avtal

Koncessionsavtal
kan bli modellen
Det finns en nästan helt outnyttjad avtalsform för kollektivtrafik som både ger beställaren trygghet och utföraren
stor frihet – nämligen koncessionsavtalet. Det kan bli modellen i många framtida trafikavtal, tror kollektivtrafikprofilen
Håkan Bergqvist som är oberoende ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté.
TEXT OCH BILD THOMAS DIETL

I

dagens Kollektivtrafiksverige
råder fortfarande stor detaljstyrning från de beställande
regionala kollektivtrafikmyndigheternas sida. Trafiken
upphandlas på långa kontrakt där
det tydligt anges vilka slags fordon
som ska köra, vilket drivmedel
som ska användas liksom hur
linjesträckningen ska vara. Helt
kommersiell kollektivtrafik har
varit möjlig sedan 1 januari 2012,
men ännu flera år senare är den
mycket sällsynt.
– Beställarmydigheten som
förlitar sig till kommersiell trafik
kan plötsligt förlora den med 21
dagars varsel och då står de där
med skägget i brevlådan, säger Håkan Bergqvist, ordförande
i Kollektivtrafikens
Avtalskommitté,

FÖRDELAR.
Håkan Bergqvist
slår ett slag för
koncessionsavtal –
en avtalsform
som har många
fördelar,
säger han.
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KollA. Att få fram ny trafik på 21
dagar kan bli svårt och kostsamt.
Då säger jag – varför inte pröva
koncessionsavtalet? Det är ett avtal
som skriver fast för en viss trafik
samtidigt som trafikföretaget får
stor frihet att utöva trafiken.
Naturligtvis är det inte alltid bäst
med just koncessionsavtal, även
om det borde kunna vara en vanlig
avtalsform för svensk kollektivtrafik. Resandeincitamentsavtal och
produktionsavtal är andra avtalsformer.
HUR SKA DÅ en

beställare gå till väga
inför upphandling av kollektivtrafik? Här har KollA tagit fram en
process som kan redovisas på ett
enda diagram, inofficiellt
kallad ”Avtalsormen”
(se illustrationen).
– Ormen
börjar uppe i
övre vänstra
hörnet med
att det uppstått behov
av trafik, säger Håkan
Bergqvist.

Oftast är det ett utgående avtal som
är grunden till det.
Det som påverkar är RTP, det
Regionala Trafikförsörjnings Programmet. Genom att först ha analyserat nuläget och skapat en rapport
kan beställaren följa Ormen och gå
vidare till att besluta om trafik ska
upphandlas – eller inte. Om trafiken kan köras kommersiellt behövs
ingen upphandling, då är processen
kort. En kommersiell aktör tar över
trafiken helt utan inblandning från
beställaren. Men behöver trafiken
upphandlas så ska detta annonseras
ett år i förväg och så ska upphandlingens krav formuleras.
– Om det blir upphandling bör
beställaren formulera vision, syfte
och mål med denna, säger Håkan
Bergqvist. När det är klart kallas till
SIU, samråd inför upphandling.
Efter SIU skapas en delrapport och så är det dags för ett nytt
beslut; upphandla eller inte upphandla. Det kan tänkas att beställaren så långt i processen funnit att
det i alla fall ska vara kommersiell
trafik, då måste upphandlingen
avannonseras och så blir det kommersiellt. Eller så håller beställaren
fast vid att det ska företas en upphandling, då är det dags för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten att
besluta om Allmän trafikplikt. Då
gäller också att besluta vem som
ska äga fordonen, terminalerna
och vem som ska göra trafikplaneringen.
– Om det då visar sig att beställaren kommer fram till att alla de
här uppgifterna bör ligga hos trafikföretaget som ska köra trafiken,
ja då kan alternativen vara just
koncessionsavtal eller resandeincitamentavtal. Eller så kan det
bli så att myndigheten själv vill
ta på sig uppgiftern. Då blir det

ett produktionsavtal. Men först då
är det dags att välja avtalsform.
Därefter genomförs upphandlingen som är en betydligt större
process än vad det kan verka i
”Avtalsormen”, därefter kommer
så småningom ett nytt trafikavtal.
– Men här kommer en mycket
viktig del, säger Håkan Bergqvist.
Det här avtalet ska följas upp, dels
hemma på regional nivå men också
på nationell nivå och där kommer
KollA åter in. Vi vill då ta del av
erfarenheterna av om avtalet var
bra, om det fungerade som det var
tänkt eller vad kan vi lära oss om
något som inte har fungerat helt
som det var avsett.
Viktigt i det här sammanhanget
är att lyfta fram goda exempel, enligt Håkan Berqvist. Det kommer
bland annat att ske vid lokala seminarier runt om i landet där KollA
söker upp dem som står inför en
upphandling.
– ALLT VÅRT MATERIAL FINNS tillgäng-

