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Snack om kollektivtrafik…

”Den är bra och viktig – hur öka?”

”Kostnaderna stiger – vad gör vi?”

”Dyr! Måste trafiken vara lönsam?”

“Går den att lita på?”



Agenda

• Om K2

• Organisationen i Sverige

• Utvecklingstrender

• Avtalstyper

• Kostnadsdrivare



Om K2

• Forskning och utbildning

• Lokal och regional kollektivtrafik

• Storstadsregionerna i fokus

• Flervetenskaplig ansats

• Samproduktion

• 2015-2019, 2020-2024



FoU-1: Finansiering och styrning

Innovativ finansiering

Effektivare styrning

Kontrakt för samverkan

Styrmedel för kollektivtrafikens 
utveckling och bidrag till ett hållbart 
samhälle FoU-områdesledare: Anders Wretstrand

Uppföljning av E20-avtalen



Kollektivtrafikorganisationen i 
Sverige*

• Finansiering
– lokalt/regional, via inkomstskatt (huvuddel)

– nationellt, infrastruktur etc.

– Ca. 50% kostnadstäckning på driftsidan

Strategisk nivå - trafikförsörjning

Regional förvaltning (landsting i länet)

Taktisk nivå – linjenät, detaljerat utbud

Regional förvaltning/bolag (landsting)

Operativ nivå – trafikdrift (kontrakt)

Upphandlad trafik, privata entreprenörer

*med vissa undantag…



Trend

• Resandet håller jämna steg med utbudet

• Vi reser längre (regionaltåg)

• Kostnaderna ökar snabbare

• Biljettpriser stiger för att klara mål om 50% 
kostnadstäckning (mer än KPI)

• Samtidigt ett mål om fördubbling…



Nuläge, kontrakt:

• Rena produktionsavtal (brutto/gross cost): 41%

• Produktionsavtal m. incitament (<25%): 45%

• Incitamentsavtal (≥25%): 14%

• Forskningen säger:
– “upphandling leder till sänkta kostnader” 

(Vigren, 2015)

– “upphandling behöver inte leda till sänkta kostnader” 
(Hultén, 2016)

– “fler anbud leder till sänkta kostnader” 
(Johansson, 2015)

– “the transport literature is strangely silent on [output impacts of 
incentives]” (Hensher, 2016)



Nuläge, kontrakt II:

• Scandinavian model: produktion!

• Stigande kostnader
– Särkrav, satsning på regionaltåg t ex

• Större kontrakt – större operatörer (2011 gjorde ingen av 
dessa någon vinst, inte heller Nettbuss!)

• Längre avtalsperioder

• Partnersamverkan kring gemensamma modeller

• Ökade incitament, ≥ 25%
– Dessa används ofta vid hög kostnad/tkm och låg kostnad

per påstigande

– Ibland “dubbel bonus” vid utbudsökning…



Nuläge, kontrakt III:

Operator Owner No. contracts Supply (km), % Payments, %

Nobina Private 43 27,2 23,6

Keolis Semi-state owned 22 15,8 21,2

Veolia Semi-state owned 25 9,7 10,1

Arriva DB State owned (Germany) 9 9,1 10,2

Buss i Väst AB Private, cooperation of SMEs 20 6,2 7,5

Nettbuss State owned (Norway) 20 5,2 4,1

KR Trafik AB Private 22 4,4 2,8

Bergkvara Buss AB Private 10 2,5 2,1

Gamla Uppsala Buss Regional-county (Sweden) 1 1,7 1,9

Centrala Buss i Norrbotten Private, cooperation of SMEs 37 1,7 1,1

Others 141 16,5 15,4

Total 350 100 100



I Stockholm - VBP Modell

• Kompensation per Verifierad
Betalande Påstigande

• verifierad OCH betalande
passengerare!

• 50-100% av ersättningen

• Taxor

• bestäms av SLL, behålls av SLL!

• Kan påverka ersättning till OP…

• Syfte

• innovation

• effektivitet



Förväntad effekt…

Operatören kommer att:

• optimera utbud - efterfrågan

• verifiera alla biljetter!

• minimera antal fordon i peak

• välja större fordon istf ökad turtäthet

• försöka öka kortdistans-resandet

• undvika att öka utbudet mot slutet av

avtals perioden



Tidiga observationer, upphandling

• Riskpremie

• Än så länge oförändrad

• Antal anbud

• Troligtvis färre… (svårt att veta )

• Anbudskvalitet

• Hög, ambitiösa satsningar (resandeprognos)

• Kostnad

• Lägre pris än förut

• Effekter på utbudet

• Forskning pågår, små effekter… (Pyddoke)

• Kanske inte lönt att göra de där
omfördelningarna som man teoretiskt skulle
kunna tänka sig…

• Olika typer av trafik som inte är utbytbar…



Miljöanpassning
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Läsa mer

• Camén, C., Lidestam, H. (2016)
Dominating factors contributing to the 
high(er) costs for public bus transports in 
Sweden
Research in Transportation Economics, 
accepted

• Kommande

• Camén, Lidestam, 
”Quantitative analysis…

• Lidestam, Camén. 
“Peak adjustment…”
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