DANSK KOLLEKTIV TRAFIK
BEDRE KONTRAKTER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

LEDELSESRESUMÉ 1/2
RAPPORTENS RAMME OG PERSPEKTIV PÅ MARKEDET
Dansk Kollektiv Trafik (DKT) lavede i foråret 2019 et projektoplæg med det overordnede formål at skabe bedre kontrakter i
den kollektive trafik. DKT havde identificeret en række udfordringer, bl.a. grøn omstilling, svigtende passagervækst, manglende
sammenhæng i den kollektive trafik og begrænset samarbejde mellem sektorens parter. DKT ønskede forslag til, hvordan disse
udfordringer kunne håndteres ved bedre kontrakter, herunder om udfordringen kunne løses ved at bruge incitamenter i kontrakterne.
Denne rapport besvarer DKT’s projektoplæg gennem markedsundersøgelser, kontraktuelle analyser og anbefalinger. Rapporten
dækker kollektiv trafik inden for områderne bustrafik, metro, letbane og privatbane.
Den kollektive trafik oplever betydelige udfordringer grundet ændringer i markedsforholdene, branchens organisering
og den traditionelle brug af kontrakter. I sin nuværende form er sektoren ikke gearet til at møde fremtiden, hvor den
præsenteres for et markant ændret marked, og hvor sektoren, grundet nye konkurrenter og specielt digitale forretningsmodeller, må
nytænke og skabe rammerne for innovation for at forblive et relevant alternativ til individuel transport, og potentielt mindre grønne
private løsninger. Den kollektive trafik kan spille en rolle i den grønne omstilling, da transportsektoren tegner sig for 27% af
CO2-udledningen i Danmark*. Desuden betyder urbaniseringen ændrede transportmønstre, og den kollektive trafik har også potentiale
til at spille en rolle her.
Samlet set udgør den kollektive trafik i dag en mindre del af den samlede trafik i Danmark end for 10 år siden
(gennemsnitligt årlig nedgang på 1%)**. Dette skyldes delvist et manglende fokus på passagervækst i kontrakterne. Der ligger dog et
stort potentiale i grøn omstilling og Mobility as a Service (MaaS) som en del af byernes udvikling i retning af Smart Cities***. Dette
potentiale er dog for nuværende uforløst, grundet den kollektive trafiks organisering og at de nuværende kontrakter ikke er egnet til
at omsætte potentialet. Den nuværende organisering af sektoren byder på en politiseret og kompleks beslutnings- og
samarbejdsstruktur, som sætter begrænsninger for, hvordan den kollektive trafik kan udvikle sig.
Rapporten peger på fire såkaldte kritiske succesfaktorer (KSF’er), der er afgørende for den kollektive trafiks udvikling som
et attraktivt transportalternativ i de kommende år. Disse er: Omkostninger, grøn omstilling, passagervækst og kundetilfredshed.
Analysen har vist, at brugerne, kommuner/regioner, trafikselskaber og operatører (tilsammen Parterne) er enige om, at omkostninger
spiller en central rolle, mens der er store variationer i, hvilke øvrige kritiske succesfaktorer Parterne mener er vigtige.

* Danish Centre for Environment and Energy, 2018 (Projection of greenhouse gases 2017-2040)
** Danmarks Statistik, målt i persontransport i km for tog, bus og personbiler
*** Smart City dækker over anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber til at skabe en byudvikling præget af bæredygtighed, innovation og borgerinddragelse.
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LEDELSESRESUMÉ 2/2
RAPPORTENS ANBEFALINGER
De gennemførte interviews peger på, at trafikselskaber og operatører kun i begrænset omfang udøver en systematisk
kontraktstyring. Begrænset kontraktstyring betyder alt andet lige, at Parterne ikke realiserer den fulde værdi af samarbejdet. Hvis
Parterne ønsker at bevæge sig mod partnerskaber med incitamenter med henblik på at håndtere komplekse målsætninger, øges
vigtigheden yderligere af systematisk kontraktstyring, da sådanne samarbejdsformer i højere grad indeholder regulering om
kommunikation, gevinstdeling, governance mv., der skal understøtte samarbejdet, og som kræver en tæt opfølgning.
For at forbedre nye kontrakter bør Parterne anvende tilpassede og operationaliserbare kontraktbestemmelser og -processer til
at understøtte forretningsmæssige mål. Parterne bør umiddelbart kunne forenes om kontraktuel regulering, som reducerer
omkostningerne, da Parterne er enige om, at dette har høj prioritet. Kontrakten kan ligeledes bruges til at understøtte
samarbejde om de KSF’er, som Parterne er uenige om, herunder grøn omstilling, passagervækst og kundetilfredshed. Det
er dog sværere, da det kræver, at Parterne er villige til at indgå i dialog og forhandlinger om, hvilke målsætninger kontrakten skal
understøtte. Desuden, at de, af hensyn til samarbejdet som helhed, er villige til at give noget på visse områder for at opnå noget på
andre områder. Der er behov for, at trafikselskabernes opgavebeskrivelse udvides, så den understøtter, at trafikselskaberne
forfølger målsætninger som grøn omstilling og passagervækst. Kommuner og regioner skal indtænkes i kontraktforholdet mellem
operatørerne og trafikselskaberne, så det synliggøres, at denne type målsætninger, som i første omgang kan være forbundet med
omkostninger, opvejes af positive eksternaliteter, såsom den værditilvækst som gode kollektive forbindelser giver til byområder,
reduceret trængsel, mindre luftforurening og lign. I den forbindelse kan brancheorganisationer spille en vigtig rolle som
facilitator af en indledende dialog og eventuel anvendelse af standardkontrakter tilpasset de specifikke omstændigheder.
Derudover anbefales det, at Parterne tager initiativer af mere strategisk og langsigtet karakter. Herunder, at de arbejder på at
skabe bedre dialog, fx ved øget visualisering af fordele ved investeringer i den kollektive trafik eller indarbejder samarbejdselementer i
kontrakterne. Desuden øget brug af data ved åbne datastandarder, ændret organisering af sektoren for at overkomme kommunernes
et-årige budgetperioder, og endeligt at Parterne overvejer, hvordan kommende udbud organiseres, fx om kontrakterne har den rigtige
varighed og størrelse.
Hvis Parterne lykkes med at samarbejde om alle KSF’erne, bevæger sig i retning af værdiskabende partnerskaber og tager flere
langsigtede initiativer til forbedring af rammevilkårene, vurderer vi, at der er mulighed for betydelige forbedrings- og
gevinstpotentialer i sektoren. Det er således nødvendigt med en flerstrenget indsats, da flere incitamenter i kontrakterne ikke kan
løse branchens udfordringer i sig selv.

2

INDHOLD
1. Introduktion (side 3)
2. Markedsafdækning (side 5)
3. Den værdiskabende kontrakt (side 10)
3.1. Kritiske succesfaktorer (side 12)
3.2. Mulige samarbejdsformer (side 19)
3.3. Kontraktuel baseline
3.3.1. Gennemgang af udvalgte kontrakter (side 24)
3.3.2. Erfaringer fra ind- og udland (side 29)
3.3.3. Virkningsgraden af brugen af incitamenter (side 32)
3.4. Anbefalinger (side 34)
3.4.1. Generelle anbefalinger (side 37)
3.4.2. Anbefalinger til de taktiske elementer og indspark til inspiration
3.4.2.1. KPI’er (side 40)
3.4.2.2. Økonomiske incitamenter (side 43)
3.4.2.3. Digitalisering og data (side 46)
3.4.2.4. Governance for samarbejde (side 50)
3.4.2.5. Samarbejdskultur (side 56)
3.4.2.6. Kommunikation og afrapportering (side 60)
3.4.3. Øvrige anbefalinger (side 63)
3.5. Udbudsretlig ramme (side 68)
4. Appendiks
4.1. Markedsafdækning
4.1.1. Udvikling i passagerantal og –tilfredshed (side 72)
4.1.2. Interessentkortlægning (side 79)
4.2. Kritiske succesfaktorer (side 89)
4.3. Kontraktuel baseline (side 94)
4.4. Erfaringscases (side 119)
4.5. Gennemførte interviews (side 128)

3

INTRODUKTION

BESKRIVELSE AF OPGAVEN
MARKEDSAFDÆKNING OG DEN VÆRDISKABENDE KONTRAKT
Baggrund for opgaven
•

•

Dansk Kollektiv Trafik (DKT)
lavede i foråret 2019 et
projektoplæg med det
overordnede formål at skabe
bedre kontrakter i den
kollektive trafik.
Projektoplægget blev udarbejdet
på baggrund af, at DKT havde
identificeret en række
udfordringer for sektoren,
bl.a. grøn omstilling, svigtende
passagervækst, manglende
sammenhæng i den kollektive
trafik og begrænset samarbejde
mellem sektorens parter.
DKT ønskede på baggrund af
oplægget et forslag til, hvordan
disse udfordringer kunne
håndteres ved bedre kontrakter,
herunder om udfordringen kunne
løses ved at bruge incitamenter i
kontrakterne.

Markedsafdækning
• Identificere trends og drivers i markedet gennem interviews og workshops med interessenter.
• Undersøge den nuværende markedssituation for den kollektive trafik og afdække udviklingen i
passagerantal og –tilfredshed.
• Interessentkortlægning af markedet for kollektiv trafik inden for bus, metro og letbane igennem desk
research og interviews med fokus på sektorernes organisering, markedsandele og -størrelse, antal udbud
og omkostningsdrivere (både hos byder og udbyder).
Den værdiskabende kontrakt
• Undersøgelse af kritiske succesfaktorer i dialog med interessenterne med henblik på at afdække,
hvilke elementer Parterne hver især mener, det er afgørende at samarbejde om, da dette er afgørende
for, hvilke kontrakter og hvilken regulering der tages i brug for at understøtte samarbejdet.
• Undersøgelse af mulige samarbejdsformer herunder almindelige og udvidede samarbejdsformer. I
forlængelse heraf etablering af kontraktuel baseline ved gennemgang af udvalgte kontrakter og
indsamling af erfaringer fra ind- og udland. Desuden en vurdering af virkningsgraden ved at benytte
incitamenter til at opnå de kritiske succesfaktorer.
• Anbefalinger til kontraktregulering herunder generelle anbefalinger vedr. bedre kontraktstyring og
konkrete eksempler på bestemmelser inden for KPI’er, økonomiske incitamenter, digitalisering og data,
governance for samarbejde, samarbejdskultur og kommunikation samt afrapportering. Desuden en
række anbefalinger angående kommende udbud og politiske initiativer.
• Slutteligt en kort redegørelse for udbudsretlige begrænsninger.
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MARKEDSAFDÆKNING

TRENDS FOR DEN KOLLEKTIVE TRAFIK
PÅ KORT OG LANG SIGT
Trends

Beskrivelse

1

•
Marked og
konkurrence

2
Digitalisering
og teknologi

•

•
•

Kommuner, regioner og staten sætter i stigende grad mål og krav til den grønne
omstilling på mange forskellige niveauer, herunder specifikt for grøn omstilling af
den kollektive trafik.
Generel efterspørgsel for grønne løsninger og produkter fra forbrugere på tværs af
produkter – også inden for transport gennem fx stigning i køb af elbiler.

•

Statslig ambition om 70% CO2reduktion i 2030 (fra 1990).
Omstillingen til elbiler pågår.

•

Strukturen omkring finansiering, indkøb og drift af den kollektive trafik er statisk
og fastholdt i politiske rammer. Her spiller finansiering og forståelse af
værdiskabelse en rolle. Fx har kommunerne et klimabudget (klimakasserne), men
disse påvirker ikke over i kollektiv trafik.

•

Som udgangspunkt lader det
ikke til, at organiseringen vil
ændre sig.

•

Forbrugernes fokus er tidsforbrug og bekvemmelighed uden videre loyalitet til typen
af transport (dog ses en stærk loyalitet til personbiler, når først disse erhverves).
Der ses en stigende tendens i bilejerskaber og tilsvarende i antal biler per husstand.
Forbrugere er i højere grad optaget af de grønne valg og om at skabe et grønt
image. Det ses også andre steder såsom i fødevare- og genbrugsbranchen.

•

Nu er tid og bekvemmelighed
muligvis vægtet højest, men
dette kan ændre sig. Tidsperspektiv er derfor vanskeligt at
fastlægge.

Bæredygtighed
•

Organisering og
forretningsmodeller

5
Forbrugeradfærd

•

På kort sigt bibeholdes
strukturen, hvor markedet
defineres af kommuner/regioner.
På længere sigt kan der muligvis
flyttes på rammebetingelser.
Digitaliseringen sker allerede nu
og vil tiltage både på den korte
og lange bane.

•

4

Nye teknologier giver mulighed for mere dataindsamling og real-time data.
Services såsom delebilsordninger og leasing af cykler og løbehjul i byerne øges, og
forbrugerne vil i stigende grad tage disse til sig. Således muliggøres MaaS
produkter.
Nye muligheder for billetløsninger, information med apps m.m.

•

•

•
3

Trafikselskaberne og kommunernes fokus på pris og omkostninger fastholdes
(muligvis øges).
Nye spillere på markedet tilbyder dør-til-dør løsninger i form af MaaS, og der ses
begyndende tendenser ift. konsolidering på operatørsiden, og konkurrencen
intensiveres.

Tidshorisont

•
•

Kilder: DKT's, Rambølls interne eksperter, eksterne interviews med trafikselskaber og operatører

•
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MARKEDSAFDÆKNING

DRIVERS FOR KOLLEKTIV TRAFIK
PÅ KORT OG LANG SIGT
Drivers

Beskrivelse af effekt på markedet

A

•
Konkurrencen vil
stige, og nye
modeller opstår

•
•
•

B

Øget datagrundlag
og digitalisering
giver nye muligheder

•
•

C
Bæredygtighed
bliver en
nødvendighed

D

•

Urbaniseringen og
trængsel i byerne

•
•

•
•

Tidshorisont

Den hårde konkurrence kan betyde konsolidering af de meget små udbud. Hvis ikke dette
er tilfældet, kan konsolideringen ske på operatørniveau. Begge udfald sker for
at underbygge stordriftsfordele.
Kundebilledet ses som statisk, men der er få eksempler på, at kommuner går "uden om"
trafikselskaber for fx at skubbe en grøn agenda. Dette kan ændre markedsstrukturer.
Konkurrencen om passagererne intensiveres, fx gennem liberalisering af mulighederne for
privat fjernbusdrift (Flixbus) og nye kortere og regionale ruter, som vil ændre markedet.
Ændret organisering af sektorens trafikkøbere samt nye forretningsmodeller vil opstå på
tværs af transportformer (fx MaaS), og nye spillere vil blive tilføjet til markedet.

•

Konkurrencen er allerede
stor, nye spillere og nye
forretningsmodeller vil
påvirke markedet og
gøre det volatilt på kort
sigt. Ligevægt opnås
givetvis først på lang
sigt.