lig för alla på Svensk Kollektivtrafiks hemsida under rubriken Avtalsprocessen. Det är också möjligt att
kontakta oss för att få råd.
Ett trafikavtal består av flera beståndsdelar. Grunden är huvudavtalet, till det ska kommer allmänna
villkor, en trafikbeskrivning, en
prisbilaga och ett samverkansavtal.
– Vi har lagt ner mycket arbete
på att formulera det som kallas
”allmänna villkor”, säger Håkan
Bergqvist. Och till det har vi gått
igenom hur en trafikbeskrivning
ska se ut, hur en prisbilaga ska se
ut och vi har påtalat behovet av att
fastställa hur ett samverkansavtal
ska se ut.
Huvudavtalet innehåller de hårda, affärsmässiga villkoren medan
det i samverkansavtalet skrivs in

avtal
hur beställare, utförare och infrastrukturhållaren eller kommunen
ska umgås under avtalstiden. Till
det kommer ett antal bilagor, Buss
2014, miljökravsbilagen, indexrådets rekommendationer om hur
indexkonstruktionen ska se ut
samt önskemål och krav när det
gäller trygghet och säkerhet. Alla
dessa handlingar ska finnas med i
ett trafikavtal.
Hur trafikbeskrivningen ser ut
beror dock på avtalstypen – i ett
produktionsavtal står det exakt hur
bussen ska gå, men är det ett koncessionsavtal så står det kanske bara
vilken uppgift trafiken ska lösa.

Så skapades KollA

om detta. Så i oktober 2011 fick vi
nu i en större arbetsgrupp uppdraget att göra om arbetet, samtidigt
fick vi en större arbetsgrupp.
I juni 2013 förelåg det nya
materialet. Men nu var alla
inblandade ense om att också
bilda KollA, Kollektivtrafikens
Avtalskommitté, underställd Partnersamverkan för en förbättrad
kollektivtrafik. Kommitténs uppdrag är att förvalta, revidera och
framförallt sprida kunskap om
materialet. Oberoende ordförande
i KollA blev Håkan Bergqvist som
alltjämt sitter kvar på den posten,
personerna sitter inte där för sina
företag utan för sina branschorganisationer, därför finns en
ordinarie och en suppleant (se
faktaruta för alla personer och
organisationer som sitter med i
KollA!). Både beställar- och utförarsidan finns representerade.
På KollA:s årliga konferensen 26
november kommer en ny omarbetad version av avtalsmallarna att
presenteras i sin helhet. Därefter
följer en omfattande remissrunda,
organisationerna som finns representerade i KollA, Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik,

Diskussionen om att skapa en
avtalsmodell tog sin början redan
sommaren 2010, första försöket
gjordes av Henrik Dagnäs, vice
vd för Nobina Sverige och Håkan
Bergqvist, fd vd för Västtrafik.
– Därefter var vi med att skapa
en organisation som hette ”Avtalsgruppen”, säger Håkan Bergqvist.
Den skulle förvalta och följa upp
hur den rekommenderade arbetsprocessen och avtalsmallarna
användes.
Buss 2010 användes i hög grad,
medan själva avtalsprocessen med
sina avtalsmallar och bilagor var
tämligen okända. Där hade arbetet
inte fått något starkare fäste hos
beställarorganisationerna vid den
aktuella tiden. Bland annat för att
det kanske inte förekom så många
upphandlingar just då, avtalen
tenderar att vara långa och då går
det lång tid mellan varje ny avtalsprocess.
– Därför föreslog vi 2011 att det
borde göras ett omtag av det här
materialet och då samtidigt förbättra det. Det fanns mycket synpunkter på det befintliga och Styrgruppen för Fördubblingen höll med

ST1085FWA ebright
trådlösa Mobila lyftbockar
• Lyftkapacitet 8,5 ton/st
• Inga kablar
• Batteridrift
• Utbyggbara

189 000:-

Priset gället ett set om 4st ST1085FWF
Leasingkostnad: 3 682:- / mån
Leasing på 60 månader med 10% restvärde.

