för hur resursenheter kan 
införas 

Verksamhetsområde medicin utreder resursenhet i 
Värnamo och utifrån utredning kommer vi att 
analysera fortsatt utveckling av resursenheter. 

Uppdrag/mål: Heltid som norm 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid anställning Arbetet med Heltid som norm pågår enligt plan. De 
önskemål om heltid som kommer hanteras enligt 
den framtagna rutinen. I april fanns det totalt ett 20-
tal önskemål om heltid som håller på att tillgodoses. 

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur 

många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både 

tjänstgöringsgrad och frånvaro. 

I genomsnitt har regionen totalt ökat 163 faktiska årsarbetare under jan - apr 2018 jämfört 

med samma period 2017. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. 

Ökningen av anställda årsarbetare är 243 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 79 

årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.  

 
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2018-2017 

  Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda  222 

Ökning av visstidsanställda          25 

Minskning av timavlönade -4 
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Summa förändring årsarbetare 243 

Ökad frånvaro (färre i arbete) -79 

Ökning av faktiska årsarbetare 163 

Nästan alla verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma 

period föregående år. Det har förekommit omorganisering/omkodningar som påverkar den 

interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna.  

Ökningen jämfört med samma period föregående år har i huvudsak inte skett under perioden 

jan-april 2018 utan beror på den ökning som skedde under andra halvan av 2017 och som 

verksamheterna burit med sig i ingången av 2018. Jämfört med sista tertialet 2017 (sep-dec) 

så har faktiska årsarbetare minskat något.  

Uppdelat på personalgrupp så är det en minskning av specialistkompetenta läkare, 

vårdadministratörer, fysioterapeuter, undersköterskor samt kök och service medan övriga 

grupper har ökat eller ligger på samma nivå som tidigare. Störst ökning är det inom grupperna 

ST-läkare, sjuksköterskor samt handläggare och administratörer.   

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens 

första kolumn visar genomsnittligt faktiska årsarbetare för perioden jan-apr 2018 uppdelat per 

personalgrupp och den förändring som skett jämfört med samma period föregående år. Den 

andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya medarbetare eller en 

ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, 

föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete och en 

minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde kolumnen visar förändringen i faktiska 

årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans).  

Personalstatistik 

Personalgrupp Faktiska 
årsarb 
genomsnitt 
jan-apr 2018 

Förändring 
årsarb jämfört 
med samma 
period 2017 

Förändring 
frånvaro årsarb 
jämfört med 
samma period 
2017 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört med 
samma period 
2017 

Administration vård 535 -8,3 5,6 -13,9 

AT-läkare och underläkare 140 18,5 0,2 18,2 

Biomedicinska analytiker m fl 235 2,4 3,6 -1,2 

Handläggare och administratörer 672 44,1 8,7 35,4 

Kurator m fl 150 13,9 2,2 11,6 

Kök och service 369 4,3 7,1 -2,8 

Ledningsarbete 404 8,3 3,1 5,3 

Psykologer 98 5,7 4,3 1,4 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut 301 0,9 4,1 -3,2 

Sjuksköterskor 2 197 45,0 9,4 35,6 

Specialistkompetent läkare 582 -13,9 -11,5 -2,4 

ST-läkare 294 38,0 -0,6 38,6 

Tandhygienist 77 -2,9 -2,0 -0,9 

Tandläkare 153 4,5 3,5 1,0 

Tandsköterskor m fl 291 10,8 2,3 8,5 

Teknisk personal och hantv 360 13,1 3,1 10,0 
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Undersköterska/Skötare m fl 1 282 17,1 22,9 -5,8 

Utb fritid och kultur 253 28,8 13,2 15,5 

Övrig rehab och förebygg arb 120 9,8 2,5 7,4 

Övrig vård- och omsorgsarbete 67 2,5 -2,6 5,1 

Summa 8 582 243 79 163 

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter första tertialet 2018 till drygt 63 

miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än samma period 2017. Kostnaden har ökat 

inom primärvården och den somatiska vården medan den har minskat inom psykiatri och 

röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och med första tertialet 0,9 

miljoner kronor, vilket är något lägre än förra året vid samma tid. Kostnaden för inhyrd 

personal motsvarar 3,8 procent av personalkostnaderna för första tertialet. Det är högre än den 

nationella indikatorn för oberoende av hyrpersonal från 2019, som ligger på 2 procent men en 

klar förbättring jämfört med helår 2017, där andelen låg på 4,3 procent.   
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MILJÖ, STÖD OCH SERVICE 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Avtalstrohet inköp 90% 93% Fortsatt god måluppfyllelse 

 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Inom ramen för regionens nya hållbarhetsprogram görs uppföljning av de inriktningsmål som 

lagts fast för programperioden (2017-2020). Inriktningsmålen har brutits ned till årsmål, där 

flertalet innebär successivt höjda mål mellan åren. 13 av målen/mätetalen följs för närvarande 

upp tertialvis. Resultatet per april 2018 visar att fyra av målen uppnås, sex av målen delvis 

uppnås och att tre av målen inte uppnås. 

Energi: inom energiområdet uppnås minskningar både för regionens värme- och 

elförbrukning, med prognos att årsmålen på max 86,5 respektive 78,5 kWh/m2 uppnås. 

Särskilda energibesparande åtgärder har genomförts under 2017 tillsammans med skärpta 

energikrav vid planerade nybyggnationer. 

Tjänsteresor: användning av privatbil i tjänsten ökar totalt sett och inom fyra 

verksamhetsområden av tio. En central åtgärd är att de nya riktlinjerna för möten och resor 

aktivt kommuniceras ut inom respektive verksamhetsområde. 

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad 

andel svenskodlade frukt och grönsaker och ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på 

kriterier för hållbart fiske. Arbete pågår för att öka inköpen av svenskproducerat kött och 

förbättra måluppfyllelsen när det gäller ökad andel ekologiska livsmedel, bland annat genom 

fokus på omställning av icke-ekologiska produkter med de största inköpsvolymerna. 

Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt 

Sunda Hus) på 80 procent är högt ställd. Handlingsplan för att öka andelen pågår. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad energi 
värmeförbrukning 

86,5 
kWh/m2 

85,1 
kWh/m2 

Prognos att målvärde för värmeförbrukning kommer 
att uppfyllas. 