Der sker en øget dataindsamling, som giver potentiale for optimering og nye løsninger, fx
at man ikke skal tælle takstzoner på billetter (som rejsekort), eller at det ikke er
nødvendigt at tjekke ind/ud. Lige nu benyttes mulighederne ikke aktivt.
Førerløse biler kan på langt sigt disrupte sektoren.

•

På kort sigt findes
ulighederne, men baseret
på historisk angående
udvikling (fx rejsekort) er
tidshorisonten langsigtet.

EU og statslig lovgivning begynder allerede at opfordre til grønnere løsninger. Desuden
udmeldes ambitioner om nulemission hyppigere.
Regulering på området vil kræve en omstilling af den teknologi, som anvendes, og
udfordre samarbejdsformen (fx længde på udbud og risikoallokering) grundet usikkerhed
om afskrivningsprofiler på materiel og driftsomkostninger.
Busteknologien flytter sig, men det er usikkert, om der er den rette modenhed. Desuden
eksisterer der en forestilling hos trafikkøberne om, at grønne busser koster det samme,
som almindelige busser – dette er ikke korrekt endnu.

•

Nu, men også
fremadrettet. Frem imod
ca. 2030.
Busteknologien er
muligvis ikke helt
moden.

Trængsel. Tid er penge og fremkommelighed. Forbrugerne vælger bekvemmelige
løsninger.
Byplanlægning – de nye kunder bor langt fra bus og baner.

•

Kilder: DKT's, Rambølls interne eksperter, eksterne interviews med trafikselskaber og operatører

•

Problemet opstår på kort
sigt – nu.
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MARKEDSAFDÆKNING

KARAKTERISTIK AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 1/2
GENERELT
Generel karakteristik af den kollektive trafik
•

•

Identificeret sektorproblematik

Sektoren er karakteriseret ved seks trafikselskaber, som varetager udbud af kørsel i
deres respektive geografiske område. På tværs af transportformer noteres en negativ
NPS* på -25, som svarer til, at brugerne generelt ikke ville anbefale andre at benytte
den kollektive trafik. Ligeledes er kundetilfredsheden ikke høj. Dette er gældende på
områderne bus og privatbane, mens metro får flotte kundetilfredshedsmålinger.

•

Den kollektive trafik** oplever betydelige
udfordringer grundet ændringer i markedsforholdene, branchens organisering og den
traditionelle brug af kontrakter.

•

I sin nuværende form er store dele af den kollektive
trafik ikke gearet til at møde den fremtid, som er
præsenteret på side 6 og 7, afsnit 2. De
præsenterede drivers betyder et markant ændret
marked, og at sektoren – grundet nye konkurrenter
og specielt digitale forretningsmodeller – må
nytænke og skabe rammerne for innovation for at
forblive et relevant alternativ til individuel transport
eller potentielt mindre grønne private løsninger.

•

Den kollektive trafik kan spille en vigtig rolle i den
grønne omstilling, hvis man formår at flytte
nuværende og potentielle bilejere over i den
kollektive trafik. Desuden betyder urbaniseringen
ændrede transportmønstre, hvor den kollektive
trafik også kan spille en vigtig rolle.

Den største udfordring for den kollektive trafik er, at passagerne ikke mener, at der er
god sammenhæng særligt mellem transportformerne (bekræftes igennem interviews).
Dette skyldes manglende koordinering og ufleksible kontrakter. Ligeledes er der ikke sket
meget udvikling i den kollektive trafik i en lang periode, og sektoren står overfor den
grønne omstilling, som betyder nyt materiel og fokus på driftsoptimering samt forbrug.
NPS, 2018:

“Jeg oplever god sammenhæng i den
offentlige transport”
4%
26%

-100

-25

+100

Helt enig/enig
39%

Hverken/eller
Helt uenig/uenig

30%

Ved ikke

Kilder: RMC analyse; Wilke
* Net Promoter Score (NPS), der viser, hvor villige passagererne er til at anbefale den kollektive trafik til andre. Skala går fra -100 til +100, hvor -100-0 anses som dårligt, 0-50 er godt,
mens +50 er fremragende; ** Analysen dækker bus, metro, letbane og privatbane
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MARKEDSAFDÆKNING

KARAKTERISTIK AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 2/2
OPDELT I TRANSPORTSYSTEMER
BUSTRAFIKKEN
Som hovedregel udbyder trafikselskaberne bustrafikken i pakker af
linjer eller individuelle linjer. Dette medfører, at der på tværs af
trafikselskaberne er mellem 5-25 operatører, som driver bustrafikken
(inkl. teletrafik) i et geografisk område. Bustrafikken har oplevet en
nedadgående tendens ift. antal påstigere (-0,8% årligt fald fra 20102018). På samme måde er bustrafikkens andel af den kollektive trafik
målt i antal påstigere tilsvarende faldet fra 60% til 55% i perioden.
Bustrafikken opnår den laveste tilfredshed og anbefalingsvillighed
blandt kunderne sammenholdt med den øvrige kollektive trafik. Dette
er et væsentligt opmærksomhedspunkt, fordi busser kan være en
vigtig del af den grønne omstilling, da de er fleksible og kan drives
emissionsfrit. Passagervækst og innovation må derfor indtænkes i
eksisterende og kommende kontrakter, hvis bustrafikken fortsat skal
være relevant og bidrage til kommunal vækst og grøn omstilling.

LETBANE
I 2017 åbnede den første nye letbanestrækning i Aarhus.
Sidenhen er der kommet flere til. I 2021 ruller der også letbanetog
i Odense, mens anlægsarbejdet til en letbane langs Ring 3 i Hovedstadsområdet forventes at kunne påbegyndes i 2020. Grundet det
sparsomme datagrundlag er letbane kun behandlet i begrænset grad i
denne rapport. Dog kan der drages paralleller til metroen (også ift.
kontrakten).

METRO
Metroen findes kun i Hovedstadsområdet. Metroen har oplevet en
stabil vækst siden 2010 med en gennemsnitlig årlig stigning på 2,6%.
Ved åbningen af de to nye metrolinjer forventes en passagervækst på
38% p.a. frem mod 2020. Stigningen skyldes i særdeleshed
nedlægning af buslinjer og flytning af passagerer her fra til metroen.
Metroen har mange snitflader til andre transportformer fx cykel,
løbehjul og togbane, hvorfor den spiller en central rolle i
sammenhængen i den kollektive trafik.
Metroens organisering afføder dog nogle udfordringer, da de tre
selskaber (Metroselskabet, Movia og DSB) varetager egne interesser i
stedet for at fremme et fælles optimalt trafikudbud/-system til
borgerne. Desuden underbygger incitamentsstrukturen for metroen
kun delvist Key Performance Indikatorerne (KPI’er). Se også side 115
afsnit 4.3.

JERNBANE (PRIVATBANE)
Privatbanedrift har set en stigning i påstigere mellem 2010-2018
(gennemsnitlig årlig stigning på 1,4%, dog med en nedadgående
tendens siden 2015, som drives af en nedgang i DSB’s påstigere).
Det relative fald for DSB svarer til et gennemsnitlig årligt fald fra 20152018 på -1,1%.
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DEN VÆRDISKABENDE KONTRAKT

FRA STRATEGI TIL OPERATIONEL KONTRAKT
METODE
Strategisk analyse:
• Kontrakten er en formalisering af samarbejdet mellem to eller flere parter. Kontrakten
tjener som redskab til at sikre, at Parternes interesser er afstemte og beskriver
rammerne for samarbejdet om den fælles værdiskabelse. Derfor har vi som det første
udarbejdet kritiske succesfaktorer for Parterne, hver især og fælles, samt hvilke
samarbejdsmodeller, der er til rådighed. Kontrakten skal understøtte forretningen og
dens målsætninger – ikke omvendt.

Taktisk analyse:
• Med afsæt i de strategiske undersøgelser har vi gennemgået, hvilke kontraktmodeller
og hvilken regulering, der aktuelt anvendes i sektoren – både ved at gennemgå
udvalgte eksisterende kontrakter inden for sektoren, men også ved at kaste et blik på
internationale erfaringer. Endelig skal virkningsgraden af en given regulering vurderes.

Strategisk
analyse

Mulige
samarbejdsformer

Taktisk
analyse

• På visse områder foreligger der barrierer, herunder juridiske i form af udbudsretten,
men også organisatoriske eller politiske barrierer, som forhindrer den fælles
værdiskabelse og anvendelse af mere samarbejdsorienterede kontraktformer. Der er
foretaget en overordnet analyse af den udbudsretlige ramme.

Baseline og internationale erfaringer
Virkningsgrad af
incitamenter

• På baggrund af denne kontraktuelle baseline er der udarbejdet eksempler på
operationelle bestemmelser, som imødekommer Parternes strategiske behov, og som
er afstemt i forhold til den nuværende kontraktpraksis.
Barriereanalyse:

Kritiske succesfaktorer
(KSF)

Anbefalinger

Barriereanalyse

Udbudsretlig ramme
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KRITISKE SUCCESFAKTORER

KRITISKE SUCCESFAKTORER 1/3
SAMLET VURDERING OG MULIGHEDER
Samlet vurdering
• De KSF’ere, som vi mener er afgørende for den kollektive trafiks udvikling som et attraktivt transportalternativ i de kommende år, er: Omkostninger,
grøn omstilling, passagervækst og kundetilfredshed. Disse er udledt på baggrund af markedsanalysen, dialog med DKT og interviews og workshops
med branchens parter. Konklusionerne gælder generelt på tværs af de gennemgåede transportformer.
• Parterne er enige om, at omkostninger spiller en central rolle, men der er store variationer i, hvad Parterne i øvrigt betragter som vigtigt. Se grafen på
side 15, afsnit 3.1.
• Det er således oplagt, at Parterne samarbejder om at reducere omkostninger, da de alle tillægger det høj prioritet, og det er efter alt at dømme
allerede tilfældet.
• Kontrakten kan ligeledes bruges til at understøtte samarbejdet om de KSF’er, Parterne ikke ser ens på. Samarbejdet om disse områder kræver
imidlertid, at Parterne er villige til at indgå i en forhandling om, hvilke målsætninger og interesser kontrakten skal understøtte, og at de af hensyn til
samarbejdet som helhed er villige til at give noget på visse områder for at opnå noget på andre områder. Særligt udfordrende er grøn omstilling. Både
operatører og trafikselskaber tillægger det lav prioritet. En del kommuner/regioner tillægger det høj prioritet. Endelig tillægger brugerne det høj
prioritet. Det er derfor nødvendigt at tænke udover kontraktens to parter for at skabe det nødvendige rum for, at denne KSF kan adresseres.
• Metroen skiller sig ud fra de øvrige transportsystemer ved, at Parterne generelt er mere enige med hinanden om de fire KSF’er. Særlig interessant er
KSF’eren grøn omstilling, som tillægges højere prioritet, og hvor Parternes interesser ligger tættere på hinanden. Det skaber bedre forudsætninger for
at adressere grøn omstilling, som afgørende for den kollektive trafik. Se grafen på side 15, afsnit 3.1.

13

KRITISKE SUCCESFAKTORER

KRITISKE SUCCESFAKTORER 2/3
SAMLET VURDERING OG MULIGHEDER
Muligheder
Kortsigtede muligheder:
Parterne kan umiddelbart samarbejde om omkostninger, fordi alle parter er interesserede i at reducere disse. Der er således mulighed for at se
nærmere på, hvordan kontrakter kan understøtte denne målsætning. Se gevinstdelingsbestemmelsen på side 45, afsnit 3.4.2.2. Denne bestemmelse er
én blandt flere måder at reducere omkostninger på.
Langsigtede muligheder:
Hvis Parterne ønsker at skabe mulighed for at bidrage til grøn omstilling, øge passagervæksten og kundetilfredsheden, kræver det, at Parterne indgår i
forhandlinger mhp. at afdække, hvordan modsatrettede behov kan forenes, og hvordan disse områder generelt kan tillægges en højere prioritet blandt
alle parter.
Der er behov for at tænke i, at der sikres sammenhæng fra brugerne til operatørerne til trafikselskaberne og endelig til kommuner og regioner. Et
særligt fokusområde er, at der tænkes på tværs af de aftalegrundlag, som forpligter branchens Parter. Herunder er der behov for, at trafikselskabernes
opgavebeskrivelse udvides, så den understøtter, at trafikselskaberne forfølger målsætninger som grøn omstilling, øget passagervækst og
kundetilfredshed. Tilsvarende skal kontrakterne mellem trafikselskaber og operatører understøtte dette. Før der opnås en sådan sammenhæng mellem
de aftaler, som forpligter de forskellige parter, er det svært at ændre væsentligt ved målsætninger, som ikke handler om at reducere omkostninger,
men som tværtimod på den korte bane kan give anledning til øgede omkostninger.
Kommuner og regioner skal indtænkes i kontraktforholdet mellem operatørerne og trafikselskaberne, så det synliggøres, at denne type målsætninger,
som i første omgang kan være forbundet med omkostninger, opvejes af positive eksternaliteter såsom den værditilvækst gode kollektive forbindelser
giver til byområder, reduceret trængsel, mindre luftforurening og lign. For at den kollektive transport i fremtiden udgør et attraktivt transportalternativ,
er det afgørende, at den kollektive transport kan omstilles til at arbejde for denne type målsætninger, som har en mere kompleks natur og kræver
involvering af andre end blot trafikselskaber og operatører.
Brancheorganisationer kan i den forbindelse spille en vigtig rolle som facilitator af en indledende dialog og eventuel anvendelse af standardkontrakter
tilpasset de specifikke omstændigheder.
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KRITISKE SUCCESFAKTORER 3/3
GRAFISK OPSAMLING

Læsevejledning: Graferne nedenfor konsoliderer resultaterne af KSFanalysen, der fremgår nærmere fra side 89, afsnit 4.2.
På baggrund af en kombination af interviews, workshops og
markedsundersøgelser har vi bedømt Parternes prioritering af de enkelte
KSF’er på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er laveste prioritet og 10 er højeste
prioritet*. Jo tættere kurverne ligger tæt på hinanden, des mere enige er
Parterne om prioriteringen af en givet KSF.

