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❖ Varför en vägledning?

❖ Omfattning

❖ Den röda tråden

❖ Riskbalanser

❖ Dialog med marknaden

❖ Krav eller mervärden

❖ Funktionskrav

AGENDA



Varför en 

vägledning? 

❖ Stöd, inspiration och verktyg vid 

genomförande av upphandlingar –

som också speglar förutsättningar 

och behov hos såväl RKM som 

trafikföretag – i syfte att nå goda 

gemensamma affärer

❖ Inspel från branschen för att 

synliggöra alla parters behov & 

förutsättningar



OMFATTNING

❖ Flera avsnitt som följer hela 

upphandlingsprocessen

❖ Anpassade efter 

bussupphandlingar och de behov 

som finns

❖ Primärt ej läsas som pdf utan 

finnas tillgänglig på hemsida 

(genom rubriker och flikar) för att 

bli lättillgänglig och överskådlig



❖ Att finna upprätthålla en röd tråd genom hela 

upphandlingen är en av de mest centrala 

delarna för att:

▪ Lyckas med upphandlingen, 

▪ Bana väg för en god gemensam affär 

▪ Erhålla den kollektivtrafik som man behöver och vill 

nå

❖ Om den inte konsekvent genomsyrar hela 

upphandlingsprocessen försvåras möjligheten 

att nå en god gemensam affär och uppnå ett 

gott resultat.

❖ Ofta för sent att åtgärda när kontrakt redan 

trätt ikraft

Varför så 

viktig?

DEN RÖDA TRÅDEN



Den röda tråden byggs in i upphandlingen

Målbild, behov 
& 

förutsättningar 

Vad finns på 
marknaden?

Vilken förmåga 
ska konkurrens-
utsättas & vilken 
partner behövs?

Vilken förmåga 
och kapacitet 

krävs?

Lägsta 
godtagbara 

leveransnivå 
– vilken är 

den? 

Utvärdering 
för mer 
kvalitet

Ett kontrakt 
som lever 
över tid

Samverka för en 
faktisk & effektiv 

utveckling

Uppföljning & 
säkerställande 



❖ Vilken är målbilden för kommande

kollektivtrafikuppdrag? 

❖ Vilka behov måste absolut tillgodoses och vilka

förutsättningar finns – både utifrån ett

kostnadsperspektiv för kollektivtrafiken som

resursmässigt i den egna organisationen?

❖ Beroende på svar – hur inkluderas den i 

upphandlingen? 

Målbild, behov 

& 

förutsättningar

Högre
tillgänglighet

Ökade
marknadsandelar

Effektiv restid eller
restidskvot

En ständig
trafikutveckling

Kostnadstäcknings-
grad

Ökad trygghet



❖ Av naturliga skäl behöver man inhämta kunskap

och förståelse om vad marknaden kan erbjuda

❖ Hur och när ska t.ex. kunskap om marknadens

förslag på lösningar givet målen eller kunskap

om vilka drivkrafter kontraktet behöver ha för nå

förväntad målbild inhämtas? 

❖ Ofta kan marknaden erbjuda mer än vad RKM 

har insikt om (risk att ribban sätts för lågt eller

fel)

Vad finns på 

marknaden?



❖ Vad är det för typ av trafik som ska 

upphandlas och vilka utmaningar finns nu 

och över tid för det aktuella trafikområdet?

❖ Beroende på svar bör man fundera hur

upphandlingen ska genomföras, t.ex.:

▪ Val av upphandlingsförfarande? 

▪ Drivkrafter?

▪ Ersättningsformer?

▪ Vilket partnerskap behövs?

Vilken förmåga ska 
konkurrensutsättas & 

vilken partner 
behövs?



❖ I förhållande till målsättning och trafikuppdraget – vad 

krävs av framtida trafikföretag? 

❖ Teknisk och yrkesmässig kunskap måste stå i relation 

till uppdraget

❖ Exempelvis erfarenhet av komplex trafikledning, 

kraftiga väderstörningar, punktlighet eller 

trepartssamverkan

❖ Säkra adekvata kvalificeringskrav  

Vilka förmågor 

krävs i 

förhållande till 

uppdraget och 

dess mål?



❖ Vilken är den lägsta godtagbara nivå som

man bedömer att uppdraget kräver? 

❖ Viktigt att dessa är tydliga och skapar en

tillräckligt adekvat och trygg nivå

❖ Kontraktsuppföljning – när brister något?

❖ Kan detalj- och särkrav motverkas? 

❖ Mer funktionskrav som kan följa framtiden

Lägsta godtagbara 
leveransnivå – vilken 

är den? 



❖ Upphandling av kollektivtrafik hör till komplexa

tjänster, där såväl trafikföretagets kunskap och 

förmåga att leverera och utveckla uppdraget som

det faktiska utförandet har en oundgänglig

påverkan på uppdragets utförande och kvalitet

❖ Omvandla mål/önskade lägen till mervärden som

utvärderas. Det ger:

▪ Goda chanser att erhålla ett slutresultat som är mer

kostnadseffektivt och kvalitativt än när bara pris avgör val

av trafikföretag

▪ Möjliggör för att premiera aspekter kopplade till t.ex. 

framtidsbehov, utvecklingsförmåga och innovation

▪ Möjliggör ett tillvaratagande av marknadens kunskap och 

förslag på lösningar

Utvärdering för 

potentiellt mer 

kvalitet



❖ Upphandlingen pågår nu. 