 Levererad energi 
elförbrukning 

78,5 
kWh/m2 

77,6 
kWh/m2 

Prognos att målvärde för elförbrukning kommer att 
uppfyllas. 

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, antal -10 % 5,7 % Ökad användning av privatbil i tjänsten inom fyra 
verksamhetsområden av tio. Åtgärd genom bl a 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

km egen bil (privatbil) förstärkt information kring nya riktlinjer för möten 
och resor. 

 Tjänsteresor, antal 
km poolbil (korttid) 

-10 % -1,9 % Bilpoolsanvändningen ökar inom sex av tio 
verksamhetsområden, men minskar något totalt 
sett. Ökningar motiveras i flera fall av utvidgade 
uppdrag, t ex primärvårdens samordningsansvar. 

 Andel miljöbilar 
inom regionen 

80 % 74,6 % I det nya ramavtalet ställs krav enligt regeringens 
miljöbilsdefinition. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i 

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-
klassade byggmaterial 
vid om- och 
nybyggnation. 

80 % 64,7 % Handlingsplan för att öka andelen A och B-klassade 
byggmaterial pågår. 

Arbete med att uppdatering av struktur och 
användarrättigheter ska göras och krav angående 
Sunda hus i upphandlingar ska tydliggöras och 
utbildningsprogram finns. 

Uppdrag/mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav 

avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som 

uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer 

vi ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
svenskproducerat 
oberett kött, mjölk och 
ägg 

90 % 86 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 Andel svenskodlad 
frukt och grönt 

16 % 29,6 % Mål uppnås. 

 Andel MSC-märkt 
fisk och skaldjur 

66 % 81,6 % Mål uppnås. 

 Andel ekologiska 
livsmedel 

50 % 40,5 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 Andel kaffe, te och 
kakao med sociala och 
etiska krav 

90 % 89,9 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong Detta arbetas med kontinuerligt. 
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Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val 

i våra restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
hälsofrämjande 
fikautbud för 
möten/konferens 

20 % 19 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 Andel vegetariska 
portioner i regionens 
restauranger 

18 % 17,3 % Andel vegetariska måltider i nivå med mål. 
Restauranggäst kan välja vegetariskt lunchalternativ 
på buffé i alla regionens restauranger måndag till 
fredag 
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EKONOMI Region Jönköpings län  

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet  

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans 0 tkr -58 932tkr Resultatet efter april är - 6 miljoner kronor och 
avviker negativt från periodbudgeten med 59 
miljoner kronor.  

 

Resultatet något bättre än budget  

Efter första tertialet redovisas ett underskott på 6 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner kronor 

sämre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 50 miljoner 

kronor högre än periodbudget. Skatter och generella statsbidrag visar 2 miljoner kronor bättre 

än budget.  

Finansnettot för tillgångar visar 12 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende 

på reavinster/förluster samt att orealiserade nedskrivningar skett med minus 9 miljoner 

kronor. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 1 miljon kronor bättre än 

periodbudget. 

Resultatet till och med april är 49 miljoner kronor sämre än förra året vid samma tid trots att 

första tertialet 2018 innehåller en reavinst för försäljning av fastighet med 27 miljoner kronor. 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 15 

miljoner kronor bättre än den reviderade budgeten på 215 miljoner kronor. Däremot är det en 

resultatförsämring mot 2017 med 136 miljoner kronor. Prognosen hamnar i närheten av 

budget mycket beroende på riktade statsbidrag, netto cirka 107 miljoner kronor, som ännu inte 

fördelats ut i verksamheten och inte heller påverkar delårsresultatet. Förutsättningen för att 

prognosen ska hålla kräver att insatserna, som sker för statsbidragen, klaras med de resurser 

som finns och inte innebär kostnadsökningar av större omfattning, då verksamhetsområdenas 

kostnader visar nästan 150 miljoner kronor mer än budget.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 409 miljoner kronor vilket är 66 miljoner kronor 

lägre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 10 688 miljoner kronor vilket 

motsvarar 4 miljoner kronor högre än budget.  

Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 269 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner 

kronor bättre än budget.  

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 188 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner 

kronor sämre än budget, och även 30 miljoner lägre än 2017. Främst beror budgetavvikelsen 

på att reaförluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli 65 miljoner kronor sämre 

än budget.  

Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 236 miljoner kronor vilket är 4 

miljoner kronor lägre än budget. 

Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag. 

Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna 

överstiger resultatet exklusive avskrivningar med 270 miljoner kronor.  

Egenfinansieringsgraden blir 69 procent, vilket är i nivå med budget. Målet är i normalfallet 

och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna resultatet exklusive 
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avskrivningar med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. Resultatprognosen är i 

nivå med budget liksom bruttoinvesteringarna. Försäljning av anläggningstillgångar i form av 

fastigheter, vilket inte budgeterats, beräknas till 36 miljoner kronor bidrar till 

egenfinansieringen medan avskrivningarna, som också är en del av budgeterad 

egenfinansiering blir 38 miljoner lägre än budget 

Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med egna medel med 170 

miljoner kronors marginal. 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2017 

Bokslut  

2017 

Intäkter  766 2 390  724 2 236 

Kostnader  -4 217 -12 423  -3 956 -11 854 

Avskrivning  -123 -376  -126 -398 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-3 574 -10 409 66 -3 358 -10 016 

 

Skatteintäkter  2 805 8 415 -41 2 709 8 154 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 758 2 272 45 716 2 175 

Verksamhetens resultat  -12 279 70 67 313 

Finansnetto tillgångar  85 188 -58 44 218 

Finansnetto skulder/pensioner  -79 -236 4 -68 -165 

Årets resultat  -6 230 15 43 366 

 

Verksamhetens nettokostnad kräver åtgärder och statsbidrag 

Nettokostnaden beräknas bli 10,4 miljarder kronor, vilket är 66 miljoner kronor lägre än 

budget. Nettokostnadsökningen blir 3,9 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på 

4,6 procent. För att nettokostnaden ska hamna på denna nivå krävs att planerade åtgärder får 

effekt, då en fortsättning av första tertialets utfall pekar mot ett kostnadsutfall som är 85 

miljoner kronor högre. Samtidigt får de riktade statsbidragens insatser inte innebära ökade 

kostnader i någon större omfattning. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 3,5 procent.  

Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -123 -213 -11 211 -1,9 
 varav verksamhetsområden -88 -159 -9 399 -1,7 
 varav centralt -35 -54 -1 813 -3,0 
     
ANA 6 2 -493 0,5 
 varav verksamhetsområde 1 1 -440 0,3 
 varav centralt 5 1 -53 1,9 
     
TIM 3 3 -1 291 0,2 
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 varav verksamhetsområde 3 2 -1 280 0,2 
 varav centralt 0 1 -10 4,9 
     
RS 40 74 -2 667 2,8 
 varav verksamhetsområden 7 7 -2 412 0,3 
 varav centralt 33 67 -255 26,3 
     
RSÖ 24 199 -86 230,5 
 varav riktade statsbidrag 9 131 -47 279,4 
 varav internränta/avskrivning mm 18 58 13 449,8 
 varav pensioner mm -3 10 -52 19,4 
     
RF 1 1 -16 9,2 

Totalt -50 66 -15 765 0,4 

 

Prognosen efter tertial 1 avseende FS nämnden är beräknad exklusive tillskott från nya riktade 

statsbidrag. Dessa redovisas än så länge inom ramen för RSÖ (Regionstyrelsens övergripande 

anslag) beroende på att de som tillkom 2018 med nytecknade överenskommelser mellan SKL 

och staten inte fördelats ut ännu. Det innebär att FS nämndens resultat kommer att förbättras i 

takt med att statsbidragsmedlen fördelas ut enligt fastställd rutin. Samtidigt sjunker då 

resultatet för RSÖ i motsvarande omfattning. Detta kommenteras ytterligare under 

ekonomiperspektivet för Folkhälsa och sjukvård ovan.  

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning 

Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,5 procent. Då ingår satsningar till följd av 

statsbidragsinsatser på 0,7 procent, motsvarande 30 miljoner kronor. Avtalsökningen 

inklusive överhäng från 2017 utgör 3,0 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är 

cirka 67 miljoner kronor högre än avtalsökningen.  

Kostnaden för inhyrd personal uppgår efter första tertialet till 63 miljoner kronor, vilket är 3 

miljoner kronor högre än samma period 2017. 2017 blev totalkostnaden 203 miljoner kronor. 

Kostnaden fortsätter öka inom primärvården och inom den somatiska vården medan en 

minskning har skett inom psykiatrin och medicinsk service, främst radiologin. 

Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och med första tertialet 0,9 

miljoner kronor, vilket är i nivå med förra årets 1 miljon kronor vid samma tid. 

 

Skatteintäkterna når inte budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 415 miljoner kronor 2018 vilket är 41 miljoner kronor 

lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning 

i april, vilken var 44 miljoner kronor högre än i februariprognosen. 

 

Statsbidrag och utjämning bättre än väntat  

Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Tertial 1 

2018 

Prognos20

18 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 1 

2017 

Bokslut 2017 

Inkomstutjämning 561 1 683 -3 549 1 648 
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Kostnadsutjämning -108 -325 -6 -97 -292 

Regleringsbidrag/avgift -36 -108 61 -47 -140 

Läkemedelsbidrag 317 952 -8 290 898 

Välfärdsmiljard flyktingar 22 65 0 21 61 

Livmoderhalsscreening 2 5 0 0 0 

Summa 758 2 272 44 716 2 175 

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2018 visar att regionen får nästan 976 

miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom 

förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att detta motsvarar cirka 28 

miljoner kronor. Regionen beräknas även få del av vinst/förlustmodellen för Hepatit-C med 

knappt 4 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2018 beräknas därmed till knappt 952 

miljoner, vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget.  

Bidragen och avgifterna inom utjämningssystemet visar 52 miljoner kronor bättre än budget 

på årsbasis, där den största avvikelsen avser regleringsavgiften vilken blir 61 miljoner kronor 

bättre än budget. 

Välfärdsmedlen 2018 är på totalt 2 300 miljoner kronor till landstingen. De består av 900 

miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 32 miljoner 

kronor i regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 400 miljoner kronor 

avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 65 miljoner kronor av dessa vilket 

särredovisats i tabellen ovan. 

Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 

hälsa får landstingen 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid 

fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt 

bidrag då det 2019 kommer ingå i regleringsbidraget/avgiften. 

 

Finansnettot sämre än budget 

Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 85 miljoner 

kronor som för helår beräknas uppgå till 188 miljoner kronor. Det är 58 miljoner kronor lägre 

än budget, där 65 miljoner kronor avser realisationsförluster och nedskrivningar och 7 

miljoner kronor avser högre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och 

återlikvider. 

Utöver det redovisade finansnettot finns per 2018-04-30 orealiserade värdeökningar på 645 

miljoner kronor. 

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 

fyra månader till 1,75 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,0 procent. 

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 

första tertialet en kostnad på 79 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 236 miljoner 

kronor. Det är 4 miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar 

Årets prognostiserade resultat på 230 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 376 

miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 606 miljoner kronor. 
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Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 876 miljoner kronor innebär det att resultatet är 

270 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 69 procent. I normalfallet och över tid är målet 

egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 

egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar 

med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. 

Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med egna medel med 170 

miljoner kronors marginal. 

Bruttoinvesteringarna på 914 miljoner kronor är 4 miljoner kronor högre än budgeterat. Av de 

beräknade investeringarna utgörs 8 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 

programvaror, 726 miljoner kronor av byggnader samt 180 miljoner kronor av övriga 

materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och bilar.  Utöver 

bruttoinvesteringarna så ingår försäljning av anläggningstillgångar, främst en fastighet, med 

36 miljoner kronor samt en återbetalning på 2 miljoner kronor av föregående års 

bussdepåinvestering. 

Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 223 miljoner kronor.  

 

Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 
Utbetalning 2018,  

miljoner kronor 

Hus D1 Ryhov 290 

Hus 37 Eksjö 190 

Op-IVA Värnamo 60 

Komponentbyten 60 

Råslätt VC 35 

Onkolog etapp 2 27 

MR-kamera Värnamo 19 

 

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet  

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor. 

Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången någonsin 2016 kommer vara 

positiv även 2018 och ligga på 5,6 procent.  

Kassaflödet under året beräknas bli negativt med 75 miljoner kronor, främst till följd av den 

höga investeringsnivån. Det ligger i nivå med de budgeterade minus 80 miljoner kronorna. 

Resultatet är högre än budget men det har gynnats av lägre avskrivningar och en reavinst vid 

försäljning, vilket inte påverkar likviditeten. Ur kassaflödeshänseende bidrar den löpande 

verksamheten med 45 miljoner lägre likvider än budget. Bruttoinvesteringarna ligger i nivå 

med budget medan försäljningen av anläggningstillgångar bidrar positivt med 36 miljoner 

kronor. I budgeten ingick även utbetalning av de för Båramo avsatta 16 miljonerna. Detta 

beräknas nu inte ske förrän 2019 varför årets kassaflöde påverkas positivt jämfört med 

budget. 
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Tabell: Nyckeltal 

 Prognos 

2018 

Bokslut 

2017 

Soliditet % +5,6 +3,8 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,2 3,2 

 

Balanskravsutredning 

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 

delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 

detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli +93 miljoner 

kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år 

finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell 

så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella 

kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2018 har 

detta medfört en minskad avsättning med 34 miljoner kronor och ackumulerat en ökad 

avsättning med 73 miljoner kronor. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017. 

 



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2018T1 2018 budget 2017T1 2017

Verksamhetens intäkter 766,2 2 389,9 723,6 2 235,9

Verksamhetens kostnader -4 217,1 -12 423,0 -3 956,2 -11 854,1

Avskrivningar -123,5 -375,8 -125,6 -398,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 574,4 -10 409,0 65,9 -3 358,2 -10 016,3

Skatteintäkter 2 805,1 8 415,3 -40,7 2 709,3 8 153,7

Generella statsbidrag o utjämningssystem 757,7 2 272,4 44,5 716,0 2 175,1

Res före finansnetto -11,6 278,7 69,7 67,1 312,5

Finansiella intäkter tillgångar 100,8 260,5 6,5 56,0 272,6

Finansiella kostnader tillgångar -16,2 -72,9 -64,9 -11,7 -55,0

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner) -78,8 -236,3 3,7 -67,9 -164,5

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -5,8 230,0 15,0 43,5 365,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT -5,8 230,0 15,0 43,5 365,7

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2018T1 2018 2017T1 2017
Likviditet 3,16 3,19 4,04 3,21
Soliditet  fullfondering 3,7% 5,6% 1,6% 3,8%
Soliditet blandmodell 46,5% 47,2%
Nettokostnad/skatt o bidrag 100,3% 97,4% 98,0% 97,0%
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag -0,2% 2,2% 1,3% 3,5%
Nettkostnadsökning mot föregående år 6,4% 3,9% 5,5%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 7,2% 4,0% 4,1%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 4,0% 3,5% 5,1%
Egenfinansieringsgrad investeringar 69,2% 114,5%
Rörelsekapital 4 921 mkr 4 863 mkr 5 204 mkr 4 953 mkr
Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter 38,0% 40,4%

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Rörelsekapital i förhållande till verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut
per 2018-04-30 2018 2017

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 64,1 63,5 70,6

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 3 254,7 3 681,7 3 135,7

   2. Maskiner och inventarier 12xx 760,3 775,3 784,0

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 170,7 170,6 172,9

Summa Anläggningstillgångar 4 249,7 4 691,1 4 163,2

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 49,7 49,3 48,6

II. Fordringar 15xx-17xx 745,5 754,5 739,6

III. Kortfristiga placeringar 18xx 5 889,6 5 764,5 5 831,3

IV. Kassa och bank 19xx 512,9 519,0 527,2

Summa Omsättningstillgångar 7 197,7 7 087,3 7 146,7

Summa Tillgångar 11 447,4 11 778,4 11 309,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 429,0 429,0 63,3

III. Årets resultat 3xxx-8xxx -5,8 230,0 365,7

Summa Eget kapital 423,173 659,0 429,0

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 658,4 8 808,5 8 565,9

II. Övriga avsättningar 223x 16,1 16,1 16,1

Summa Avsättningar 8 674,6 8 824,7 8 582,0

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 72,9 71,0 74,2

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 276,8 2 223,8 2 224,8

Summa Skulder 2 349,6 2 294,8 2 299,0

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 11 447,4 11 778,4 11 309,9

Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0 0,0

Pensionsåtagandeförändring 0,0 0,0

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 74,4 74,4



 

MISSIV  
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Regionledningskontoret  

Avsändare  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Tertialrapporter från 
Verksamhetsområden per april 2018 
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en tertialrapport 

till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den samlade 

tertialrapport efter april som regionstyrelsen lämnar till regionfullmäktige. Den 

eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde 

överlämnas som information. 
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1 Inledning 
Inledning 

Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och 

utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings vision "För ett bra liv i en 

attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga 

livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en 

prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. 

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, 

som består av närtrafik, färdtjänst och sjukresor. 

Sammanfattning  

Resandet i den allmänna trafiken har minskat med 1,8 procent (exkl skolkort) efter första 

tertialet jämfört med föregående år. Målsättningen för året nås inte, men resandet mätt i antal 

resor är ändå högre än målsättningen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Antalet serviceresor har ökat stadigt de senaste åren och jämfört med förra året är ökningen 

2,3 procent tom april. Färdtjänstresorna ökar kraftigt medan sjukresorna minskar eftersom det 

sedan årsskiftet är tillåtet att åka färdtjänst till vården. 

Budgetavvikelsen är positiv efter första tertialet (+2,6 mnkr) och bedömningen är att budgeten 

är i balans på helårsbasis. Enskilda poster dras med underskott, ex kostnader för 

ersättningstrafik inom Krösatågen där det fortsatt är brister inom fordonsunderhållet. Det är 

för närvarande en del kvalitetsbrister från ett flertal trafikföretag både inom serviceresor och 

allmän trafik vilket gör att vitesintäkterna är höga. 

Pga ny metod och omformulerade frågor i Kollektivtrafikbarometern, som mäter 

kundnöjdhetsindex, kommer det föreslås nya måltal för ett flertal mätetal så att det går att 

göra relevanta jämförelser mot redovisade resultat. 