Busser og letbane

Operatører
Trafikselskaber
Kommuner/regioner
Brugere

Kundetilfredshed

Omkostninger
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Passagervækst

Metro

Metro Service
Metroselskabet
Kommuner/regioner
Brugere

Grøn omstilling

Kundetilfredshed

Omkostninger
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Grøn omstilling

Passagervækst

*Der kan være mindre variationer i, hvordan de enkelte parter mener, at KSF’erne bør prioriteres. Det overordnede billede af at Parterne ser forskelligt på KSF’erne, mener vi dog ikke påvirkes
væsentligt heraf.
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GENNEMGANG AF KSF’ER 1/2
MULIGHEDER FOR SAMARBEJDE
Omkostninger
Alle parter tillægger denne KSF høj prioritet, og det er derudover den
KSF, som der er størst enighed om.
Det er vores vurdering, at branchens parter først og fremmest er
interesserede i at holde et lavt omkostningsniveau. Eksempelvis fremgår
det i Trafikselskabernes fremtidsplaner, at der arbejdes med andre
målsætninger, men det er vores vurdering, at den KSF, som i
altovervejende grad dominerer samarbejdet mellem branchens parter, er
omkostninger.
Operatørerne er interesserede i omkostninger, da det i sidste ende øger
deres overskud, mens trafikselskaber og kommuner/regioner er
interesserede i omkostninger, fordi de ønsker at få mest mulig trafik for
pengene. Det trækker selvsagt i hver sin retning, men det er ikke en
hindring for, at parterne kan lave en effektiv regulering heraf, som
forener disse modsatrettede interesser, da begge parter kender
vigtigheden af denne KSF.
Samlet set er KSF’en egnet til, at Parterne kan gennemføre en effektiv
kontraktuel regulering heraf.
Branchens parter har i længere tid haft netop dette fokus, og derfor er
det vores forventning, at Parterne allerede har høstet de store og nemt
realiserbare besparelser.
Parterne bør umiddelbart kunne samarbejde om KSF’en*. Se
gevinstdelingsbestemmelsen på side 45, afsnit 3.4.2.2.

Grøn omstilling
Grøn omstilling er en KSF, som Parterne ser forskelligt på. Hos
kommuner/regioner og brugerne er det vores vurdering, at grøn
omstilling tillægges betydelig prioritet. Trafikselskaberne er splittede i
deres syn på grøn omstilling, og tillægger det lav prioritet, mens
operatørerne tilsvarende tillægger det lav prioritet.
En klar udfordring er, at aftalegrundlag og lovgivning mellem operatører,
trafikselskaberne og regioner/kommuner ikke understøtter den grønne
omstilling.
Vi vurderer, at grøn omstilling er vigtig at indtænke i den kollektive trafik
i fremtiden. Grøn omstilling får stigende politisk betydning, ligesom
slutbrugerne i højere grad forventes at sætte krav til miljøvenligheden af
transport. Der er et potentiale for grøn omstilling, hvis dette indtænkes i
kommende udbud. Der er imidlertid et væsentligt stykke arbejde i, at
Parterne bringes tættere på hinanden, og deres indbyrdes samarbejde
kontraktuelt afspejler de grønne målsætninger. Før dette sker, kan den
begyndende efterspørgsel, man kan se blandt brugerne, ikke udnyttes til
at flytte branchen.
Samlet set kræver grøn omstilling, at Parterne indgår i forhandlinger
om, hvordan dette punkt kan opnå væsentlig højere prioritet, og
hvordan de forskelligrettede interesser kan tilgodeses, førend det kan
gøres til genstand for effektiv kontraktuel regulering.
Parterne skal indgå i dialog/forhandlinger, før de kan samarbejde om
KSF’en.*

*KSF’erne skal indtænkes i anbefalingerne fra side 34, afsnit 3.4.2. Hvis parterne ønsker at regulere grøn omstilling i kontrakten, skal parterne derfor tænke i, hvordan relevante KPI’er
opsættes (side 40, afsnit 3.4.2.1.), hvordan disse kobles sammen med økonomiske incitamenter (side 43, afsnit 3.4.2.2.) og hvordan governance-, kommunikations- og
samarbejdsbestemmelser forankrer grøn omstilling (side 50, afsnit 3.4.2.4 til side 67, afsnit 3.4.2.6)
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GENNEMGANG AF KSF’ER 2/2
MULIGHEDER FOR SAMARBEJDE
Passagervækst
Operatørerne er den part, som tillægger passagervækst størst
betydning. Gennem interviews har operatørerne tilkendegivet, at høj
brugertilslutning i den kollektive trafik ultimativt er afgørende for deres
forretningsgrundlag. På den anden side tillægger trafikselskaberne
passagervækst lav betydning og blandt visse trafikselskaber tales der
ligefrem om, at passagervækst kan være en udfordring, fordi aftalerne
med kommuner/regioner ikke understøtter passagervækst.
Kommuner/regioner tillægger det marginalt højere betydning, men der
er betydelige regionale forskelle.
Passagervæksten har generelt lav prioritet, hvilket er en branchemæssig
udfordring, da vores vurdering er, at passagervækst kan medvirke til at
reducere trængslen i storbyerne og sikre kritisk transportmasse, som
kan fastholde og udbygge politisk opbakning og markedsmæssig
efterspørgsel til fortsatte investeringer i kollektiv trafik.
Samlet set kræver passagervækst, at Parterne indgår i forhandlinger
om, hvordan dette punkt kan opnå væsentlig højere prioritet, og
hvordan de forskelligrettede interesser kan tilgodeses, før det kan gøres
til genstand for effektiv kontraktuel regulering.

Kundetilfredshed
Trafikselskaber tillægger kundetilfredshed relativt høj prioritet. Det er
dog udfordret af, at kundetilfredshed kan give anledning til
passagervækst, som trafikselskaberne ikke nødvendigvis er
interesserede i. Operatørerne tillægger kundetilfredshed en vis prioritet,
og der opereres allerede med kontrakter med incitamenter, som skal
tilskynde til øget kundetilfredshed. Kommuner/regioner tillægger
kundetilfredshed lav prioritet. Det kan dermed være en udfordring, at
kommuner/regioner således ikke som bestillere og betalere trækker
trafikselskaberne i retning af at sikre de aftaler, som i fornødent omfang
skaber grundlag for at sætte ind på initiativer, som kan forbedre
kundetilfredsheden.
Samlet set kræver kundetilfredshed, at Parterne indgår i forhandlinger
om, hvordan dette punkt kan opnå væsentlig højere prioritet, og
hvordan de forskelligrettede interesses kan tilgodeses, før det kan gøres
til genstand for effektiv kontraktuel regulering.
Parterne skal indgå i dialog/forhandlinger før, at Parterne kan
samarbejde om KSF’en.

Parterne skal indgå i dialog/forhandlinger før, de kan samarbejde om
KSF’en.

*KSF’erne skal indtænkes i anbefalingerne fra side 34, afsnit 3.4.2. Hvis parterne ønsker at regulere grøn omstilling i kontrakten, skal parterne derfor tænke i, hvordan relevante KPI’er
opsættes (side 40, afsnit 3.4.2.1.), hvordan disse kobles sammen med økonomiske incitamenter (side 43, afsnit 3.4.2.2.) og hvordan governance-, kommunikations- og
samarbejdsbestemmelser forankrer grøn omstilling (side 50, afsnit 3.4.2.4 til side 67, afsnit 3.4.2.6)
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KATALYSATORER
FORHOLD SOM MEDVIRKER TIL AT OPNÅ KSF’ERNE
• For de fire KSF’er har vi identificeret en række katalysatorer. Katalysatorerne er udtryk for faktorer, som er medvirkende til, at KSF’erne kan indfries.
Disse er identificeret med afsæt i markedsafdækningen og er gældende på tværs af transportsystemerne.
• Det fulde overblik over katalysatorerne fremgår af Appendiks side 89, afsnit 4.2. Vi har her fremhævet de fire katalysatorer, som er gået igen flest
gange på tværs af KSF’erne. Katalysatorerne vil, ligesom KSF’erne, navnlig blive anvendt ifm. den kontraktuelle baselineanalyse, som følger fra side
24, afsnit 3.3.

Udnyttelse af data og nye
teknologiske løsninger:

Sammenhæng/
interoperabilitet:

Data om kundesammensætning,
transportvaner og efterspørgsel er
vigtig forretningsmæssig viden,
som bør opsamles og analyses med
digitale værktøjer, herunder
software og apps. Dels for at
branchen hele tiden er opmærksom
på brugerpræferencer, trends og
drivers, dels fordi at data kan være
med til at afdække uopdagede
potentialer i den kollektive trafik i
forhold til ruteplanlægning og
sammenhæng og interoperabilitet.

Den sammenhængende rejse er en
vigtig paramenter for brugernes
tilfredshed med den kollektive
trafik, og et område med et
betydeligt forbedringspotentiale*.
Det er vigtigt, at de kollektive
trafiksystemer supplerer hinanden.
Derudover er det også vigtigt at
tænke i, hvordan transportformer,
som traditionelt ligger uden for den
kollektive trafik, fx løbehjul, cykler,
delebiler, taxier mv., kan
integreres i den samlede transport,
så brugerne oplever en enkel
sømløs rejse. Se fra side 46, afsnit
3.4.2.3.

Pålidelighed
Pålidelighed er blandt de vigtigste
faktorer i forhold til at sikre
kundetilfredshed**. Det er også et
af de forhold som operatørerne
allerede har væsentlig fokus på,
men som bør forbedres (se fra side
40, afsnit 3.4.2.1)

* Se Wilke-rapporten ”Kundetilfredshed i den kollektive transport – afrapportering af resultater for 2018”, side 16.
** Se Wilke-rapporten ”Kundetilfredshed i den kollektive transport – afrapportering af resultater for 2018”, side 7.

Optimal allokering af aktiver,
risici og ansvarsområder
De kontrakter, som er blevet
gennemgået i denne analyse vidner
om, at der er etableret nogle faste
praksisser for, hvordan aktiver,
risici og ansvarsområder fordeles.
Det er vigtigt løbende at sikre, at
disse fordelinger er begrundet i
økonomiske rationaler, fx at en
risiko placeres hos den part, som
billigst bærer risikoen. Punktet er
særlig vigtigt, hvis parterne ønsker
at bevæge sig mod partnerskaber
med tættere samarbejder. Se fra
side 63, afsnit 3.4.3.
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MULIGE SAMARBEJDSFORMER

OVERBLIK OVER SAMARBEJDSFORMER
FRA SIMPLE KONTRAKTFORMER TIL PARTNERSKABER
Når trafikselskaber og operatører indgår kontrakter,
skal de kommercielle målsætninger nøje overvejes.
Er formålet at flytte passagerer fra a til b, eller er
formålet bredere pga. et ønske om at adressere
KSF’erne - fx den grønne omstilling?
I dag anvendes overvejende simple transaktionelle
kontrakter. Det dækker over kontrakter uden et
væsentligt samarbejdselement, som bruges til at
udveksle simple og veldefinerede ydelser.
Såfremt trafikselskaberne ønsker at etablere mere
relationelle samarbejder med operatørerne, hvor
man i fællesskab arbejder mod strategiske win-win
mål, kræver det en risikovillighed i forhold til at
bevæge sig væk fra de rene bruttokontrakter og ud i
nye samarbejdsformer. Det indebærer en række
fordele, men har også den ulempe, at parterne skal
benytte ukendte kontrakttyper og en
ansvarsfordeling med øget operatøransvar og mere
komplekse målsætninger*.
Alle modeller er forbundet med fordele og ulemper,
og det er best practice, at Parterne fra kontrakt til
kontrakt grundigt analyserer, hvordan kontrakten
tilpasses kontraktens formål. Det er ikke altid
tilfældet i dag.

Kompleksitet i målsætninger
Kontraktuelt
økosystem
Mange komplekse
målsætninger (ofte
påvirkelige af
udefrakommende
forhold) grøn
omstilling,
adfærdsændring i
brugergruppen,
trafikale
begrænsninger m.v.

PARTNERSKABSKONTRAKTER

Simple
transaktionelle
kontrakter
Simple målsætninger –
flytte passagerer fra a
til b i bestemte tidsrum
med bestemte
transporttyper

SIMPLE KONTRAKTFORMER

Alliance, Joint venture, OPP-samarbejde, MaaS model

Bruttokontrakter

Bruttokontrakter
m. incitamenter

Nettokontrakter

Ansvarsområder
Trafikselskab (kunde)
Operatør (leverandør)
Begrænset operatøransvar
Trafikselskaber specificerer
trafikplanlægning, har
takstkompetencen og opnår
billetindtægter

Øget operatøransvar
Operatøren kan i højere grad påvirke
trafikplanlægning, opnå billetindtægter
eller incitamenter

* Ved udbud kan det fx betyde flere såkaldte funktionskrav, da disse lægger op til, at der overordnet specificeres krav til funktioner i stedet for, at kravene til operatørens aktiviteter
specificeres nøje. Bemærk også side 23, afsnit 3.2, der kommer nærmere ind på partnerskabskontraktens forudsætninger.
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ALMINDELIGE SAMARBEJDSFORMER
KENDETEGN*

Ulemper

Fordele

Modellen i hovedtræk

BRUTTOKONTRAKTER
•

Trafikselskabet specificerer ydelsen i detaljer,
herunder køreplan og kvalitetskrav.

•

Trafikselskabet fastsætter billetpriser og
beholder samtlige billetindtægter.

•

Operatøren skal udføre den beskrevne ydelse.

•

Operatøren modtager en fast betaling.

•

Bruges i buskontrakter (se side 25, afsnit 3.3.)

•

Klar ansvarsfordeling, klare kvalitetskrav.

•

Omkostningsreduktion (udbudstidspunktet).

•

Høj offentlig kontrol med serviceniveau.

•

Høj mulighed for offentlig koordinering med
anden trafik.

•

Ikke egnet til at sikre komplekse målsætninger
som fx gladere passagerer, miljørigtig drift
mv., i det omfang denne type mål kræver, at
reguleringen ikke er binær, men understøtter
gradvis opfyldelse.

NETTOKONTRAKTER

BRUTTOKONTRAKTER MED INCITAMENTER
•

Trafikselskabet specificerer ydelsen overordnet/funktionelt og dermed med større
ansvar og frihedsgrader for operatøren.

•

Kan være kombineret med lidt større
frihedsgrader for operatøren til at indrette
driften sammenlignet med rene bruttoaftaler.

Operatøren agerer inden for den udstukne
ramme og varetager fx konkret køreplan,
markedsføring, og evt. takstfastsættelse.

•

•

Bruges i Metrokontrakten (side 25, afsnit 3.3.)

Operatøren oppebærer de fulde billetindtægter
samt et fast offentligt tilskud.

•

Bruges i togkontrakter (se side 25, afsnit 3.3.)

•

Kan i lidt højere grad motivere til
passagervækst, miljørigtig drift mv., da denne
kontrakttype giver mulighed for at knytte mål
til disse forhold og honorere eller straffe
operatøren for sin opfyldelse.

•

Højere motivation for operatøren til at
tiltrække og fastholde passagerer.

•

Lettere mulighed for løbende tilpasning af
driftsomfang og omkostninger.

Detaljerne i incitamentsmodellen har stor
betydning og kan falde uheldigt ud. Bonus kan
blive for lav, målepunkter kan blive upræcise
og motivere i forkerte retninger osv.

•

Konkurrence mellem operatører om de samme
passagerer.

•

Hvis operatøren ikke har tilstrækkelige
muligheder for at påvirke udfaldet (fx
udfordring for passagervækst) forsvinder
effekten med incitamentet.

Risiko for fokus på de mest ‘attraktive’
passagerer – på bekostning af resten.

