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KAN BEDRE SAMARBEJDE OG ÆNDREDE 
KONTRAKTVILKÅR SIKRE GRØN OMSTILLING 

OG FLERE PASSAGERER?



INTRODUKTION

• Dansk Kollektiv Trafik (DKT) lavede i 
foråret 2019 et projektoplæg, der handlede 
om at skabe bedre kontrakter i den 
kollektive trafik inden for bustrafik, metro, 
letbane og privatbane.

• Ramboll Management Consulting fik til 
opgave at besvare dette projektoplæg og 
afleverede en rapport i september 2019. 

• Udvalgte dele af rapportens konklusioner
præsenteres i dag.

Kort om projektet



FOKUS PÅ DEN FÆLLES VÆRDISKABELSE – VÆK FRA “ZERO-
SUM”



ANERKENDELSE AF VIGTIGHEDEN OG ROLLEN AF KONTRAKTER
I NUTIDENS MODERNE ØKONOMI OG SAMFUND

” Modern economies are held 
together by innumerable contracts.”

- Nobel Commission 2016 

Winners: Oliver Hart & Bengt Holmström

Society’s many contractual relationships include those 
between shareholders and top executive management, 
an insurance company and car owners, or a public 
authority and its suppliers. As such relationships 
typically entail conflicts of interest, contracts must be 
properly designed to ensure that the parties take 
mutually beneficial decisions.



PARTERNE ER SPLITTEDE I DERES SYN PÅ DE KRITISKE 
SUCCESFAKTORER
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OVERBLIK OVER SAMARBEJDSFORMER OG DET UUDNYTTEDE 
POTENTIALE FOR VÆRDISKABENDE PARTNERSKABER

Kompleksitet i målsætninger

SIMPLE KONTRAKTFORMER

PARTNERSKABSKONTRAKTER

Bruttokontrakter

Bruttokontrakter 
m. incitamenter

Operatøransvar

Alliancer, Joint venture, 
OPP-samarbejde, MaaS model etc.

Netto-
kontrakter

Hvor er vi i dag? 

Hvor skal vi hen i 
morgen og hvordan?



BRANCHENS PARTER BRUGER IKKE I TILSTRÆKKELIG GRAD 
KONTRAKTEN SOM ET VÆRKTØJ TIL FÆLLES VÆRDISKABELSE 

Graden af opfyldelse: Minimal HøjNogen Middel Best practice
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ANBEFALINGER TIL AT SKABE DET NØDVENDIGE FUNDAMENT 
FOR AT ARBEJDE MED VÆRDISKABENDE KONTRAKTER 

Fremgangsmåde

Kontraktuelle 
anbefalinger

Konkrete 
handlemuligheder inden 
for de gældende 
rammevilkår i branchen:

1

2

Øvrige anbefalinger

Initiativer, som parterne 
kan iværksætte og som 
flytter rammevilkårene i 
branchen:

Generelle anbefalinger Specifikke anbefalinger

”Hvilke bestemmelser kan vi gribe til i 
nye kontrakter?”

Øvrige anbefalinger

”Hvordan sikrer parterne langsigtede forbedringer ved politiske initiativer og en 
optimal organisering af de kommende udbud?” 

Contract Management Storytelling



SPECIFIKKE ANBEFALINGER TIL VILKÅR I KONTRAKTEN SOM 
SIKRER DET VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE

”For at forbedre nye kontrakter bør parterne anvende tilpassede og operationaliserbare 
kontraktbestemmelser og -processer til at understøtte forretningsmæssige mål”

KPI’er Økonomiske 
incitamenter Governance

Styrende princip for bestemmelser

Udvalgte taktiske elementer



KPI’ER SÆTTER RETNING PÅ SAMARBEJDET OG HVORDAN 
DEN FÆLLES VÆRDISKABELSE OPDYRKES

• Hvad er KPI’er? 

• Hvordan skal de være udformet? Brug metodikken 
SMART (Specifik, Realistisk, Anvendelig, 
Resultatorienteret, Tidsorienteret). 

• I partnerskabskontrakter bør KPI’er være mere end blot et 
givent mål, men derudover også omhandle, hvilket 
udbytte, der forventes af dette mål, og hvordan man i 
fællesskab kan realisere målet.

Generelt

• Hvis grøn omstilling og passagervækst skal drives, skal 
KPI’erne understøtte dette.

• Vi kan se, at der defineres KPI’er, med tilhørende bod, for 
forhold som operatøren ikke har mulighed for at 
påvirke. Vær varsom med dette. 

• KPI’er tilgås som et performancemål, men mangler 
operationaliseringen. 

• Metrokontrakten indeholder gode takter. 

I relation til den kollektive trafik 



ØKONOMISKE INCITAMENTER SKAL BRUGES MED 
OMTANKE

• Det økonomiske incitament er en tilbygning til KPI’en.

• Der sættes høje krav til udformningen af den 
underliggende KPI, da det økonomiske incitament netop 
har til hensigt at anspore en særlig adfærd. 

• Der kan være adfærdsøkonomiske fordele ved at 
rammesætte et økonomisk incitament som en 
bonus i stedet for en bod.  

• Størrelsen på boden er beskeden og overstiger 
sjældent ca. 3%. 

• Men… vær opmærksom på, om et økonomisk incitament 
er egnet til at forbedre passagervækst og grøn omstilling? 
Ikke entydig evidens.

• Brug gevinstdelingsklausul til at anspore nytænkning 
og samarbejde. 

• Blandt operatører er der en generel opfattelse af, at de 
økonomiske incitamenter ikke måler ‘de rigtige 
ting’. Flere trafikselskaber bygger et bødekatalog ind i 
kontrakterne, som ikke anvendes konsekvent. 

Generelt I relation til den kollektive trafik



GOVERNANCE ER AFGØRENDE FOR AT UNDERSTØTTE DET 
RELATIONELLE SAMARBEJDE

• Retningslinjer for, hvordan samarbejdet foregår, 
kontrolleres og genoprettes, hvis der opstår 
problemer.

• Best practice-kontrakter har en udførlig beskrivelse af 
samarbejdsorganisationen, processer og rutiner.

• Klare rammer for håndteringen af uenigheder. 

• Klare rammer for, hvordan parterne sikrer, at kontrakten 
løbende tilpasses den aktuelle virkelighed, herunder 
ændringer af kontrakter.

• Der savnes klare og operationelle bestemmelser, 
som fastlægger rammerne for samarbejdet. 

• Parterne opererer selvstændigt snarere end, at de 
samarbejder. 

• Velgennemtænkte og udførlige governance 
bestemmelser er særligt vigtige under et relationelt 
samarbejde, som er nødvendigt for at understøtte 
grøn omstilling og passagervækst. 

• Der bør arbejdes med det gode samarbejde imellem 
operatører og trafikselskaber.

I relation til den kollektive trafikGenerelt



“Potentialet ved brug af incitamentskontrakter er afgørende afhængig af, om 
parterne formår at:

1) skabe et samarbejde om grøn omstilling og passagervækst og 

2) sikre en bevægelse fra bruttokontrakter med incitamenter til 
partnerskabskontrakter og 

3) forbedre branchens rammevilkår på lang sigt.

Ellers er den forventede effekt ved at forfine kontraktuelle incitamenter beskeden, 
og skal afvejes mod de betydelige transaktionsomkostninger.
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