Verksamheten är inne i en intensiv period av upphandlings- och utvecklingsarbete. 

Upphandling av operatör till Krösatågen är genomförd men upphandlingen ligger för 

överprövning hos förvaltningsrätten. Arbete med upphandling av regionbusstrafiken med 

avtalsstart i juni 2020 pågår och arbetet med upphandlingen av stadstrafiken i Jönköping med 

avtalsstart i juni 2021 är också påbörjat. 

Inom Serviceresor pågår arbete med upphandling av trafiken inför avtalsstart september 2020. 

Dessutom pågår ett par teknikprojekt i syfte att lyfta den tekniska nivån inom verksamheten. 

Dels handlar det om ett helt nytt biljettsystem där utvecklingen sker i samarbete med 

grannlänen och med nationella standarder som bas. Dels handlar det om att lyfta övrig teknik 

för att göra den mer stabil och kundvänlig bl.a. genom ett nytt trafik- och 

trafikantinformationssystem där Regionens integrationsplattform kommer användas. 

Systemen ska vara driftsatta för att börja användas vid trafikstart för regionbussarna i juni 

2020. 

Problematiken med tillgängligheten till tågfordon har fortsatt under våren. Efter påtryckningar 

även från politiskt håll finns en handlingsplan framtagen från underhållsleverantören. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-04-30 Andel 2017-04-30 Andel 

Antal mätetal som 16 57 7 47% 
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  2018-04-30 Andel 2017-04-30 Andel 

är uppfyllda 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

8 29 5 33% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

4 14 3 20% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

28  15  
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Perspektiv: 

2 Medborgare och kund 
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra 

resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.  

  

Strategiska mål: 

2.1 Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 

serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: 

2.1.1 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Restiden - allmän 
trafik 

65% 26% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målvärdet 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något 
lägre efter första tertialet än 2017. 

 Restiden -
 serviceresor 

96% 91% Målet nås inte men resultatet ligger i nivå med 
föregående års resultat. 

 

Aktiviteter Analys 

Utredning "super-buss"-koncept Utredningen presenterades för inbjudna tjänstemän  
och politiker i södra sverige den 10 april. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.2 Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Prisvärdhet 50% 44% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målvärdet 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något 
lägre efter första tertialet än 2017. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.3 Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Färdtjänsthandläggning, 

18 dagar 20 dagar Handläggningstiden har ökat något sedan förra 
mätningen bl.a. pga sjukskrivning. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

dagar från ansökan till 
beslut 

  Andel nöjda 
kvinnor och män index 
NKI - allmän trafik - alla 
länsbor 

60% 52% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målvärdet 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är bättre 
efter första tertialet än förra året. 

  Andel nöjda 
kvinnor och män index 
NKI - allmän trafik -
 resenärer 

73% 61% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målvärdet 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något 
bättre efter första tertialet. 

  Andel nöjda 
kvinnor och män index 
NKI - serviceresor 

85% 78% Något lägre resultat efter första tertialet än 
resultatet 2017. 

 

Aktiviteter Analys 

Förbättring av handläggningsprocesserna Processkartläggningen är ännu inte påbörjad. 

Varumärket Genomför kampanjer och tävlingar på Instagram och 
Facebook samt har diverse inbokade event 
(Högskolan, dreamhack, HV m fl) 

Projekt nyinflyttade Vi avvaktar GDPR, så uppstart tidigast i september. 

Resvaneundersökning seniorer Resvaneundersökningen är genomförd. Resultat ska 
redovisas vecka 20. 

Periodprodukter i mobilapp Planeras i samband med ny mobilapp. 

Swish-betalning Swish-betalning på mina sidor är på plats. 

Web-shop Vi avvaktar GDPR 

Dialog med kunder Pågår genom bl a utskick av nyhetsbrev till 
registrerade kunder på mina sidor 

Optisk validering - biljetter Test pågår på några fordon inför kommande 
införande. 

Samverkan i Sydtaxan Vi medverkar i samarbetet kring sydtaxan. 

Sydtaxan 2.0 är klar. 

Utveckla webplatsen Förberedelse pågår tillsammans med ITC. 

CRM-system (Customer Relationship Management) Upphandling har genomförts. 

Företagskonto i mobilen Allt är klart för lansering men vi avvaktar GDPR och 
CRM upphandling.. 

Erbjuda autogiro och e-faktura betalningar Frågan sköts av Regionledningskontoret och det 
arbetas med att utveckla en  e-faktura-funktion 
först, därefter utvecklas autogiro-funktionen. 

Koppling adressregister Vi väntar på åtgärd från systemleverantör. 
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Aktiviteter Analys 

Se bokningar på nätet Funktionen finns i testmiljö men är inte anpassad till 
JLT och ej heller kundanpassad. 

Ambassadörsträffar Teamledarna har mindre träffar med 
trafikföretagens förare istället för 
ambassadörsträffar 

Upphandling Serviceresor - etablering Pågår enl plan. 

Möte med fordonsombyggarna sker i maj. 

Upphandling Serviceresor 2020 Samråd inför upphandling har genomförts och 
arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag 
pågår. 

Översyn av regelverket för sjukresor Färdtjänst till vården möjliggjort i regelverket - klart 
1/1 2018. 
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Perspektiv: 

3 Process och produktion 
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för 

en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.  

Strategiska mål: 

3.1 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

3.1.1 Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet 
inköp 

90% 97% Målet nås, ändå planeras det göras 
upphandlingar/skriva avtal med de leverantörer där 
det saknas. 

 

Aktiviteter Analys 

Teckna avtal med mindre leverantörer, trafikavd. Avtal ska skrivas bl.a. med teknikinstallatör. 

Teckna avtal med mindre leverantörer, marknadsavd Se aktiviteter nedan. 

Upphandla tekniska ombordinstallationer Görs i samband med nytt teknikhus. 

Upphandla hållplatsservice Överflyttad till regionbussupphandlingen 

Upphandla kvalitetsundersökningar Förberedelse för upphandlingen är påbörjad 

Upphandling reklambyrå Framtagning av kravspecifikation påbörjad 

Upphandling profilföretag Håller på att ta fram kravställning som ska lämnas till 
inköp 

Strategiska mål: 

3.2 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 

3.2.1 Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka.Trafikutbud 

med högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Antal 
påstigande/mil 

9 9,7 Resultatet ligger i nivå med föregående års första 
tertial. 