•

Sværere at koordinere anden trafik med
offentligt tilskud.

•

Motiverer ikke i sig selv til klimavenlig drift.

•

•

•

•

Modificeret bruttokontrakt, hvor den faste
kontraktbetaling er suppleret med
incitamenter (bod/bonus), fx for
passagertilvækst, kundetilfredshed, stabil
drift, klimavenlig drift mv.

*Hvis et trafikselskab ønsker kontrakter med mere miljøvenlige busser, passagervækst el. lign., så skal der for det første vælges et kontraktformat, som understøtter dette. Modellen ovenfor
stiliserer grundlæggende forskelle på kontrakttyperne, og at disse har forskellige fordele og ulemper. Derudover skal et udbud være udformet, så det understøtter de samme målsætninger,
herunder ved fastsættelse af de rette tildelingskriterier. Desuden skal trafikselskabet og operatøren organisatorisk være forberedte på den valgte kontrakt.
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Ulemper

Fordele

Modellen i hovedtræk

UDVIDEDE SAMARBEJDSFORMER
KENDETEGN
Partnerskabskontrakter

Mobility as a Service (MaaS) – en partnerskabsvariant

• En partnerskabskontrakt er et forpligtende og relationelt baseret
samarbejde mellem to eller flere parter. Parterne har ofte forskellige
interesser, ressourcer og kompetencer, som skal forankres i en fælles
kontrakt herunder, hvordan risiko og profit deles.

• MaaS integrerer rejseplanlægning, booking, betaling og billettering på
tværs af forskellige transportsystemer som fx bus, metro, tog, taxi,
løbehjul, cykler, biler mv., som sikrer, at brugerne opnår
skræddersyede og sømløse transportløsninger on demand.

• Begrundelserne for et partnerskab er mangeartede og kan dække
over, at Parterne opnår adgang til nye kompetencer, teknologi,
stordriftsfordele mv.

• MaaS kræver en ny form for partnerskabskontrakter, hvor private
aktører spiller en større rolle i at generere samfundsmæssig værdi.

• Partnerskaber kan tage mange former lige fra joint ventures, hvor
Parterne danner et fælles selskab til afgrænsede projektpartnerskaber
eller løsere definerede alliancer*.

• MaaS er stadigvæk et relativt nyt og uafprøvet koncept. Det kan
udvikles gennem en ren markedsmodel, offentligt kontrolleret model
eller en blanding mellem et offentligt og privat samarbejde.
• Se erfaringscasen fra Finland, Whim på side 31, afsnit 3.3.2.

• Gode til at skabe innovative løsninger og opnå konkurrencemæssige
fordele på baggrund af eksempelvis komplementære ressourcer, som
ingen af Parterne kan opnå uden stærkt forøgede omkostninger og
forretningsmæssige risici.

• Kan muligvis flytte trafik fra privatbilisme til kollektiv transport.

• Parterne skal samarbejde væsentligt mere intensivt og tæt, end det
er tilfældet i dag, for at sikre en løbende afstemning af forventninger.
Dette gælder særligt for bustrafikken.

• Der foreligger et begrænset erfaringsgrundlag.

• En udfordring er modenheden i transportsektoren. Særligt på
indkøbssiden stiller det andre krav til udformningen af en kontrakt,
der har den rette balance og fleksibilitet. Desuden er der begrænset
erfaring inden for dansk kollektiv transport. Der findes en hel del
europæiske erfaringer med OPP inden for transport, mens det i
Danmark primært kendes fra andre områder – typisk byggebranchen.

• MaaS’ løsninger kræver, at brugerne har digitale kompetencer og
udelukker således potentielt visse brugergrupper.

• Potentiale for, at samfundet kan reducere trængsel og forurening og
opnå bedre udnyttelse af mobilitetskapaciteten.

• MaaS medfører også risiko for private monopoler, som kan diktere
priser.

• Endelig er der risiko for, at positive trængselseffekter udebliver, fx
hvis mange brugere skifter fra cykel til taxa eller bybiler.

* Se fx erfaringscases fra Sverige og casen fra Limburg, Holland på side 30 og 31, afsnit 3.3.2. Disse indeholder elementer, som trækker i retning af partnerskabet. Blandt andet har de en
væsentligt anderledes fordeling af ansvaret på mellem trafikselskab og operatører, end vi kender fra Danmark, store multimodale kontrakter med funktionelt definerede krav og tætte
samarbejder.
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PARTNERSKABSKONTRAKTER
FORUDSÆTNINGER OG UDFORDRINGER
En omlægning fra de klassiske armslængde-kontrakter såsom
bruttokontrakter med incitamenter til partnerskabskontrakter, kræver
en stor indsats fra alle de involverede parter. Det er en forandring, som
ikke bør undervurderes.
Eksempler på relaterede forudsætninger:
• Partnerne skal være villige til, at kontrakten fokuserer på fælles
værdiskabelse, og at projektformen er åben og samarbejdsorienteret.

!
Tab af opfattet
kontrol

Sikring af klar
ansvars- og
rollefordeling

Etablering af
kontraktens
grænser ift.
acceptabel adfærd

Kompleks
forhandling
umiddelbart før
kontraktafslutning

Højt niveau af
koordination og
udveksling af
information

Usikkerhed ved
kompleksitet &
uforudsigelighed af
pris

Usikkerhed ift.,
hvordan udbytte
sikres

Høj afhængighed af
Parternes
aktiviteter

Usikkerhed ift.
definition af
succesfuldt udbytte

• Parterne skal være i stand til at forstå hinandens respektive
værdikæder for at kunne skabe synergieffekter på tværs.
• Der skal udvikles en velbegrundet og balanceret risikofordeling samt
en fair tilgang til, hvordan man fordeler gevinster i forhold til den
allokerede risiko.
• KPI’er skal ophøjes til at være et centralt element for begge parter,
og de bør udvikles i fællesskab – herunder de operationelle processer
og verificeringsmekanismer.
• Kontrakten og samarbejdet skal indeholde en agilitet, således at man
i fællesskab tilpasser sig forandringer.
Relaterede udfordringer
• At indgå i partnerskabskontrakter vil utvivlsomt føre en række
udfordringer med sig (se eksempler til højre), men praksis viser, at
en kompetent håndtering af disse kan sikre, at gevinsterne ved
partnerskabet stadig overstiger den klassiske armslængde-kontrakt.

Kilde: International Association for Contract & Commercial Management (IACCM)
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GENNEMGANG AF UDVALGTE KONTRAKTER 1/4
METODE
Analysens rammer
• Med henblik på at vurdere i hvilket omfang de nuværende
kontrakter kan imødekomme KSF’erne og katalysatorer, har vi
udvalgt tre buskontrakter, en togkontrakt, en metrokontrakt og
en letbanekontrakt til analyse.*
• Der er ikke tale om fuldstændige kontraktuelle gennemgange,
men en afgrænset analyse af centrale bestemmelser for at
vurdere, hvorvidt Parterne har valgt en hensigtsmæssig
regulering målt ift. best practice for partnerskabskontrakter og
de udfordringer, som det indebærer.

Transportsystem

• Kontrakterne er bedømt efter nedenstående skala. Her skal det
særligt bemærkes, at bedømmelsen ”Minimal” ikke nødvendigvis
indebærer, at kontrakten er blottet for en given regulering, men
at den regulering, som den i så fald indeholder, er utilstrækkelig
ift. det værdiskabende samarbejde ved brug af
partnerskabskontrakter.

Graden af opfyldelse:

Minimal

Nogen

Middel

Kontrakt

Afsluttet eller igangværende

MOVIA

A18 – udbud med
forhandling af
almindelig rutekørsel i
MOVIA

Igangværende udbud med
forhandling

Bus
Sydtrafik

Om vurderingsmodellen
• Kontrakterne er blevet gennemgået med fokus på at afdække, i
hvilket omfang de adresserer KSF’erne, katalysatorerne og de
taktiske elementer. Bedømmelsen er alene foretaget på
baggrund af den skrevne kontrakt, mens den praktiske
operationalisering af kontrakten – og hvordan samarbejdet i
virkeligheden har taget sig ud – ikke er en del af
gennemgangen.

Udbyder

12. udbud af buskørsel

Nordjyllands
Trafikselskab

Udbud af flextrafik i
Region Nordjylland,
29. udbud

Igangværende offentligt udbud

Transport- og
Boligministeriet

Passagertrafik udført
som offentlig service i
Midt- og Vestjylland
samt på
Svendborgbanen

Afsluttet udbud. Kontrakt
underskrevet med Arriva.

Aarhus Letbane
I/S

Drift af Aarhus
Letbane

Afsluttet udbud, men endelig
kontrakt er grundet fortrolighed
ikke tilgængelig. Analysen bygger
derfor i stedet på den udbudte
kontrakt.

Metroselskabet
A/S

Drift og vedligehold af
Københavns Metro
M1+M2

Afsluttet udbud, men endelig
kontrakt er grundet fortrolighed
ikke tilgængelig. Analysen bygger
derfor i stedet på den udbudte
kontrakt.

Tog

Letbane

Metro

Høj

Afsluttet offentligt udbud. Kontrakt
indgået med Tide Bus Danmark
A/S

Best practice

*Det skal bemærkes, at omfanget af kontraktmateriale har varieret fra kontrakt til kontrakt. Der har ikke nødvendigvis været et fuldstændigt kontraktmateriale til rådighed. Det gælder særligt
tog-, letbane og metrokontrakten. Disse analyser er således foretaget på baggrund af det materiale, vi har fået stillet til rådighed, og vurderingen kan ændre sig, hvis den foretages på
baggrund af et fuldstændigt materiale. Vi har desuden kategoriseret flextrafikken som en buskontrakt, selvom de anvendte vogne er mindre end traditionelle busser.
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GENNEMGANG AF UDVALGTE KONTRAKTER 2/4
OPSUMMERING AF SCORING AF UDVALGTE KONTRAKTER
Emne

Undersøgelsesgenstand

A18

12. udbud af
buskørsel

29. udbud.
Flextrafik

Tog

Letbane

Metro

Omkostninger
KSF

Grøn omstilling
Passagervækst
Kundetilfredshed
Udnyttelse af data og nye teknologiske
løsninger

KSFkatalysatorer

Interoperabilitet
Pålidelighed
Optimal allokering af aktiver, risici og
ansvarsområder
KPI’er
Økonomiske incitamenter

Taktiske
elementer

Data
Governance for samarbejde
Samarbejdskultur
Kommunikation og afrapportering
Graden af opfyldelse:

Minimal

Nogen

Middel

Note: Se Appendiks fra side 94, afsnit 4.3, hvor analysen af de gennemgåede kontrakter findes.

Høj

Best practice
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GENNEMGANG AF UDVALGTE KONTRAKTER 3/4
KONKLUSIONER
Overordnede konklusioner
På baggrund af de udvalgte kontrakter står det klart, at brugen af bruttokontrakter med incitamenter er udbredt. Af de seks gennemgåede kontrakter er
der én nettokontrakt (togkontrakten ang. passagertrafik i Jylland og Fyn), mens de øvrige fem kontrakter er bruttokontrakter med incitamenter. Der er
imidlertid stor spændvidde i de gennemgåede bruttokontrakter med incitamenter. I den ene ende har vi buskontrakter, hvor incitamenterne udgør en
meget beskeden del af kontrakten både i antal og økonomisk betydning, og knytter sig til nogle simple bodsmodeller. Denne type bruttokontrakter læner
sig dermed tæt op ad de rene bruttokontrakter. I den anden ende har vi kontrakter for letbane og metro, hvor incitamenter udgør en større del af
kontrakterne i antal og værdi, og knytter sig til såvel bonus- som bodsmodeller.
De udvalgte kontrakter viser gennemgående, at KSF’erne, KSF-katalysatorerne og de taktiske elementer kun i yderst beskedent omfang adresseres for
buskontrakterne, mens den skinnebårne trafik (tog, letbane og metro) i beskedent omfang adresserer KSF’erne, KSF katalysatorerne og de taktiske
elementer.
Gennemgangen viser, at kontrakterne indeholder mekanismer, som angår afgrænsede forhold som bonus og bod i forhold til fx kundetilfredshed.
Derimod savner kontrakterne generelt mekanismer, som i bredere forstand bidrager til at understøtte et mere relationelt win-win-samarbejde, fx ved
veldefinerede governance-strukturer, samarbejdskultur og kommunikation og afrapportering.
De udvalgte kontrakter dækker således over væsentlige forskelle i den måde, Parterne har adresseret KSF’er, katalysatorer og de taktiske elementer på.
Forskellene kan delvis forklares med variationer i aftalernes beløbsmæssige størrelse og omfang. Det er vores samlede vurdering, at modenheden med at
indlejre incitamenter i kontrakter er relativt lav, og at der er væsentligt potentiale i at øge denne modenhed med henblik på særligt at opnå bedre og
mere værdiskabende samarbejder.

Note: Se Appendiks fra side 94, afsnit 4.3, hvor analysen af de gennemgåede kontrakter findes.
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GENNEMGANG AF UDVALGTE KONTRAKTER 4/4
KONKLUSIONER
KSF’er
Overordnede
konklusioner
• Kontrakterne indeholder i minimal til middel
grad regulering af KSF’erne. Den skinnebårne
trafik indeholder dog i højere grad end
buskontrakterne regulering af KSF’erne.
• Selvom kontrakterne alle i minimal til middel
grad adresserer én eller flere KSF’er, så er det
vores vurdering, at fokus ikke er på disse.
• Gennemgangen viser omvendt, at kontrakterne
i overvejende grad er fokuserede på, at der
leveres en transportydelse, som er relativt
klart defineret, og som efterlader et begrænset
rum for det værdiskabende samarbejde
omkring de mere komplekse KSF'er.
• Vi vurderer, at der er et væsentligt potentiale i
en øget anvendelse særligt ift.
omkostningsreduktion, grøn omstilling, og
passagervækst. Det er eksempelvis alene
Metrokontrakten, der direkte adresserer
forpligtelser vedrørende passagervækst.

KSF-katalysatorer
• Kontrakterne indeholder i minimal til middel
grad regulering af KSF-katalysatorerne. Den
skinnebårne trafik indeholder dog i højere grad
end buskontrakterne regulering af KSFkatalysatorerne.
• Dataanvendelse og pålideligheden er
adresseret i kontrakterne, men med mulighed
for forbedring. Der indsamles eksempelvis
allerede betydelige mængder data ifm. den
kollektive trafik, mens det ofte er uklart, i
hvilket omfang denne data udnyttes.
• Kontrakterne viser et fravær af regulering, som
understøtter, at Parterne tænker i
interoperabilitet mellem transportsystemer.
Interoperabiliteten får stigende vigtighed i
fremtiden, hvorfor Parterne bør være
opmærksomme på at regulere dette forhold.
• Endelig er optimal allokering af aktiver, risici
og ansvarsområder i middel grad indtænkt i
den skinnebårne trafik. Der er dog plads til
forbedringer og særligt bør Parterne overveje,
om allokeringen kan forbedres, hvis Parterne
ønsker at arbejde med partnerskabskontrakter
i fremtiden.