Upphandlingskontraktet löper under en lång

tid

❖ Villkoren måste kunna anpassas utefter 

utvecklingen och beställaren behov

❖ Partnerskap på riktigt! 

❖ Bibehållen kontroll vs drivkraft för utveckling 

och innovation – hur nås det?

❖ Ändringsreglerna i LUF – skapa möjligheter

Ett kontrakt 

som lever 

över tid
är den? 

Börjar med utgångsläget

Nya behov?

Nya förutsättningar för

lösningar?

Världen ändras, likaså 

behöver kontraktet ändras



❖ För att bl.a. kunna integrera och utveckla 

funktionella kollektivtrafiksystem, tillgodose och 

lösa nya behov och identifiera bärkraftiga 

ekonomiska lösningar krävs en kontinuerlig och 

aktiv samverkan

❖ Vem behöver parterna samverka med? 

❖ Kommuner – många gånger en avgörande faktor 

för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med 

infrastrukturella- och framkomlighetsfrågor

❖ Förutsättningarna för hur en god 

samverkansgrund planeras måste byggas in i 

upphandlingen 

Samverka för en 

faktisk och 

effektiv utveckling



❖ Redan i upphandlingsskedet bör man fundera

över hur kontraktet ska följas upp samt säkra att

trafikföretagets utlovade åtaganden i anbudet

upprätthålls under hela avtalstiden.

❖ Reglera i kontraktsvillkoren, t.ex. hur ska 

avvikelser och brister hanteras? 

❖ Centralt att utlovade åtaganden upprätthålls från

båda parters perspektiv – såväl utifrån ett

kostnadsperspektiv som utifrån ett

konkurrensperspektiv

Uppföljning –

säkerställ att 

utlovad nivå fås



Oklara förut-
sättningar?

Villkor som reglerar 
påtalad risk

Vid förändrade behov = 
ersättningsreglering

Nya behov/teknik = 
ersättningsreglering

Upphandlingen KONTRAKTET

❖ Anbudspriset speglar risk- och 

kostnadsbild

❖ Givna förutsättningar påverkar vilja och 

satsning, t.ex. avtalslängd och olika 

”morötter”

❖ Om man jobbar mer mot detta kommer 

kostnaden för kollektivtrafiken bli lägre.  

och RKM betalar för risker när och OM de 

uppstår – parterna har en mer transparent 

diskussion

TRAFIKFÖRETAG 
PRISSÄTTER RISKER 

& GÖR 
ANTAGANDEN SOM 

PÅVERKAR 
ANBUDSPRIS

Riskbalanser – att ha i åtanke & sätt att 
påverka slutligt anbudspris 



MER DIALOG

❖ För att kunna sätta rätt mål & strategi behöver man 

förstå vad marknaden kan erbjuda, särskilt inom

miljöteknikutvecklingen samt samhällsutvecklingen

överlag

❖ INGET hinder att ha dialog med marknaden 

❖ Ofta kan det till och med vara nödvändigt att träffa

marknaden (Upphandlingsmyndigheten) 

❖ Löpande marknadsdialoger

❖ Öppna och enskilda inför en upphandling 

❖ Säkerställ att återkoppling hinner tas med i 

upphandlingsprocessen – annars verkningslöst

Dialog med marknaden 



▪ Uttrycker behovet i form av

given nivå, t.ex. en önskad

funktionsnivå, en viss effekt

eller ett visst resultat

▪ Anger vad som ska uppnås –

istället för hur något ska uppnås

(t.ex. detaljkrav/särkrav) 

▪ Motverkar inlåsningseffekter

och möjliggör för anpassning

under kontraktstiden – erhålla

nya lösningar

▪ För få funktionskrav används

FUNKTIONSKRAV

Faktiska emissionskrav
istället för en specifik
euroklass

Funktionskrav på fordons
inre och yttre skick istället
för att specifika ålderskrav

Funktion beträffande
graden av elektrifiering
istället för krav på en
specifik teknik

Funktion inom 
tidtabellplanering, t.ex. 
genom ökad frihetsgrad
kopplat till tidtabeller med 
kravställning om 
kapacitetskrav per time 
och riktning

Bus Nordic och fler 
aspekter inom fordon

Olika kravfunktioner som 
möjliggör olika tekniska 
lösningar som ständigt kan 
utvecklas – alltifrån 
miljöteknik till Wi-Fi



KRAV ELLER MERVÄRDEN

❖ Kravet anger lägsta acceptabla nivå som beställaren

alltid ska kunna förvänta sig (oaktat aspekt)

❖ Mervärden uttrycks via kvalitetskriterer – där syftet är

att premiera övervärden eller aspketer som inte

kravställs. Beställaren ska kunna leva utan dessa. 

❖ Risker/utmaningar:

▪ Vid brister/avvikelser i kontraktet ser man till kravet

(vad är kravet och hur faststlås en brist/avikelse?)

▪ Uppfattningar förekommer om att det är enklare att

kontrollera/följa upp aspekter som trafikföretaget utlovat

via kvalitetsskrivning

▪ Vanligt att nödvändiga behov/måsten utvärderas istället

för kravställs

▪ Vanligt att långa redogörelser (bevis) efterfrågas där 

krav saknas

Kravnivå 
(ska-krav)

Mervärde
(övervärde)
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