  Antal resor Ökning 
med 2% 

-1,8% Resandet är lägre överlag för både buss- och 
tågtrafiken jämfört med samma period förra året, 
förutom i de mindre tätorterna där det ökar kraftigt, 
särskilt stadstrafiken i Värnamo. För Västtågen är 
statistiken något missvisande eftersom många 
resenärer använder Västtrafiks mobilapp vilken inte 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

registreras i vårt biljettsystem. Enligt 
kundräkningssystem på fordonen har resandet inom 
Västtågen ökat med ca 11% jämfört med föregående 
år. 

 

Aktiviteter Analys 

Omfördelning av resurser i stadstrafiken i Jönköping Arbetet sker i samband med tidtabellsarbetet. 

Vändspår Tranås Central Frågan är lyft till Trafikverket men prioriteras inte i 
deras organisation. 

Göra en Gap-analys av Västra Götalandsregionens 
"Målbild 2035" 

Arbete pågår. 

Marknadskampanj bilister Kommer att genomföras till hösten i delar av 
Jönköpings tätortstrafik samt för personal på A6 och 
Vinterviken 

Kampanj Värnamo stadstrafik Kampanj håller på att tas fram, bl a en film och 
kommer att köras i september/oktober. 

BRT-stråk i Jönköping Ingår som en del av upphandlingsarbetet och 
förutsättningarna för kommande trafikavtal 2021-> 

Ny stomlinje i Jönköpings stadstrafik Planer klara - finansieringfråga återstår. 

Nytt Krösatågsavtal dec 2018 Inget beslut från Förvaltningsrätten, interimsavtal 
ska tecknas med Tågkompaniet för att säkra 
trafikstart i december. 

Utvärdering Kust- till kustbanan Har gjorts i samband med tåglägesansökan inför 
2019. 

Affärsplan Krösatågen Ny affärsplan tas fram vid nytt avtal inför 2019. 

Nytt samverkansavtal Krösatågen Förslag ska skickas på remiss till övriga län innan 
sommaren. 

Samverkansavtal länsöverskridande busstrafik Arbetet ska göras under hösten. 

Avtal angöringar Jönköping Resecentrum Översyn av befintliga avtal behövs samt nya avtal 
med nya företag såsom Flixbuss 

Upphandling stadstrafiken Jönköping Klart för regionbussarna. 

Bussdepå Jönköping Referensgruppsarbetet avslutat och genomfört med 
gott resultat. 

Nya fordon stombusslinjer Jönköping Avtal om nya fordon klart. 

Upphandling Regionbusstrafiken 2020 Beslutsunderlag allmän trafikplikt klart, Projektplan 
Tranås klar. I övrigt pågår planenligt. 

Samverkansavtal hållplatser Dialog pågår med kommunerna om eventuellt 
intresse. 

Projekt avveckling befintligt betalsystem Cubic Förberedelser görs i samband med projekt nytt 
betalsystem. 

Upphandling betalkortsterminaler Tåg är klar, avtalet kommer sannolikt att förlängas 
för buss. Upphandling behöver därmed inte 
påbörjas. 
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Aktiviteter Analys 

Upphandla nytt betalsystem Projektledare tillsatt för JLT. Fokus på RJL delar av 
gemensamt projekt samt egna RJL-beroenden som 
ligger utanför Lynx-projektets scope, men som är 
nödvändiga för fungerande system. Resurs- och 
kompetenskartläggning pågår samt översyn av avtal 
för befintliga betalsystem samt de som tecknats 
inom ramen för Lynx-projektet.  ITC med i JLTs 
interna styrgrupp nu. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.2 Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Trygghet resenär 80% 73% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målvärdet 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något 
bättre efter första tertialet än förra året. 

 Genomförda 
fordonskontroller 

50% 59% Målet är uppfyllt efter första tertialet. 

 Genomförda 
fordonskontroller 
Serviceresor 

90%  Årsmål 

 

Aktiviteter Analys 

Upphandling kamerautrustning tåg Pågår dialog med flera leverantörer. 

Arbetsrutiner fordonskontroll Översyn av arbetsrutiner pågår. 

Trafikportal Serviceresor Portalen finns i testmiljö och tester pågår. Vi väntar 
på ITC för att få över den till livemiljö 

Miljörevisioner Pågår enl plan för revisioner. 

Förarcertifiering Serviceresor Många utbildningar planerade i juni o aug 2018 

Strategiska mål: 

3.3 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

3.3.1 Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.1 Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamhet 

ökar under programperioden. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Regionbuss 

50 %  Årsmål 

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Stadstrafik 

90 %  Årsmål 

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Tåg 

60 %  Årsmål 

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Servicetrafik 

20 %  Årsmål 

 

Aktiviteter Analys 

Elfordon i stadstrafiken i Tranås Ingår i regionbussupphandlingen. 

Elfordon i stadstrafiken Jönköping Ingår i stadstrafiksupphandlingen. 

Elektrifiering linje 17 stadstrafiken Jönköping Beslutsunderlag på gång. 

Upphandling spårfordon Krösatågen Utredning om behov av vilken fordonstyp och antal 
fordon är gjord. Upphandlingsprojekt har inletts 
tillsammans med AB Transitio. 

Ny depålösning för nya spårfordon Krösatågen Tillsammans med Regionfastigheter och Nässjö 
kommun. Studiebesök gjort i Kalmar depå. 

Åtgärdsvalsstudie för Nässjö Central Försenat Trafikverket bytt projektledare. 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.2 Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Energianvändning inom 
allmän kollektivtrafik 

0,26 
kWh/pkm 

 Årsmål 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.3 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-10 % -34 % Användningen av egen bil i tjänsten är mycket 
begränsad och den har dessutom minskat kraftigt 
jämfört med föregående år. Användningen av 
Lync/Skype har ökat och vid tjänsteresor åker vi så 
långt det är möjligt tåg och buss, annars tjänstebil. 

  

  

  Tjänsteresor, -10 %  Ingen poolbilsanvändning förekommer 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

antal km poolbil (korttid) (korttidshyra). 