Note: Se fra side 94, afsnit 4.3, hvor analysen af de gennemgåede kontrakter findes.

Taktiske elementer
• Kontrakterne indeholder i minimal til høj grad
de taktiske elementer. Den skinnebårne trafik
indeholder dog i højere grad end
buskontrakterne regulering af de taktiske
elementer.
• Kontrakterne indeholder KPI’er og økonomiske
incitamenter, men der savnes en mere direkte
kobling mellem KSF’erne og kontrakternes
bonus- og bodsbestemmelser. Videre har disse
bestemmelser en begrænset økonomisk
betydning, og vi vurderer derfor, at disse ikke
kan forventes at drive den ønskede adfærd.
• Kontrakterne indeholder databestemmelser,
men savner særligt regulering af, hvordan data
kan indgå i vidensdeling og til at innovere nye
løsninger, som fremover ville få større
betydning.
• Kontrakterne indeholder kun i meget ringe grad
bestemmelser om governance for samarbejde,
samarbejdskultur samt kommunikation og
afrapportering, som skal understøtte Parternes
samarbejde. Her er der behov for at udbygge
og operationalisere kontrakterne væsentligt, for
at fremme det gode værdiskabende
samarbejde.
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ERFARINGER MED UDVIDEDE SAMARBEJDSFORMER 1/2
SAMMENDRAG
Forklaring til brug af cases
Nedenstående cases er brugt dels som grundlag for udarbejdelsen af analyser og dels basis for indsamling af data, bl.a. ved interviews af sektorens parter.
Herudover bliver en række cases benyttet som eksempler for tiltag, som sektoren i Danmark med fordel kan foretage sig eller tage inspiration fra.
Erfaringscase

Rationale for valg

Overordnet sammenligning med Danmark

FynBus, NT, Danmark
Bruttokontrakter med
dialogværktøj.

•
•

Innovativ tilgang til mobilitet.
Samarbejde m. operatører omkring
forbedring af køreplaner som alternativ til
formelt kontraktuelt ansvar, som stadig
ligger hos trafikselskaberne.

•

NA

Skåne, Sverige
Fra bruttokontrakt til
incitamentskontrakt og
enkel organisering i
branchen.

•

Positiv udvikling i den kollektive trafik ift.
antal brugere.
Gode erfaringer med en organisering
omkring Skånetrafikken og
trepartssamarbejdet.

•

Betydelige strukturelle forskelligheder fx i
størrelsen af kontrakter og tilførslen af midler
(geografiske områder vs. linjer).

Multimodale E20-kontrakter med 100%
kompensation for antal rejsende.
Kausal passagervækst ej påvist, men
synes at forbedre tjenester og øge
omkostningseffektiviteten.

•
•

Samme som ovenfor.
Multimodale udbud. Disse er for
nuværende ikke på tale i DK.
Bompenge

Stockholm, Sverige
E20-kontrakt, multimodal,
100% af kompensationen
afhænger af antal rejsende.

•

•
•

Sammenlignelighed til DK: Ingen

Lille

Mellem

Kilde: RMC analyse, se fra side 119, afsnit 4.4, hvor erfaringscasene er gennemgået hver for sig.

Høj

•

Meget høj
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ERFARINGER MED UDVIDEDE SAMARBEJDSFORMER 2/2
SAMMENDRAG
Erfaringscase

Rationale for valg

Oslo, Norge
Skift væk fra nettokontrakt
til incitamentskontraker.

•
•

Limburg, Holland
Fishbone model,
multimodal, bus ‘fodrer’
togdrift.

•

München, Tyskland
Etablering af
paraplyorganisation, som
tænker på tværs af
transportsystemer.

•

Finland
Whim er en MaaS-platform til
planlægning og køb af rejser
på tværs af
transportsystemer.

•

Overordnet sammenligning med Danmark

Skift fra nettokontrakter til brutto med
incitament.
Interessante overvejelser vedr. risikoallokering ifm. investering i ny teknologi
(justerede kontraktlængder).
Suboptimering er erstattet af
komplimenterende drift  skift fra
paralleldrift til sammenhængende
offentlig trafik.

•
•
•
•
•

Handler om organisering og måden
hvorpå, der foretages fx strategisk
planlægning, forskning og rådgivning.

•

Whim er den for nuværende mest
veludbyggede og velafprøvede MaaSplatform, som også er underkastet
studier, der viser foreløbigt lovende
resultater.

•

Sammenlignelighed til DK: Ingen

Lille

Mellem

Kilde: RMC analyse, se fra side 119, afsnit 4.4, hvor erfaringscasene er gennemgået hver for sig.

Høj

•

•

Bruttokontrakter.
Finansiering sker til dels igennem bompenge,
som politisk ikke har vundet indpas i DK endnu.
Geografiske udbud.
Visse organisatoriske ligheder med Danmark,
dog med større operatører.
Geografiske funktionsudbud. Der bruges også
koncessionsaftaler af lang varighed.
Betydelige lighedstræk mellem
dækningsområderne Region Hovedstaden og
München.
Ligheder til Danmark bl.a. på udbydersiden og
driftssiden af kollektiv trafik.
DK: Høj digital parathed, høj anvendelse af
deleøkonomi  solidt udgangspunkt for MaaS.
DK har dog mere fastlåste aktører og begrænset
datadeling og standardiserede API’er, hvilket
besværliggør det nødvendige frivillige samarbejde.

Meget høj
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VIRKNINGSGRADEN AF BRUGEN AF INCITAMENTER
GENNEMGANG AF UNDERSØGELSER
Brugen af incitamenter kan understøtte visse KSF’er, men kan ikke stå alene: I hvilket omfang parterne i den kollektive trafik skal investere i at optimere deres
kontrakter afhænger af, om de forventer, at en sådan optimeringsøvelse virker positivt på KSF’erne. I skemaet nedenfor findes vores evaluering og vurdering med afsæt i
empiriske studier. Generelt vurderes det, at incitamenterne skal være af en størrelse, der har en reel økonomisk effekt, førend at der kan opnås en positiv indvirkning. Materialet
giver ikke anledning til at drage forskellige konklusioner for de fire transportformer bus/metro/jernbane/letbane, omend der ses en overrepræsentation af empiri for busser.
KSF

Argumenter

Omkostninger

For: Der er flere studier (Pyddoke and Lindgren, 2016 & 2018), som har fundet, at VBP* kontrakter klarede sig bedre end bruttokontrakter
ifm. omkostninger ud fra en økonometrisk model. Også TRM (2014) fandt, at bruttokontrakter med incitamenter fremmer
omkostningseffektivitet i Danmark.
Imod: Vigren (2016) fandt ingen signifikant forskel på omkostningsniveauet ved brug af incitamenter.
Der kræves yderligere forskning for, at man kan sige noget definitivt om, hvordan omkostninger påvirkes af brug af incitamenter.

Grøn
omstilling

For: Der er ikke fundet empirisk evidens for, at incitamenter medfører forbedringer af miljø- og energiregnskab i sig selv.
Dette kan skyldes, at der tale om et nyt felt, hvor der kun er begrænsede erfaringer med anvendelse af incitamenter.
Imod: Evt. forbedring vil oftere ses ifm. afledte effekter af forsøg på omkostningsbesparende løsninger (TRM, 2014).
Derimod er det kravene til materiellet i udbuddene, som i højere grad er styrende for omstillingen.

Passagervækst

For: Under forudsætning af samarbejdsvillighed, områder med mulig vækst samt større indflydelse til operatørerne, fandt Carlquist (2001) i
Norge, at incitamenter kan understøtte passagervækst. Ligeledes fandt Hensher og Stanley (2008) samt Haraldsen og Norheim (2018), at
dette, udover større frihedsgrader til operatørerne, krævede en væsentlig forøgelse af størrelsen af incitamentet for at opnå passagervækst.
Imod: Pyddoke og Vigren (2019), Pyddoke og Lindgren (2016 & 2018), Pyddoke og Swärdh (2017), har både deskriptivt og økonometrisk,
hvor der er kontrolleret for eksterne faktorer, undersøgt incitamenters effekt på passagervækst og har ikke kunne påvise en effekt.
Hovedparten af de empiriske studier peger på, at eksterne faktorer** er det, som definerer væksten (fx Transitcenter, 2017; Taylor og Fink,
2013).

For: Analysen af Pyddoke og Lindgren (2016 & 2018) fandt ligeledes, at brugen af incitamenter i kontrakter kan forbedrede kundetilfredshed
og punktlighed. En kombination af optionskontrakter og incitamenter rettet mod kundetilfredshed synes at lede til højere pålidelighed og
kvalitet, hvilket giver afledte effekter på kundetilfredsheden. Det syntes at være et parameter, som operatørerne har mulighed for at påvirke,
Kundemen som med øget fokus på mere samarbejde og inklusion i bl.a. planlægning kan føre til endnu højere kundetilfredshed (TRM, 2014; Danske
tilfredshed Regioner, KL, Trafikselskaberne i Danmark, 2009).
Imod: Jannson og Pyddoke (2010) fandt blandede resultater af kvalitetsincitamenter, som nogle steder virkede og andre steder ikke. Dette
henføres til argumentet om, at den værdi det tilførte operatørerne ikke opvejede omkostningerne, og at der desuden kunne være flere
eksogene faktorer, der påvirker kundetilfredsheden. I London førte incitamenter endda til lavere kundetilfredshed (PLS, 2002).

Samlet vurdering

Mulig effekt

Ikke tilstrækkelig
påvist effekt

Ikke tilstrækkelig
påvist effekt

Mulig effekt
(Det kan være
svært at separere
effekten af
incitament på
kundetilfredshed)

Kilder: RMC analyse baseret på TRM (2014); Carlquist (2001); Hensher og Stanley (2008); Haraldsen og Norheim (2018); Pyddoke & Lindgren (2016 & 2018); Pyddoke og Swärdh (2017); Pyddoke
og Vigren (2019); Vigren (2016); Transitcenter (2017); Taylor og Fink (2013); Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne i Danmark (2009); Jannson og Pyddoke (2010); PLS (2001). *Verificered
betaling og påstigere; **fx investeringsvilligheden i flere busser/køreplantimer og bedre fremkommelighed fra regioner og kommuner eller initiativer, der fremmer offentlig transport (BRT)
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METODE
Generelle anbefalinger:
• Afsnittet handler om, hvordan Parterne kan forbedre arbejdet med opfølgning og styring af kontrakterne
(Contract Management), hvordan Parterne sikrer, at kontrakten bliver mere indbydende og brugervenlig, og
endelig hvordan Parterne sørger for, at der er en fælles forståelse for kontrakten.
• Der er tale om anbefalinger, som Parterne umiddelbart kan benytte sig af og ikke direkte knytter sig til de
enkelte taktiske elementer eller kræver ændring i de eksisterende kontrakter.
• Disse anbefalinger handler ikke om, hvordan en given KSF’er nås, men er nogle generelle anbefalinger, som er
opsamlet ved gennemgang af de udvalgte kontrakter, og som i bred forstand kan bidrage til at forbedre
kontraktstyringen.
Anbefalinger til de taktiske elementer og indspark til inspiration:
• Anbefalingerne angår seks taktiske elementer, som er velegnede til at understøtte KSF’erne. Der gives en
generel og branchespecifik introduktion til disse taktiske elementer, og derudover er der udarbejdet konkrete
eksempler på bestemmelser. Eksemplerne er udformet branchespecifikt. Bestemmelsen er dog ikke
kontraktspecifik og skal ved anvendelse nøje tilpasses ift. den konkrete kontrakt, den forventes at indgå i.
• For to taktiske elementer - digitalisering og data og samarbejdskultur - er der desuden givet såkaldte indspark
til inspiration. Det er anbefalinger, som løfter sig fra det meget kontraktnære, og som adresserer nogle bredere
problemstillinger.
Øvrige anbefalinger:
• Disse handlemuligheder løfter sig over det rent kontraktuelle og handler dels om overvejelser ved kommende
udbud, dels om politiske initiativer, som kan synliggøre værdien af kollektiv transport og reorganisering af
sektoren.

Bemærkning til læsning:
Anbefalingerne kan anvendes på
tværs af de analyserede
transportformer. Baselineanalysen fra side 24, afsnit 3.3
viste, at der er betydelige
forskelle mellem bustrafikken og
den skinnebårne trafik. Ikke
desto mindre viste analysen, at
der er forbedringspotentialer,
uanset hvilken af de analyserede
kontrakter, vi kigger på. Det
bemærkes også, at
anbefalingerne er lavet som
nogle generelle bestemmelser,
der kræver opmærksomhed. De
er dermed ikke udformet, så man
kan sige, at hvis man
efterspørger grøn omstilling, så
skal man bruge fx de tre første
taktiske elementer. Der skal
således tænkes på tværs af
disse, da de ofte hænger tæt
sammen. Fx bør en KPI, som
understøtter kundetilfredshed,
følges op af bestemmelser om
samarbejde og rapportering.
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ANBEFALINGER 2/2
KONKLUSIONER OG MULIGHEDER
Samlet vurdering
• Vores analyse viser, at effekten af de kontraktuelle forbedringer afhænger af
to grundlæggende forhold:
1) For det første skal Parterne samarbejde om de fire KSF’er og ikke blot
omkostningsreduktion. Det indebærer dels, at Parterne indgår i dialog
med henblik på at afdække, hvordan modsatrettede behov kan
forenes. Dels, at Parterne kritisk gennemgår KSF’erne og undersøger,
hvordan disse områder generelt kan tillægges en højere prioritet
blandt alle parter.
2) For det andet skal Parterne bevæge sig fra bruttokontrakter med
incitamenter til partnerskabskontrakter. Parterne skal således bevæge
sig fra kontrakter med et udpræget transaktionelt fokus til kontrakter,
hvor det værdiskabende samarbejde er i fokus.
• Hvis ikke disse to grundlæggende forhold er på plads, reduceres potentialet
ved at bruge incitamenter i kontrakterne markant. Dette skal også ses i lyset
af, at der er betydelige omkostninger forbundet med at ændre sin
kontraktuelle praksis, herunder skabeloner, bestemmelser, organisatorisk
setup mv. Der er således transaktionsomkostninger forbundet med at
forbedre de eksisterende kontrakter, som fordelene skal opvejes imod.

