
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLAVTAL BUSS/SPÅR H1 
 
 

Mellan 
 

Beställare A 
 

Och 
 

Trafikföretag B 
 

Avseende 
 

[Trafikobjekt] 
  



2 
 

Bilageförteckning: 
 
1. Trafikbeskrivning 
2. Allmänna Villkor 
3. Buss 2010 
4. Miljöbilaga - Miljökrav vid trafikupphandling (”Miljöbilagan”) 
5. Branschgemensamt miljöprogram 
6. Prisbilaga 
7. Samverkansavtal 
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Detta avtal jämte samtliga bilagor (”Avtalet”) har den [Datum] (”Avtalsdagen”) träffats 
mellan, å ena sidan 
 
(i) [Bolag], org. nr [Nr], nedan kallad (”Beställaren”); samt å andra sidan: 
(ii) [Bolag], org. nr [Nr], nedan kallad (”Trafikföretaget”) 
 
(i) och (ii) benämns i detta Avtal envar för ”Part” och gemensamt för ”Parterna” 
 

1. Avtalsinnehåll och prioritet 
1.1 Avtalet utgörs av detta huvuddokument och de bilagor till vilka Avtalet hänvisar. Avtalet 
har sin grund i den genomförda upphandlingen, d v s förfrågningsunderlag, frågor och svar, 
anbud och därtill hörande övrig korrespondens. 
 
1.2 Avtalet är Parternas fullständiga reglering av formerna för sin tänkta samverkan. 
Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet 
ersätts av innehållet i Avtalet.  
 
1.3 Om det förekommer motstridigheter mellan de handlingar som tillsammans utgör 
Avtalet skall följande rangordning mellan detta huvuddokument och bilagorna 
gälla: 
(i) Huvuddokument inkluderande sidoavtal till detta avtal 
(ii) Prisbilaga 
(iii) Trafikbeskrivning 
(iv) Allmänna Villkor 
(v) Övriga Bilagor  

2. Övergripande mål 
2.1 Parterna överens om att de övergripande målen är att öka antalet resande inom 
kollektivtrafiken i det geografiska område som omfattas av detta Avtal. För att ytterligare 
driva samarbetet mot detta mål har Parterna denna dag även ingått ett Samverkansavtal, för 
att närmare reglera samarbetet mellan Parterna. 
 
2.2 Parterna är överens om att parternas mål med Avtalet är att öka antalet resande i det 
aktuella geografiska området med [Antal procent (För resandeincitamentsavtal skall denna 
uppgå till en väsentlig del av kontraktets omsättning, minst 25%).] procent per år under 
Avtalstiden. 
 
2.3 För det fall ovanstående mål inte uppfylls skall Trafikföretaget och Beställaren 
genomföra en analys av varför målen ej har uppfyllts samt upprätta en 
åtgärdsplan. Parterna skall mot bakgrund av denna åtgärdsplan diskutera vilka 
åtgärder som bör vidtas av Parterna för att öka antalet resande. 

3. Avtalets omfattning 
3.1 Trafikuppdragets art och omfattning framgår av Trafikbeskrivningen, Bilaga 1 
(”Trafikuppdraget”).Trafikföretaget och Beställaren skall kontinuerligt under avtalsperioden 
samråda kring hur Trafikuppdraget skall genomföras för att på bästa sätt öka antalet 
resande. 
 
3.2 För trafikuppdraget gäller branschens Allmänna Villkor, Bilaga 2. 
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3.3 Övriga villkor för Trafikuppdraget framgår av Buss 2010, Miljöbilagan och 
Branschgemensamt miljöprogram, Bilagorna 3-5. 
 
3.3 Förutom av vad som framgår av Trafikbeskrivningen Vid utförandet av Trafikuppdraget 
skall Trafikföretaget 
 
 

4. Trafikföretagets ersättning  
 
Trafikföretagets ersättning för utförandet av Trafikuppdraget framgår av Prisbilagan, Bilaga 6. 
 

5. Viten  
 
Trafikföretagets skall utge Vite för varje brott mot Avtalet enlig vad som närmare framgår av 
Bilaga 1, Trafikbeskrivningen. 

6. Avtalstid  
Avtalet träder i kraft på Avtalsdagen och gäller till och med [Datum]. Avtalet kan förlängas 
med [Antal Rekommenderad avtalslängd är 6 – 8 år] år i taget. Överenskommelse om 
förlängning skall senast ske 18 månader före Avtalets upphörande. Avtalet kan endast 
förlängas [Antal Rekommenderat antal förlängningar är 1 eller 2 gånger] gånger. Vid 
utgången av den andra förlängningsperioden upphör Avtalet att gälla utan uppsägning. 

7. Samverkansavtal  
Parterna har ingått ett Samverkansavtal som reglerar hur Parterna praktiskt skall arbeta inom 
avtalet, Bilaga 7. 
 
 
* * * * 
 
Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
Datum:    Datum: 
 
____________________________ ___________________________ 
  
Ort:    Ort: 
 
____________________________ ___________________________ 
  
Namn:    Namn: 
 
____________________________ ____________________________ 
 
Namnförtydligande:  Namnförtydligande: 
    
____________________________ ____________________________ 
 
Position:    Position: 

____________________________ ____________________________ 