 

Aktiviteter Analys 

Översyn antalet poolbilar Översyn av behovet av egna fordon inom 
verksamheten har gjorts och minskat med en bil. 

Framgångsfaktorer: 

3.3.2 Vi är socialt hållbara 
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Perspektiv: 

4 Lärande och förnyelse 
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och 

återkoppla direkt.  

Strategiska mål: 

4.1 Kundanpassad organisation 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Lyhördhet 38% 39% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målvärdet 
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något 
bättre efter första tertialet än förra året. 

 

Aktiviteter Analys 

Wifi på Krösatågen Diskussion pågår med flera leverantörer. 

Projekt nytt "teknikhus" Programdirektiv på gång, därefter behövs 
projektplaner för respektive projekt 

Kraftsamling "Öppen data" Pågår enligt plan tillsammans med Samtrafiken. 

Hållplatsregister Översyn av vilket systemstöd vi behöver pågår. 

Översyn av närtrafiken Rapport finns klar. 

Digitala tillstånd vid sjukresa Ingår i sjukreseutredningen. 

Studiebesök för trafikföretag Ca 10 grupper har besökt Serviceresors 
Beställningscentral under året (1 grupp = 2-6 förare) 

GDPR-lagstiftning Utredning klar och vi har följt Region Jönköpings läns 
centrala anvisningar. 
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Perspektiv: 

5 Medarbetare 
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.  

Strategiska mål: 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 98% Det är en hög måluppfyllelse eftersom arbetet med 
medarbetarsamtal sker på ett strukturerat och 
strategiskt sätt inom verksamhetsområdet. 

  
Kompetensutvecklingspl
an 

90% 95% Det är en hög måluppfyllelse eftersom arbetet med 
medarbetarsamtal sker på ett strukturerat och 
strategiskt sätt inom verksamhetsområdet. 

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

3,9% 3,9% Det kan konstateras att sjukfrånvaron har minskat de 
senaste månaderna och nu ligger precis på målet. 

 

Aktiviteter Analys 

Registrering av kompetensutvecklingsplan Registrering sker i samband med 
medarbetarsamtalet. 

Medarbetarenkäten Handlingsplanerna har följts upp på respektive 
avdelning. 

Medverka i översyn av rehab-processen Vi har medverkat i översynen. 
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Perspektiv: 

6 Ekonomi 
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering 

över tid.  

Strategiska mål: 

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans 0 tkr 2 607tkr Totalt är budgetavvikelsen positiv efter april, +2607 
tkr 

Uppdelat på Resultatenheterna ser det ut enligt 
följande: 

Stab, ekonomi, marknad +1236 tkr 
Kommentar: Överskott inom marknad samt central 
buffert. 

Allmän trafik -2471 tkr 
Kommentar: Biljettintäkterna når budgeterad nivå, 
överskott på intäkter pga viten från trafikföretag. 

Visst underskott på trafikkostnader på bussidan pga 
indexuppräkning något mer än budgeterat. Inom 
Krösatågen beror underskott på inställda 
tågavgångar som ersätts med buss. Underskott inom 
Västtågen pga uppbokning efter nya prognoser från 
Västtrafik. Underskott beror bl.a. på ökade 
kostnader för reparationer. Överskott för övriga 
kostnader bl.a. pga lägre användning av 
upphandlingskonsulter än budgeterat. 

Serviceresor +3842 tkr 
Kommentar: Höga övriga intäkter pga viten från 
trafikföretag. Visst överskott på trafikkostnader pga 
att indexuppräkningen inte varit så hög som 
budgeterat inom Serviceresor. 

  Prognos 0 2 000 Bedömningen är att verksamhetsområdet som 
helhet har en budget i balans även om det finns 
poster som dras med underskott. Trafikkostnaderna 
inom allmän trafik prognostiseras göra ett 
underskott pga indexutvecklingen samt kostnader 
för ersättningsbussar inom Krösatågen. Dessutom 
blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. 
Dessa underskott vägs upp bl.a. av intäkter från 
viten. 

Serviceresor prognostiseras hålla budget och ge ett 
överskott främst pga vitesintäkter. 
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Aktiviteter Analys 

Ta fram relevanta nyckeltal för trafikutbudet och 
verksamhetsuppföljning 

Genomgång behöver göras om vi använder oss av 
relevanta nyckeltal bl.a. för jämförelser mellan 
trafikslag samt andra regioner/län. 

Förbereda ekonomiska rutiner inför Krösatågsavtal 
inkl samverkansavtal. 

Förberedelser pågår tillsammans med 
Trafikavdelningen. 

Förbereda rutiner för swish-inbetalningar i 
mobilapp/mina sidor 

Rutiner är införda. 

Analysera finansiering för skolkortsresor Planeras göras efter sommaren. 

Föreslå fortsatt finansiering av Itino-tågen Vi bevakar ränteläge under året innan beslut sker om 
leasingavtal ska förlängas. 

Säkerställa att ekonomirutiner- och 
processbeskrivningar är uppdaterade 

I stort sett samtliga rutiner är genomgångna och 
beskrivna. 

Säkerställa att back-up för ekonomirutiner finns vid 
frånvaro 

Pågår enligt plan. 

Framgångsfaktorer: 

6.1.2 Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
16,25 
kr/km 

16,53  
kr/km 

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat 
jämfört med föregående år. Fler fordon har 
tillkommit vilket ökar kilometerkostnaden. 
Kvalitetsavvikelser gör att samplaneringen 
försämras. 

  
Skattesubventionsgrad -
 allmän trafik 

60 % 61,8% Skattesubventionsgraden ligger ungefärligen på 
beräknad nivå och har minskat jämfört med 
föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Konsekvensanalys sjukvårdens omorganisation Sjukreseutredningen pågår -  Statistiskt sett så ser vi 
ingen tydlig trend att resande skulle öka bara pga 
omorganisationen. 
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Mätetal Resultat Målvärde Analys 

 RJL 
Prisvärdhet 
Andel i procent som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

44% 

 

 

 

50% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och jämförelsen 
mot tidigare år och mål. Målsättningen kommer föreslås 
att ändras. Resultatet är något lägre efter första tertialet 
än 2017. 