SKY-Lift, körbanelyft för tunga fordon
Skylift är en saxkörbanelyft med en
lyftkapacitet på 20, 25 eller 35 ton.
Inga stolpar eller tvärbalkar hindrar åtkomst till fordon.

Marknadskrafter och samhällsplanering
HÖGT

Ansvar från myndigheten

ILLUSTRATION: KOLLA

DET HANDLAR OM i grunden fyra
olika avtalsförhållanden som skiljer
sig i form av grad av detaljstyrning och grad av ansvar från den
regionala kollektivtrafikmyndigheten: Kommersiell trafik, koncessionsavtal, resandeincitamentavtal
och produktionsavtal (se diagram).
Enkelt uttryckt innebär produktionsavtalet ett högt ansvar hos
beställande myndighet samtidigt
som det också innebär utpräglad
detaljstyrning. Omvänt innebär
kommersiell trafik ingen detaljstyrning och mycket lågt ansvar från
myndighetens sida. Mellan dessa
ytterligheter finns resandeincitamentavtalet och koncessionsavtalet
där emellan.
– Här har vi en viktig missionsuppgift gentemot våra beställare:
De vill gärna att trafikföretaget ska
ta ett stort ansvar, samtidigt vill de
ändå vara med och styra. Både äta
kakan och ha den kvar, vilket ju
inte är möjligt. Beställaren måste
bestämma sig.
Produktionsavtal har hittills
varit det vanligaste avtalet, det som
tidigare kallades bruttoavtal. I ett
sådant avtal detaljstyrs hur bussen
ska gå, vilka bussar det ska vara
och alla andra detaljer.

– Men som vi ser det ska produktionsavtal användas begränsat,
till exempel för skoltrafik, vissa
glesbygdslinjer och sådan trafik
som inte klarar sig av marknadsskäl men som har en mera social
karaktär.
Resandeincitamentavtal har
dock blivit allt vanligare och
innebär att utföraren av trafiken
får en grundersättning, kallad
produktionsersättning. Men så
utgår också en incitamentserstättning, exempelvis en peng för varje
påstigande resenär. I resandeincitamentavtalet kan också utföraren
bestämma mer om trafiken och
exempelvis och vilka typer av fordon som ska användas.
– Fler och fler vågar använda
resandeincitamentavtalet, säger
Håkan Bergqvist. De stora har gjort
det länge, men även de som inte
är lika vana beställare har börjat
använda den här avtalsformen.
I koncessionsavtalet ges i stället
en beskrivning av det trafikbehov
som ska lösas och så är det upp till
utövaren att leverera det. Graden av
detaljstyrning är låg, men samtidigt delas ansvaret mellan den
beställande myndigheten och den
som ska köra trafiken. Koncessionavtalet är ännu inte särskilt vanligt,
men två exempel är Norrtåg och
Trosabussen.
– Beställarna i Sverige tycks
förstå såväl resandeincitamentavtalet som den kommersiella trafiken,
men de verkar villrådiga inför
koncessionsavtalet. Detta beror inte
bra på att avtalsformen är sällsynt
utan också på att det inte finns
någon lagstiftning. Koncessionsavtalet lyder inte under lagen om
offentlig upphandling. Det skulle
därför vara bra om vi fick fram en
vägledning för hur avtalsformen
ska upprättas. Särskild lagstiftning behövs inte. Det räcker med
vägledning.

Produktionsavtal

Gesab introducerar JALtest
Det kompletta diagnosverktyget
för tunga fordon

Resandeincitamentsavtal
Koncessionsavtal
Kommersiell trafik

LÅGT
MINDRE

Grad av detaljstyrning

MERA

ANSVAR. Här visas enkelt förhållandet mellan avtalsform och vilken grad av ansvar och
detaljstyrningsgrad som då hamnar hos beställare respektive utförare av trafiken.