Muligheder
• Vi anbefaler, at Parterne implementerer anbefalingerne i
både nuværende og fremtidige samarbejder. Anbefalinger
er særligt relevante i forhold til fremtidige samarbejder,
da udbudsretten sætter væsentlige begrænsninger for,
hvilke ændringer der kan foretages til en igangværende
kontrakt (se fra side 68, afsnit 3.5)
• Udover de mere kontraktnære anbefalinger i form af de
konkrete forslag til bestemmelser, har vi lavet nogle
indspark til inspiration og desuden fremsat øvrige
anbefalinger. Begge dele er anbefalinger, som løfter sig
fra det meget kontraktnære, men det er vores vurdering,
at det er afgørende, at Parterne både arbejder med det
kontraktnære og de forhold, som ligger rundt om dette –
fx ændringer af det politiske landskab eller
samarbejdsrelationer.
• I det omfang anbefalingerne implementeres, er det vores
vurdering, at der er mulighed for betydelige forbedringsog gevinstpotentialer i sektoren.
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ØGET KONTRAKTSTYRING
• På baggrund af de afholdte interviews, er det vores opfattelse, at kontrakterne kun i begrænset omfang er underkastet systematisk
Contract Management*, og at Parterne som konsekvens heraf ikke udnytter de muligheder, kontrakterne allerede tilbyder. Der
ligger således et potentiale i at etablere Contract Management i samarbejdet omkring kontrakterne, samt at Parterne
operationaliserer de eksisterende kontrakter.
• Når man begynder at arbejde med længerevarende, strategiske og relationelle partnerskabskontrakter, der udover at løse et basalt
transportbehov, også skal realisere KSF’erne, bliver der et stigende behov for processer og kompetencer, som indtænker de
kontraktuelle relationer i Parternes forretningsstrategi og organisering samt daglige drift.
• International Association of Contract & Commercial Management (IACCM), er en non-profit interesseorganisation med mere end
60.000 medlemmer på verdensplan. IACCM undersøgte i 2013, hvor stort et potentiale, der ligger i at arbejde med en holistisk
tilgang til kontraktstyring. Undersøgelsen viste, at virksomheder gennemsnitligt kunne forbedre deres bundlinje med 9 % ved bedre
kontraktstyring**. Undersøgelsen sigter ikke til transportbranchen, men er lavet på tværs af mange forskellige virksomheder og
organisationer, og der er således betydelige branchevariationer. Undersøgelsen pegede imidlertid generelt på, at en systematisk
kontraktstyring er afgørende for, at virksomheder og organisationer ikke taber unødvendig værdi i deres samarbejder. Denne
indsigt kan efter vores opfattelse også udnyttes i den kollektive trafik.

Brug Contract
Management

• Derfor anbefales et øget fokus på Contract Management-disciplinen, da et kontinuerligt fokus på dette bidrager til en øget værdi af
Parternes kontrakter samtidig med, at det minimerer juridiske og kommercielle risici i særligt de længerevarende
kontraktrelationer. Arbejdet med Contract Management vil fungere som et vigtigt element i anvendelsen af de kontraktuelle
håndtag og opfyldelsen af forpligtelser, der sigter på at understøtte realiseringen af de aftalte KSF’er.
• Contract Management er vigtigt i relation til både eksisterende og nye kontrakter. Inden for de eksisterende kontrakter, er der
således et uudnyttet potentiale i, at Parterne forholder sig til, om de allerede indgåede kontrakter anvendes bedst muligt. Fokus
skal være på 1) hvilken regulering kontrakterne indeholder, 2) om der er overensstemmelse mellem kontrakten og samarbejdet, og
3) om der er rettigheder eller andet, som Parterne har overset og ikke benytter sig af. Hvis kontrakten ikke allerede indeholder den
ønskede regulering, bør Parterne sætte sig sammen og forsøge at ændre reguleringen i det omfang, at det er muligt inden for de
udbudsretlige begrænsninger.

*Contract Management handler om de mangeartede aktiviteter, som overordnet gør det muligt for en virksomhed eller organisation at maksimere værdien af de kontraktuelle samarbejder og
mitigere risici. Fx gennemgang af kontrakter, fastlæggelse af politikker og processer og overvågning af aftaleforpligtelser etc. ** Se publikationen ”Ten Pitfalls to Avoid in Contracting” af IACCM
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GENERELLE ANBEFALINGER 2/2
HJÆLP TIL AT FORSTÅ KONTRAKTEN
• Studier foretaget af IACCM indikerer, at mere end 2/3 af kontraktbrugere mener, at deres virksomheds kontrakter indeholder
vigtig information, der er direkte relevant for deres arbejde. Kun 12% mener imidlertid, at kontrakterne er letforståelige og
operationelt anvendelige. Det betyder ofte, at kontrakterne ikke anvendes som tiltænkt.
• Anvendelsen af kontraktvisualiseringer skal være med til at sikre, at kontrakter ikke blot skrives af jurister til jurister, men at ikkejurister i højere grad kan anvende dem i deres arbejde som et proaktivt middel, og som et fælles afsæt for samarbejdet.
Undersøgelser har dokumenteret, at visualiseringer er et effektivt middel til en nemmere og bedre udnyttelse af kontrakter.

Kontraktvisualiseringer

• Kontraktvisualiseringer er både relevante ifm. nye og eksisterende kontrakter. Ved eksisterende kontrakter kan de evt. bruges til
at understøtte læsningen af komplicerede processuelle bestemmelser, som har givet vanskeligheder for Parterne eller
bestemmelser, som skal bruges af personale, der har begrænset erfaring med kontrakter, eller som kun i begrænset omfang
kender en given kontrakt.
• Se side 53, afsnit 3.4.2.4., som visualiserer en omfattende ændringsbestemmelse.
• Vores analyse har vist, at der blandt operatørerne er en oplevelse af, at de KPI'er der er anvendt i de eksisterende kontrakter ikke
er velegnede til at understøtte KSF'erne, og at operatørerne måles og straffes for forhold, som ikke har nogen stor betydning for
værdiskabelsen og kunderne.

• Sådanne opfattelser er hæmmende for det værdiskabende samarbejde, og det indikerer, at der er et behov for at skabe en bedre
fælles forståelse (storytelling) omkring den valgte kontraktuelle regulering. Trafikselskabet har således en opgave i så vidt muligt
at inddrage operatøren i definitionen af KPI’er, og derudover at arbejde med at tydeliggøre for operatøren, hvorfor hver enkelt KPI
er af stor vigtighed for trafikselskabet. Omvendt har operatørerne en opgave i tydeligt at give tilbagemeldinger til trafikselskaberne
om, hvilke dele af kontrakten de ikke forstår, eller hvilke dele af kontrakten som de mener indeholder en uhensigtsmæssig
Fælles forståelse
regulering.
af kontrakten
• Arbejdet med at sikre denne fælles forståelse er vigtig ved indgåelsen af nye kontrakter, hvor muligheden for at skabe en fælles
fortælling omkring samarbejdet er størst. Men selv inden for de eksisterende kontrakter, kan Parterne indgå i dialog om de dele af
kontrakten, som skaber tvivl eller undren. Dialogen kan også medføre, at der sker afdækning af områder, hvor der er behov for at
lave justeringer af samarbejdet.
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ANBEFALINGER TIL DE TAKTISKE ELEMENTER
KPI’ER*
Generelt om KPI’er
• Key Performance Indicator (KPI) er udtryk for kontraktens
succeskriterie(r). Ved at definere KPI’er i samarbejdet og løbende måle
disse, kan Parterne synliggøre, hvordan det står til med samarbejdet
og driften, herunder hvilke dele af samarbejdet der går godt, eller de
områder af samarbejdet som går mindre godt og kræver forbedring.
• KPI’er skal være få, enkle, målbare, være inden for Parternes kontrol
og afspejle de vigtigste succeskriterier for samarbejdet. Hertil
anvendes ofte metodikken SMART (Specifik, Realistisk, Anvendelig,
Resultatorienteret, Tidsorienteret). KPI’er kan kobles sammen med
økonomiske incitamenter, hvor den ønskede adfærd belønnes eller den
uønskede adfærd straffes, men behøves ikke være knyttet til dette. Se
også side 44, afsnit 3.4.2.2. En KPI kan eksempelvis også bruges til at
kvalificere, hvornår en part ikke opfylder sine kontraktuelle forpligtelser
og således tydeliggøre, hvornår der er mulighed for at forlange et
samarbejdsmøde, hæve en kontrakt eller noget helt tredje.
• 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.

KPI’er i relation til den kollektive trafik
• I de udvalgte kontrakter anvendes KPI’er i overvejende grad til at måle
rettidighed og kundetilfredshed. Parterne bør nøje overveje, om de
nuværende kontrakter reflekterer det, som de mener, er de relevante
KSF'er for samarbejdet. Vi har peget på fire KSF'er og en række
katalysatorer, som Parterne kan overveje at definere en eller flere
passende KPI’er til.
• Derudover har det i de udvalgte kontrakter vist sig, at der er fastsat
KPI’er, med tilhørende bod, for forhold, som operatøren ikke har
mulighed for at påvirke. Det fremmer næppe den ønskede adfærd, men
må forventes at resultere i en forhøjet risikopræmie i operatørens
prissætning af opgaven. KPI’er uden tilknyttet bod kan omvendt give
mening, selv når de ligger uden for operatørens kontrol, hvis de giver
værdifuld information til trafikselskabet, som eksempelvis kunne give
anledning til at foretage ændringer i køreplaner.
• Med undtagelse af Metro- og Letbanekontrakterne er det vurderingen,
at KPI’erne i de gennemgåede kontrakter savner operationalisering.
Metrokontrakten behandler eksempelvis, hvordan KPI’en omkring
passagertilvækst håndteres. Bestemmelsen dækker både, at operatøren
er forpligtet til at kunne skalere sin organisation til at matche
passagervæksten, hvordan passagermængden måles, og hvordan
passagervæksten beregnes. KPI'en er understøttet af en bod/bonus
model.
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EKSEMPEL PÅ BESTEMMELSE
KPI’ER
Uddybende forklaring

Eksempel på bestemmelse om KPI-regulering

På baggrund af de gennemgåede kontrakter, er
det vores vurdering, at der er et potentiale ved
at forbedre operationaliseringen af KPI’erne.

1. Parternes tilgang til KPI’er

I bestemmelsen til højre fremgår det
indledningsvist (punkt 1), hvordan man kan
rammesætte arbejdet rundt om de specifikke
KPI-forpligtelser, eksempelvis hvordan man i
fællesskab håndterer en situation, hvor KPI’er
ikke opfyldes. Det er vores vurdering, at det
bidrager til, at begge parter har en bedre
forståelse af, hvilket formål KPI’er tjener,
hvordan de udformes, og hvorfor det er vigtigt,
at de overholdes. Eksemplet er inspireret fra
nogle af de mekanismer, man arbejder med i
NEC* (ingeniør og konstruktions)-kontrakter.
Dernæst har vi lavet et eksempel på en
pålidelighedsbestemmelse (punkt 2), som er
blandt de vigtigste enkeltstående faktorer, når
det handler om at sikre kundetilfredshed.
Eksemplet er baseret på udbudsmaterialet til
Metrokontrakten, da vi mener, at den udgør et
godt eksempel på, hvordan en sådan
bestemmelse kan se ud.

Operatøren og trafikselskabet har i fællesskab defineret et sæt KPI’er, som er beskrevet nærmere nedenfor, og som relaterer
sig til performance-niveauet for aftalens udførelse på strategisk vigtige elementer. KPI’erne er udformet efter SMARTprincippet (Specifik, Målbar, Anvendelig, Resultatorienteret, Tidsorienteret), og hver KPI specificerer processen for den
nødvendige dataindsamling, analyse og beregningsmodel, rapporteringskrav samt kobling til eventuelle økonomiske
incitamenter. Parterne er enige om, at KPI’er omhandler forhold, som ligger inden for operatørens kontrol, og som operatøren
derfor har mulighed for at påvirke.
Operatøren skal levere en indsats, der svarer til en sædvanlig professionel standard mhp. at opnå eller overgå de fastsatte
KPI’er. Operatøren skal derudover løbende afgive et forecast på opfyldelsen af KPI’erne. Såfremt et eller flere forhold risikerer
at bringe opfyldelsen af en KPI i fare, skal den ansvarlige projektleder informere trafikselskabets kontaktperson herom.
Operatøren skal tillige give et forslag til, hvordan man fremadrettet vil arbejde for at forbedre indsatsen og sikre opfyldelse af
KPI’en. Trafikselskabet kan på baggrund af dette enten acceptere operatørens forklaring og løsningsforslag, stille krav om, at
løsningsforslaget forbedres eller kræve, at parterne i fællesskab genbesøger KPI’en og processerne for at opnå denne.
Parterne skal hver 6. måned mødes til et statusmøde, hvor den generelle opfyldelse af KPI’erne drøftes. På mødet skal
parterne også have mulighed for at korrigere KPI’en, såfremt man er enige.
2. Pålidelighed
Parterne er enige om, at pålidelighed er et vigtigt strategisk element for opnåelsen af en god kundetilfredshed. Pålidelighed
skal i dette tilfælde defineres som forskellen mellem antallet af planlagte afgange og det faktiske antal gennemførte afgange.
For dette skal operatøren hver måned opnå en gennemsnitspålidelighed på [X] %.
Operatøren skal løbende måle performanceniveauet for pålideligheden i driftsperioden, der beregnes på baggrund af [X
formel]. Operatøren skal bruge trafikselskabets IT-program til udregningen heraf, da systemet modtager livedata fra driften,
som udregningerne tager udgangspunkt i. Operatøren skal kunne dokumentere opfyldelsen af de aftalte
undtagelsesmuligheder, såfremt en datalinje skal udgå af beregningen.

*Læs mere om NEC her: https://www.neccontract.com/. NEC-kontrakter er vidt anerkendt som best practice i forhold til implementering af effektive samarbejdsmekanismer.
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ANBEFALINGER TIL DE TAKTISKE ELEMENTER
ØKONOMISKE INCITAMENTER
Generelt om økonomiske incitamenter
• Det økonomiske incitament er en tilbygning til
KPI’en, idet opfyldelsen af en KPI kan kobles til
en bonus eller en bod. Ved opfyldelse af en KPI
kan en kontraktpart således blive belønnet eller
omvendt straffet ved underopfyldelse.
• Det økonomiske incitaments nære slægtskab
med KPI’en betyder også, at der sættes høje
krav til udformningen af den underliggende KPI,
da det økonomiske incitament netop har til
hensigt at anspore en særlig adfærd. Hvis ikke
den underliggende KPI er gennemtænkt, risikerer
Parterne dermed at tilskynde og belønne en
kontraproduktiv adfærd. I denne forbindelse er
det afgørende, at det økonomiske incitament har
en størrelse, der påvirker adfærden. Se også side
33, afsnit 3.3.3.
• Bod er det mest anvendte økonomiske
incitament, men studier underbygger, at der kan
være adfærdsøkonomiske fordele ved at
rammesætte et økonomisk incitament som en
bonus i stedet, fordi det i højere grad ansporer til
samarbejde fremfor opportunistisk adfærd.
Tesen er således, at Parterne i fællesskab skaber
en merværdi til gavn for alle interessenter, og at
denne merværdi kan deles mellem Parterne ift.
indsats.