 RJL 
Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän 
trafik - alla länsbor 
Andel i procent som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

52% 

 

 

 

60% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och jämförelsen 
mot tidigare år och mål. Målsättningen kommer föreslås 
att ändras. Resultatet är bättre efter första tertialet än 
förra året.  

 RJL 
Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän 
trafik - resenärer 
Andel i procent som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

61% 

 

 

 

73% Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och jämförelsen 
mot tidigare år och mål. Målsättningen kommer föreslås 
att ändras. Resultatet är något bättre efter första tertialet. 

 RJL 
Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI -
 serviceresor 
Andel i procent som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

78% 

 

 

 

85% Något lägre resultat efter första tertialet än resultatet 
2017. 

 RJL 
Avtalstrohet inköp 
 

97% 

 

 

 

90% Målet nås, ändå planeras det göras upphandlingar/skriva 
avtal med de leverantörer där det saknas. 

 RJL 
Antal påstigande/mil 
regional trafik 

9,7 

 

 

 

9 Resultatet ligger i nivå med föregående års första tertial. 

 RJL 
Antal resor 
exklusive skolresor 

-1,8% 

 

 

 

Ökning med 2% Resandet är lägre överlag för både buss- och tågtrafiken 
jämfört med samma period förra året, förutom i de mindre 
tätorterna där det ökar kraftigt, särskilt stadstrafiken i 
Värnamo. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km 
poolbil (korttid) 
Antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) 
hittills i år, i relation till antal 
kilometer via regionens 
bilpool (korttid) samma 
period föregående år.  

 

100 % 

 

 

 

-10 % Viss användning finns avseende nämndens egna 
kostnader. Små värden ger stort utslag i %. 

Ingen poolbilsanvändning förekommer inom Länstrafiken. 



Mätetal Resultat Målvärde Analys 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil) 
Antal kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten hittills i 
år, i relation till antal 
kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period 
föregående år.  

-5,6 % 

 

 

 

-10 % Användningen av egen bil i tjänsten är mycket begränsad 
inom Länstrafiken och den har dessutom minskat kraftigt 
jämfört med föregående år. Användningen av Lync/Skype 
har ökat och vid tjänsteresor används så långt möjligt tåg 
och annars tjänstebil. 

Resorna avseende förtroendevalda inom nämnden har 
ökat och utgör den största delen av de värdena som 
ligger bakom procentsatsen. 

 RJL 
Medarbetarsamtal 
Registrerade 
medarbetarsamtal i Heroma 
i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna. 
90 % av personalen ska ha 
ett medarbetarsamtal under 
de senaste 15 månaderna. 

98% 

 

 

 

90% Måluppfyllelsen är hög eftersom arbetet med 
medarbetarsamtal sker på ett strukturerat och strategiskt 
sätt inom Länstrafiken. 

 RJL 
Kompetensutvecklingsplan 
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner 
i Heroma i förhållande till 
antal anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna.  

95% 

 

 

 

90% Måluppfyllelsen är hög eftersom arbetet med 
medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner sker 
på ett strukturerat och strategiskt sätt inom Länstrafiken. 

 RJL 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro för 
medarbetare ska inte öka i 
jämförelse med samma 
period föregående år. 

3,9% 

 

 

 

3,9% Det kan konstateras att sjukfrånvaron har minskat de 
senaste månaderna och nu ligger precis på målet. 

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

3 186tkr 

 

 

 

0 tkr Länstrafiken 

Totalt är budgetavvikelsen positiv efter april, +2 607 tkr. 

Uppdelat på Resultatenheterna ser det ut enligt följande: 

Stab, ekonomi, marknad: +1 236 tkr. 

Överskott inom marknad samt central buffert. 

Allmän trafik: -2 471 tkr. 

Biljettintäkterna når budgeterad nivå, överskott på intäkter 
pga viten från trafikföretag. 

Visst underskott på trafikkostnader på bussidan pga 
indexuppräkning något mer än budgeterat. Inom 
Krösatågen beror underskott på inställda tågavgångar 
som ersätts med buss. Underskott inom Västtågen pga 
uppbokning efter nya prognoser från Västtrafik. 
Underskottet beror bl.a. på ökade kostnader för 
reparationer. Överskott finns för övriga kostnader, bl.a. 
pga lägre användning av upphandlingskonsulter än 
budgeterat. 

Serviceresor: +3 842 tkr 

Höga övriga intäkter pga viten från trafikföretag. Visst 
överskott på trafikkostnader pga att indexuppräkningen 
inte varit så hög som budgeterat inom Serviceresor. 

Centrala anslag 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i 
helårsbudget), projektmedel och avgift för deltagande i 
nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3 
mnkr). 

För det första tertialet är resultatet + 579 tkr. Överskottet 
beror på låg förbrukning av projektmedel. 



Mätetal Resultat Målvärde Analys 

 RJL 
Prognos 
Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2 500 

 

 

 

0 Länstrafiken 

Bedömningen är att verksamhetsområdet som helhet har 
en budget i balans (+2 mnkr på helårsbasis) även om det 
finns poster som dras med underskott. Trafikkostnaderna 
inom allmän trafik prognostiseras göra ett underskott pga 
indexutvecklingen samt kostnader för ersättningsbussar 
inom Krösatågen. Dessutom blir utfallet för Västtågen 
högre än budgeterat. Dessa underskott vägs upp bl.a. av 
intäkter från viten. 

Serviceresor prognostiseras hålla budget och ge ett 
överskott främst pga vitesintäkter. 

Centrala anslag 

För helåret 2018 kan ett mindre överskott (500 tkr) 
förväntas om det inte tillkommer några större nya 
projektsatsningen under senare delen av året.  

 RJL 
Skattesubventionsgrad -
 allmän trafik 
Den del av verksamheten 
som finansieras av 
offentliga medel 

62% 

 

 

 

60 % Skattesubventionsgraden ligger ungefär på beräknad 
nivå. 

 RJL 
Kostnad per resenär - km 
(serviceresor) 
Kostnad per resenär - km 
(serviceresor) 

16,53  
kr/km 

 

 

 

Inte öka mer än 
index 16,25 

kr/km 

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat 
jämfört med föregående år. Fler fordon har tillkommit 
vilket ökar kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör att 
samplaneringen försämras. 
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