• Märkesoberoende
• Verkstadsinformation
• Reparationsinstruktioner ...
Tel. 08 732 29 00

Ingroundlyftar
för tunga fordon

• Snabb Plug &
Play installation
• Färdigmonterad
i kassett
• Lyftkapacitet
15 ton/cylinder
• 2 - 5 flyttbara
cylindrar

www.gesab-sweden.se
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låtersina medlemmar ta del av
resultatet för att sedan återkomma
med synpunkter. I februari 2016
ska resultatet fastläggas och presenteras på organisationens hemsida.
– Vi har lagt upp en arbetsgång
inom KollA, säger Håkan Bergqvist. Den innebär att under ett
normalår (vilket ännu inte har inträffat) ska samla på oss synpunkter på vårt material kontinuerligt.
Sedan ska vi vid en årlig konferens
i november redovisa vad som
kommit in och där föreslå vilka
förändringar som bör göras. Sedan

Samråd inför
upphandling

Vision fördubblingsmål och
vardegrund

Uppföljning
på nationell
navå

Uppföljning
av avtal

publicerar vi dessa i februari året
efter. Så är det generella året ska
se ut och detta för att ingen ska tro
att vi ständigt reviderar efter varje
påstötning som inkommer. Då blir
det oklart vilket version som gäller.
Alltså kommer det att gå till så att
synpunkter är välkomna under hela
året – men KollA reviderar endast
en gång per år. KollA:s uppdrag är
att förvalta, revidera och framför allt
sprida kunskap om den avtalsprocess för upphandlad kollektivtrafik
för uppdragsgivaren Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

FAKTA/KollA
Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, är underställd Partnersamverkan för en
förbättrad kollekitvtrafik.
Följande organisation representeras för närvarande av följande personer i styrelsen:
Ordförande: Håkan Bergqvist, konsult, oberoende.
Sekreterare: Martin Pagrotsky, Nobina
SKL: ordinare Magnus Ljung, SKL; suppleant Henrik Sollenborn, Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Länstrafiken Sörmland.
Svensk Kollektivtrafik: ordinarie Johan Wadman, RKM Uppsala län;
suppleant Matti Lahtinen, Västtrafik.
Svenska Taxiförbundet: ordinarie Anders Berge; suppleant Ejert Seijboldt.
Tågoperatörerna: ordinare Caroline Åstrand, SJ; suppleant Michael Dömstedt, Transdev.
Sveriges Bussföretag: ordinarie Henrik Birath, Nobina; suppleant Lars Annerberg,
Sveriges Bussföretag.
Trafikverket: adjungerad Johan Holmér.

Uppföljning
på nationell
navå

AVTLASORMEN. Det här diagrammet visar hur det bör
gå till när behov av ny kollektivtrafik uppstår – vanligen genom att ett gammalt avtal löper ut. Valet av
avtalsform kan vara avgörande och det gäller att alltid
vara öppen för att släppa loss trafik till kommersiella
aktörer där detta låter sig göra.

Det finns flera viktiga mål för
KollA:s arbete:
•	Avtal som driver mot målet att
fördubbla resandet och marknadsandelen för kollektivtrafiken.
•	Ett reducerat antal överklaganden.
•	Avtal som gör det möjlig att få
mer trafik för pengarna.
•	Utveckla den gemensamma
affären mellan beställare och
trafikföretag.
• Förenkla avtalsarbetet.
– Alla de här målen är mycket viktiga, inte minst att förenkla avtalsarbetet. Den punkten är särskilt viktig
för de små beställarna som kanske
bara gör det här vart åttonde, tionde
år. De ska inte behöva uppfinna
hjulet varje gång utan här har de en
mall som de kan följa.
Att dessa mindre beställare är
intresserade har visat sig på de
konferenser som genomförts,
enligt Håkan Bergqvist. Många
deltagare är kommunfolk som
representerar skoltrafikupphandlingar och liknande, de vill ta del
av KollA:s modell för hur ett avtal
ska vara uppbyggt för att ge bästa
resultatet.

FAKTA/Avtalstyper
Tjänstekoncessionsavtal
Resandeincitamentsavtal
Produktionsavtal
Avtal för anropsstyrd trafik
Samverkansavtal

– Själv är jag fostrad i byggbranschen och när jag kom till
kollektivtrafikbranschen blev jag
mycket förvånad över att man
fick uppfinna hjulet inför varenda
upphandling, säger han. Inom
byggbranschen har det länge funnits färdiga mallar. Så det tänket
måste rimligtvis kunna tillämpas
även för trafikavtal, det har jag
tyckt länge och det förde jag på
tal ganska direkt. Och möttes av
invändningar att kollektivtrafiken
skulle vara så speciell, men väldigt
mycket är gemensamt när det gäller avtalsarbetet.
Nu har kollektivtrafikbranschen
hållit på med avtalsmodeller i fem
år, medan byggbranschen gjort
samma sak i 100 år. Så det är fortfarande mycket nytt med avtalsmallar både för beställare och utförare
av kollektivtrafik. 
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