Økonomiske incitamenter i relation til den kollektive trafik
• I de udvalgte kontrakter anvendes økonomiske incitamenter særligt ift. kundetilfredshed og
rettidighed, som enten belønnes eller straffes baseret på en procentdel af kontraktsummen*.
Størrelsen overstiger sjældent ca. 3%. Brugen af incitamenter står i kontrast til Sverige, hvor
der er eksempler på incitamentskontrakter, hvor operatørens betaling alene afhænger af antallet
af validerede passagerer**. I Metrokontrakten ydes en betaling per ekstra passager inden for en
normaliseret periode. På baggrund af det oplyste kan vi ikke afgøre, hvor stor økonomisk
betydning denne har, men har fået oplyst, at bonussen er tilstrækkelig stor til, at den skaber et
incitament for Metro Service til at arbejde for passagervækst.
• Det er vores vurdering, at de økonomiske incitamenter i Danmark, pga. deres relativt beskedne
størrelse, for de fleste kontrakter ikke kan forventes at have en væsentlig adfærdsregulerende
effekt.
• En central barriere ift. skabelsen af merværdi i kontraktforholdet er den nuværende organisering
i branchen, hvor trafikselskabernes primære formål er billig og pålidelig drift, og hvor
værdiskabelsen for tredjeparter (fx kommunen/regionen) typisk ikke medregnes.
• På baggrund af vores interview med en række operatører, er der en generel opfattelse af, at de
anvendte økonomiske incitamenter ikke måler ‘de rigtige ting’. Vi har ikke vurderet, om det
konkret er korrekt, men det er afgørende, at Parterne opnår en fælles forståelse af, hvilke
KPI’er der anvendes i kontrakter, hvorfor og hvordan. Se fra side 37, afsnit 3.4.1.
• De udvalgte kontrakter viser yderligere, at flere trafikselskaber bygger et bødekatalog af
varierende størrelse ind i kontrakterne, hvor nærmere definerede hændelser udløser en mindre
bod. Samtidig peger interviews på, at trafikselskaberne ikke konsekvent anvender disse
bodsmekanismer, men at disse blot anvendes i gentagelsestilfælde. Det er vores vurdering, at
det er uhensigtsmæssigt at indsætte klausuler, som anvendes arbitrært. Det er vigtigt, at
operatørerne konstruktivt videregiver opfattelsen til trafikselskaberne, så de løbende kan
forbedre kontrakterne og overveje, om de anvendte incitamenter har det rette indhold.

*Beregningsformen varierer mellem kontrakterne. **Kontrakten tildeles den operatør, som byder den laveste pris per passager. Passagerindtægterne går til trafikselskabet, men trafikselskabet
betaler så en kompensation per passager. I Skånetrafikken er det oplyst, at incitamentet ligger i størrelsesordenen 30-50% per valideret passager, mens der i Stockholm findes såkaldte E20
kontrakter, hvor dette incitament er på 100 %. Denne type incitamenter er anderledes, end det vi ser i Danmark, og erfaringerne kan således ikke overføres direkte mellem landene.
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Uddybende forklaring

Eksempel på bestemmelse om gevinstdeling

De gennemgåede kontrakter savner en bestemmelse, som incentiverer
operatøren til at fremsætte gode ideer til såvel omkostningsreduktion eller
initiativer, som indebærer større fordele for projektet, herunder introduktion
af ny teknologi etc.

Operatøren skal løbende og mindst hver 6. måned præsentere mindst ét initiativ, som enten
kan reducere omkostningerne i samarbejdet eller skabe forbedringer for parterne. Herunder
navnlig forslag til, hvordan parterne kan opnå mere miljøvenlig transport, større
passagervækst, øget kundetilfredshed eller øget interoperabilitet mellem denne kontrakt og
lignende kontrakter, men også på tværs af forskellige transportsystemer.

Denne type bestemmelser har mange navne, herunder gain share, value
engineering change proposals, men benævnes her som
gevinstdelingsklausul.
Rationalet bag bestemmelsen er, at operatøren ofte ligger inde med nyttig
viden, som kan udnyttes til at forbedre kontrakten. For at sikre, at
trafikselskaberne får adgang til denne viden, er det efter vores vurdering
ikke tilstrækkeligt at kræve, at operatøren løbende fremsætter
forbedringsforslag. Operatøren skal belønnes for at dele denne viden med
trafikselskabet, så operatøren har et incitament til at ulejlige sig med at
udarbejde forbedringsforslag – særligt når et forbedringsforslag kræver en
betydelig arbejdsindsats at lave. Derudover understreger en
gevinstdelingsklausul, at operatøren og trafikselskabet lever i et gensidigt
forpligtende samarbejde, hvor pligter balanceres af rettigheder.
Gevinstdelingsklausulen indebærer dog transaktionsomkostninger, idet den
skal tilpasses den konkrete kontrakt og skaber noget merarbejde for
parterne. Den er således særlig relevant, når der er tale om et langvarigt
samarbejde med høj kompleksitet, fordi det alt andet lige øger
sandsynligheden for, at der undervejs dukker nye og mere efficiente
løsninger/teknologier op. Det er netop disse, at gevinstdelingsklausulen skal
sikre, at parterne udnytter.
De udbudsretlige begrænsninger på kontraktændringer kan indskrænke
anvendeligheden af klausulen, særligt i forhold til større scope-ændringer.
Bestemmelsen kan derfor ikke erstatte behovet for optioner og lignende
specifikke ændringsmekanismer.

Hvis operatøren foreslår en omkostningsreduktion eller en forbedring, der accepteres af
trafikselskabet, skal trafikselskabet dele besparelsen/gevinsten ligeligt med operatøren (50:50)
på grundlag af et fælles projekt, der skal aftales mellem parterne. Det er profitten, som deles
mellem parterne. Et forslag som giver trafikselskabet en merindtægt på DKK 1.000.000, men
koster trafikselskabet DKK 750.000 at implementere i direkte og indirekte omkostninger,
repræsenterer således en gevinst på DKK 250.000, som herefter skal deles mellem parterne.
Tilsvarende principper gælder ligeledes ved besparelser.
Operatøren skal fremlægge en foreslået besparelse/forbedring skriftligt. Forslag til
besparelser/forbedringer skal omfatte:
•

Et kort overblik over besparelsen/forbedringen.

•

Den forventede driftsmæssige virkning. Medfører det nogen kvalitetsmæssig
påvirkning af de ydelser, som er omfattet af kontrakten? Hvis ja, skal disse nøje
beskrives.

•

En detaljeret gennemgang af besparelsen/forbedringen i kontraktens restløbetid.

•

En gennemgang af eventuelle risici forbundet med besparelsen/forbedringen.

For projektet opstiller parterne udvalgte indikatorer for succes, samt for hver indikator et spænd
for opfyldelse, der strækker sig fra underopfyldelse til opfyldelse og overopfyldelse.
På den aftalte vurderingsdag opgøres graden af opfyldelse og operatørens samlede vederlag for
projektet, inklusive alle faste og løbende omkostninger, herunder også til tredjemand, reguleres
med XX% afhængig af afvigelse fra den gennemsnitlige vurdering af opfyldelsen.
Eventuel tvist vedrørende opgørelse afgøres efter kontraktens bestemmelser om tvister.
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DIGITALISERING OG DATA
Generelt om digitalisering og data
• I kontrakten bør det tydeliggøres for kontraktens parter, hvorfor de
skal opsamle bestemte datatyper, og hvad disse skal bruges til.
Herunder med henblik på, at operatøren kan stille forbedringsforslag til,
hvordan en given datatype kan bruges til at forbedre samarbejdet, eller
hvilke datatyper trafikselskabet bør stille opsamlingskrav om, fordi det
tilsvarende rummer et forbedringspotentiale. Se også side 45, afsnit
3.4.2.2. hvor der præsenteres en gevinstdelingsklausul og side 52,
afsnit 3.4.2.4., hvor der præsenteres en ændringshåndteringsklausul.
• Kompleksiteten i mere indviklede partnerskaber eller kontraktuelle
økosystemer bevirker, at digitalisering af samarbejdet er en
nødvendighed. Det kan eksempelvis være i form af fælles digitale
samarbejdsfora, systemunderstøttelse af processer og synliggørelse af
forpligtelser.
• Efter introduktionen af persondataloven, er det et centralt element i
alle kontrakter, der berører data, at Parterne har en gensidig forståelse
for hinandens processer for databehandling og eventuelle fælles
processer. Dette skal sikre, at man på den mest effektive måde lever
op til gældende persondatalovgivning – herunder blandt andet, hvordan
man håndterer tredjeparters forespørgsel på eksempelvis
overvågningsmateriale.

Digitalisering og data i relation til den kollektive trafik
• De udvalgte kontrakter indeholder bestemmelser, som præciserer,
hvilke typer data, der opsamles. Det er vores vurdering, at der allerede
opsamles en masse data i kontrakterne, men at det er mindre tydeligt,
hvordan, hvorfor og i hvilken grad disse data udnyttes.
• Lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven blev
vedtaget i februar 2019 og trådte i kraft per 1. juli 2019. Loven har
blandt andet til formål at muliggøre en modernisering af vilkårene for
transport- og mobilitetstjenester, herunder at sikre bedre rammer for
udviklingen af digitale mobilitetstjenester, hvilket fremgår af
lovændringens forarbejder. Lovændringen stiller krav til, hvilke data
som skal udveksles mellem Parterne, videresalg af billetter og andre
initiativer, der tilsammen kan være med til at bane vejen for udvikling
af MaaS-løsninger.
• Bestemmelser om data bør yderligere adressere spørgsmålet om
interoperabilitet. Dels sker der i øjeblikket en masse udvikling inden for
interoperabilitet, som Parterne bør forholde sig til, således at
kontrakten moderniseres og bliver kompatibel med den buket af
transportløsninger, som før eller siden bliver forbundet af eksempelvis
MaaS-apps.
• Vi mener, at branchens nye kontrakter bør forsynes med en regulering,
som gør, at de kan imødekomme denne potentielle udvikling både af
hensyn til de aktuelle markedstrends men også for, at kontrakterne
lever op til den nuværende lovgivning.
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Eksempel på bestemmelse vedr. lovændring

På baggrund af de gennemgåede kontrakter vurderes det
ikke, at disse understøtter Lov om ændring af lov om
trafikselskaber og jernbaneloven, som trådte i kraft pr 1. juli
2019.

Lovændring

Loven stiller alene krav til de offentlige trafikselskaber og
Rejsekort & Rejseplan A/S og er således ikke møntet på
private aktører. Imidlertid viser de gennemgåede kontrakter,
at trafikselskaberne i nogen grad overfører disse pligter til
operatørerne, hvorfor lovændringen påvirker begge parter.
Generelt vil vi anbefale, at kontrakterne indeholder en
adgang til, at der kan foretages ændringer i det omfang, at
lovgivningen ændrer sig, hvilket vi ikke har fundet eksempler
på i de gennemgåede kontrakter. Dette skaber også
sammenhæng til ændringsbestemmelsen, se side 52, afsnit
3.4.2.4. Med henvisning til KSF’erne knytter denne
lovændring, efter vores vurdering, sig til et særligt vigtigt
område – ligesom, at den konkret giver handlepligter for
trafikselskaberne. Derfor har vi i eksemplet taget
udgangspunkt i denne lovændring og vist, hvordan der
skabes kontraktuel forankring af lovgivning.
Dernæst har vi givet et eksempel på en bestemmelse, der
tager højde for nogle af de specifikke forpligtelser, som følger
af lovændringen. Denne del af bestemmelsen er delvist
inspireret af udbudsbetingelserne til Metrokontrakten og
Arrivatogkontrakten, dog med den ændring, at
trafikselskabet har visse pligter til at bistå operatøren i
begyndelsen. Vi vil yderligere anbefale, at de systemtekniske
krav defineres klart og vedlægges i et bilag, så operatøren
mere præcist kender sine pligter.

Lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven træder i kraft per 1. juli 2019. Af bemærkningerne
til lovforslaget fremgår det, at lovforslaget har til formål ”at gøre det muligt for den offentligt finansierede
kollektive trafik at følge med den teknologiske udvikling og tilbyde passagererne tidssvarende løsninger, og
samtidig sikre, at det bliver muligt for markedet at udvikle og drive nye og innovative digitale tjenester til gavn
for brugerne”.
Lovændringen medfører en række konkrete pligter til blandt andet datadeling og videresalg af billetter til
tredjeparter. Derudover medfører lovændringen mulighed for, at Transport- og Boligministeren kan fastsætte
nærmere regler for data, som skal stilles til rådighed for tredjepart, dataformater, videreudvikling mv.
Operatøren skal loyalt medvirke til, at trafikselskabet kan opfylde sine forpligtelser efter loven nu og i
fremtiden. I det omfang at loven medfører skærpede krav, skal operatøren medvirke til at gennemføre de
ændringer af kontrakten, som er nødvendige for, at trafikselskabet kan overholde loven.
Specifikke forpligtelser
Trafikselskabet er medlem af konsortiet bag Rejseplanen, og betaler for, at de transportydelser, som er dækket
af kontrakten, er koblet op til rejseplanen.dk. I et samarbejde mellem Trafikselskabet og Operatøren, dog ledet
af Trafikselskabet skal parterne indledningsvist definere, hvilke systemer og teknologier, det kræver for
parterne for at kunne indsamle og dele det nødvendige data til portaler som Rejseplanen eller lign. portaler.
Herunder skal Operatøren bistå Trafikselskabet med at indtænke systemintegrationer, systemåbenhed,
dataformat, opdateringsfrekvenser og lignende, med henblik på, at Trafikselskabet kan opfylde dets
forpligtelser efter loven.
Operatøren er ansvarlig for at løse problemer, som forhindrer, at den korrekte data er tilgængelig i Rejseplanen
eller andre digitale platforme [angiv frekvens fx 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, året rundt]. Trafikselskabet
skal dog i de første seks måneder af kontraktens løbetid på Operatørens anmodning medvirke til at uddanne
Operatøren i, hvordan denne leverer korrekte data til Rejseplanen eller tilsvarende platforme. Operatøren skal
yderligere have dokumenterende processer for udbedring af fejl i datatilgængelighed i de digitale platforme,
såsom rejseplanen.dk. Responstiden fra tidspunktet, hvor fejlen opdages, og operatøren har modtaget en
notifikation, skal være maksimalt [X] time. Trafikselskabet skal ligeledes på Operatørens anmodning bistå med
at udarbejde disse dokumenterede processer i de første 6 måneder af kontraktens løbetid.
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DIGITALISERING OG BEDRE BRUG AF DATA
Udfordring:
• Digitalisering og databrug: Bedre udnyttelse af data
og digitalisering er nødvendig for, at den kollektive
trafik bliver en del af fremtidens Smart Cities og er et
attraktivt transportalternativ, når branchen forandres.
Gennemgående for interviews er, at data kun bliver
brugt konstruktivt i varierende grad. Det bruges ofte til
afrapportering og opfølgning på fejl og mangler og ikke
udviklende arbejde.

Kilde: Interviews, Arthur D. Little, EHV 365

Forslag:
• Åbne datastandarder: Åbne datastandarder skaber grundlaget for, at den private sektor
kan inddrages og bidrage til at løse nogle af problemerne, som den kollektive trafik står
overfor ifm. Smart Cities og MaaS. For at skabe den bedste sammenhæng kan åben data
hjælpe. Som eksempel her kan nævnes MaaS Global, som i Helsinki tilbyder Whim; en
app, som giver kunderne en multimodal abonnementsbaseret løsning. Der arbejdes på
lignende løsninger hos Västtrafik i Sverige. Her er det dog trafikselskabet, som udarbejder
løsningen. I Eindhoven stilles data til rådighed som en del af Smart City Strategy, hvor
data for byggeri, energi, transport m.m. lægges ud i en vision om bl.a. sundere liv i byen
og mindre forurening. Fokus i Eindhoven er desuden, at dataplatformen og -formatet er
fremtidssikret, og at der ligeledes stilles en lovgivningsmæssig ramme, som gør
innovationen mulig.
•

Innovation: Det er vores opfattelse, at en stor mængde data indsamles, herunder
realtidsdata om kørsel, og derfor ses allerede et uudnyttet innovationspotentiale. Her
skabes der gode muligheder for innovation i produkter, men også drift (herunder
effektiviseringer og ruteplanlægning). For at opnå innovation og benytte mulighederne i
digitaliseringen kan langsigtet dialog være medvirkende til at skabe visioner for
digitaliseringen af den kollektive trafik. Den manglende dialog og træge
beslutningsprocesser påvirker hastigheden af integration af nye teknologier.

•

Sammenhæng: Der sker en bevægelse fra at være transportudbyder til at være
mobilitetsudbyder i den kollektive trafik. Digitalisering er en nødvendig understøttende del
af denne proces. Samspillet mellem forskellige kollektive og private trafikformer som bus,
metro, delebil, delecykel etc. skabes på baggrund af digitale løsninger, som hjælper med
at skabe sammenhæng for passagerne. Noget af dette arbejde er allerede påbegyndt med
fx Min Rejseplan og fusionen mellem Rejseplan og Rejsekort.
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ANBEFALINGER TIL DE TAKTISKE ELEMENTER
GOVERNANCE FOR SAMARBEJDE
Generelt om governance for samarbejdet

Governance for samarbejdet i relation til den kollektive trafik

• Formålet med denne type af bestemmelser er at sikre klare
retningslinjer for, hvordan samarbejdet foregår, kontrolleres og
genoprettes, hvis der opstår problemer.

• Vi kan i de gennemgåede kontrakter se, at der er spor af denne type
bestemmelser, men de har dog det til fælles, at der mangler
operationalisering, som fastlægger rammerne for samarbejdet.

• Typisk arbejder best practice-kontrakter med en udførlig beskrivelse af
samarbejdsorganisationen. Beskrivelsen giver ikke bare en ramme for
selve organisationen, men beskriver eksempelvis også processen for
udarbejdelse af en fælles samarbejdshåndbog, der identificerer de
processer og rutiner, som samarbejdet skal operere under. Dette kan
relatere sig til flere forskellige lag, herunder bestemmelser om fælles
arbejdssteder og fælles processer for løbende optimering både ‘på
gulvet’ og i ledelseslag.

• Kontrakterne indeholder standardbestemmelser om kontrolmuligheder
og konflikthåndtering, men mangler regulering af, hvordan det daglige
samarbejde skal foregå og hvilke processer, der skal sikre
værdirealiseringen.

• Derudover er det nødvendigt at have klare rammer for elementer som
håndteringen af uenigheder, og hvordan man sikrer, at kontrakten og
relationen løbende tilpasses den aktuelle virkelighed.
• Dette er eksempelvis værdifuldt i de tilfælde, hvor det viser sig, at
Parterne må lave ændringer til aftalen (se eksempel på
ændringshåndteringsbestemmelse). Her er det vigtigt, at der foreligger
en klar proces til håndteringen af dette, således at der er fuld klarhed
over, hvad der egentlig er aftalt, hvad implikationerne af ændringen er,
samtidig med at man overholder udbudsretten.

• Generelt får man ved gennemgang af aftalerne indtrykket af, at
Parterne opererer selvstændigt og uden et egentlig samarbejde i
kontraktrelationen. Således er der ikke identificeret et samarbejdsbilag
eller tilsvarende regulering i de gennemgåede kontrakter.
• Kontrakter i den kollektive trafik er typisk serviceaftaler med en
betydelig kompleksitet, og der bør derfor arbejdes mere med
rammerne for det gode samarbejde imellem operatører og
trafikselskaber.

Note: Governance for samarbejde indeholder, som det eneste taktiske element, to eksempler på bestemmelser.
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Eksempel på bestemmelse om ændringshåndtering*

Mekanismer til effektive
ændringshåndteringsprocesser er et vigtigt
redskab i længerevarende kontraktuelle
relationer. På kontrolleret vis kan parterne
tilpasse sig eksempelvis lovændringer om
datakrav eller integrationen af de løbende
forbedringsforslag, eksempelvis på
teknologiområdet.

Efter Kontraktens underskrivelse kan begge parter fremsætte en anmodning om ændringer efter nedenstående retningslinjer.
Ændringer skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende udbudsretlige regler.

Baseret på gennemgangen af kontrakterne,
og drøftelser med forskellige interessenter, er
det vurderingen, at dette er et område, hvor
man med fordel kan arbejde på udvikling.
Eksemplet til højre tager udgangspunkt i best
practice fra store IT-aftaler, hvor
ændringsproceduren er central i udviklingsog implementeringsarbejdet. Rammerne er
dog så tilpas generiske, at man med fordel
kan implementere det i transportsektoren.
Fristerne er vejledende og skal fastsættes
efter de konkrete behov i et givet samarbejde.
Se også figuren på næste side, som
visualiserer ændringsprocessen, når
trafikselskabet fremsætter
ændringsanmodninger.

Trafikselskabets ændringsanmodninger
Trafikselskabet kan fremsætte ændringsanmodninger med et mindsteindhold, som i overensstemmelse med bilag x.
Operatøren skal hurtigst muligt, og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af trafikselskabets ændringsanmodning, sende et
løsningsforslag med et mindsteindhold, som beskrevet i bilag x. Såfremt det ikke er muligt for operatøren at sende et
løsningsforslag senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ændringsanmodningen, skal operatøren hurtigst muligt oplyse
årsagen hertil, og meddele, hvornår trafikselskabet vil modtage løsningsforslaget. Kun hvis operatøren i løsningsforslaget
påviser, at ændringsanmodningen af kommercielle eller væsentlige funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, kan
operatøren nægte at efterkomme en ændringsanmodning.
Trafikselskabet skal hurtigst muligt, og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af løsningsforslaget, oplyse, om dette
accepteres, idet det ellers bortfalder. Alternativt kan trafikselskabet anmode om ændringer til løsningsforslaget, som
operatøren skal indarbejde i et revideret ændringsforslag senest 10 arbejdsdage efter denne har modtaget anmodningen om
ændringen af løsningsforslaget.
Operatørens ændringsanmodninger
Hvis operatøren ønsker at foretage ændringer i forhold til det aftalte, fremsættes anmodning herom til trafikselskabet.
Operatørens ændringsanmodning skal have et mindsteindhold, som beskrevet i bilag x. Trafikselskabet skal hurtigst muligt, og
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, behandle operatørens forespørgsel, og meddele, hvorvidt ændringsanmodningen
kan imødekommes. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at undgå væsentlige tab for operatøren, er trafikselskabet
forpligtet til at acceptere ændringer, som ikke påfører trafikselskabet yderligere omkostninger eller tab.
Ændringslog
Operatøren skal opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer, herunder
dateret ændringsanmodning og løsningsforslag, samt indarbejde ændringerne i kontrakten.

* Her er ændringsbestemmelsen beskrevet med afsæt i trafikselskabet. Den kan tilsvarende skrives, så det er operatøren, som fremsætter ændringsanmodning.
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Maksimum 10
dage
Anmodning
om ændring

Start

TS fremsender
ændringsanmodning

Løsningsforslag

Skal som minimum
indeholde:

OP’s løsningsforslag
skal stille TS i en oplyst
position, hvorfra der
kan træffes de bedst
mulige beslutninger,
om hvorvidt
ændringen skal
gennemføres.

•

Beskrivelse af den
ønskede ændring

•

Forslag til
prioritering af
ændringen

•

Dato for
fremsættelse af
anmodning

Operatøren (OP)

Vurdering og
godkendelse af
løsningsforslag
Maksimum
10 dage
TS har tre mulige
reaktioner på
løsningsforslaget.

Afvisning

Maksimum
10 dage

Accept

TS skal som led i svar
til OP inkludere en
begrundelse på
afvisningen.

TS skal skriftligt
godkende forslaget
forinden arbejdets
iværksættelse.

Kontrakt forbliver
uændret

Ændringslog
Der er OP’s ansvar at
føre en log med alle
fremsatte
ændringsønsker.

Trafikselskabet
(TS)
Processtart

* Visualiseringen for ændringsbestemmelsen er her vist for situationen, hvor trafikselskabet fremsætter ændringsanmodningen.
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Eksempel på bestemmelse om hardship

De gennemgåede kontrakter er udpræget transaktionelle. Vi har her givet et
forslag til en hardship-klausul, som kan bruges til inspiration, hvis parterne
bevæger sig over i relationelle kontrakter, hvor de finder behov for en
sikkerhedsventil til at regulere den usikkerhed, som alt andet lige er
forbundet med denne type samarbejder.

1. Hardship

Begrebet hardship karakteriseres ved efterfølgende omstændigheder i form
af faktiske, økonomiske eller retlige forhold, der gør opfyldelsen af
kontrakten væsentligt mere byrdefuld for en af parterne, end de var i stand
til at forudse og indkalkulere på kontraktindgåelsestidspunktet. Det drejer
sig således dels om at præcisere under hvilke begivenheder, at klausulen
konkret finder anvendelse, men også hvad de økonomiske konsekvenser af
anvendelsen bliver. Generelt gælder, at hardship-klausulerne vækkes til live,
når en begivenhed for løftegiver var upåregnelig, væsentligt og
udefrakommende. Desuden skal hardship-klausulen præcisere den særlige
procedure, som iværksættes under hardship – herunder, om der skal ske
genforhandling, inddragelse af mægler eller gøres brug af voldgift.

1.2 Hardship
Måtte der indtræde begivenheder af en sådan karakter, der ikke kan betegnes som force majeure,
men som er af udefrakommende karakter, og som væsentligt forrykker kontraktens balance, og
som parterne ikke havde kendskab til eller burde have taget i betragtning ved kontraktens
indgåelse, er parterne i fællesskab forpligtet til at genforhandle de dele af kontrakten, der påvirkes
heraf og/eller forhandle om forhold, der ikke i nærværende kontrakt er taget stilling til med
henblik på at søge den oprindelige balance i kontrakten genskabt eller bringe den til ophør.
Værdien af en ændring må dog ikke overstige 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt. Den
maksimalt tilladte ændring i værdi skal beregnes på grundlag af den ajourførte pris på tidspunktet
for ændringen, når kontrakten indeholder en prisreguleringsklausul. Ændringen må endvidere ikke
ændre kontraktens overordnede karakter. En sådan aftale skal betragtes som en tillægsaftale til
nærværende kontrakt, hvilken aftale udfærdiges skriftligt og underskrives af parterne.

Det er vigtigt at være opmærksom på de udbudsretlige begrænsninger på
kontraktændringer, hvilket indebærer, at kontraktens grundlæggende
elementer ikke må ændres. Hvis værdien af ændringen holder sig inden for
tærskel i Udbudslovens § 180, anses det ikke som ændring af
grundlæggende elementer. § 183 giver desuden videre adgang til ændringer
i tilfælde, hvor ændringsbehovet skyldes upåregnelige forhold.
En hardship-bestemmelse er forbundet med transaktionsomkostninger lige
fra at implementere bestemmelsen i kontrakten til at betale en evt. mægler
for sit arbejde. Derfor fordrer anvendelsen af hardship-klausuler kontrakter
af en betydelig værdi, høj kompleksitet og lang varighed.
Klausulens konkrete udformning bør i særlig grad ske under nøje hensyn til
de udfordringer og behov, som definerer parternes samarbejde. Herunder er
fristerne vejledende og skal justeres efter de konkrete behov.

1.1 Efterfølgende omstændigheder
En part skal opfylde sine forpligtelser, selvom opfyldelsen er blevet mere byrdefuld, enten fordi
omkostningerne ved opfyldelse er steget, eller fordi værdien af modydelsen er faldet.

1.3 Procedure og ansvar
Anmodning om genforhandling skal ske så hurtigt som muligt, og ikke senere end 14
kalenderdage efter, at parten får kendskab til eller burde have fået kendskab til, at hardship er
indtrådt, og skal angive de nærmere årsager til, at der foreligger hardship, og hvilke ændringer i
kontrakten, der efter den bebyrdede parts opfattelse er nødvendige for at genetablere kontraktens
balance.
Parterne skal opfylde deres forpligtelser, selv om en part har anmodet om genforhandling.
Parterne er erstatningsansvarlige for manglende loyalitet og god tro under genforhandlingen, som
sigter på at genoprette kontraktens balance.
Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uenigheden.
Hvis det ikke lykkes parterne at nå til enighed inden for 21 kalenderdage, evt. ved inddragelse af
en uvildig mægler, fortsættes proceduren efter pkt. 3 fra underpunkt ii).

Kilde: CM. Grønlund og RM. Christensen, CBS 2015: DEN OFFENTLIGE BYGHERRES EFFICIENTE HÅNDTERING AF EFTERFØLGENDE OMSTÆNDIGHEDER I TOTALENTREPRISE
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2. Mægler
Parterne skal fra projektets begyndelse have udpeget en uvildig mægler i fællesskab. Hvis parterne ikke er lykkedes hermed, skal [indsæt navnet på den ønskede voldgift] inden
14 kalenderdage udpege en uvildig mægler efter anmodning fra én af parterne eller parterne i fællesskab. Parterne forpligter sig i aftalen med mægler til at sikre, at mægler
tiltræder proceduren i punkt 3. Mægler skal have omfattende kendskab til kollektiv transport gennem uddannelse eller forskning og praktisk erfaring. Såfremt mægler ønsker at
blive udskiftet i løbet af kontraktens løbetid, skal der findes en ny mægler efter en procedure svarende til den ovenfor nævnte. Parterne kan kun udskifte en siddende mægler, hvis
begge er enige herom. Honoraret til mægler bæres ligeligt af parterne.
3. Uenighed
Retsforholdet ifølge denne kontrakt og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret.
Enhver uenighed efter en eller flere parters opfattelse om nærværende kontrakts forståelse, fortolkning og/eller udfyldning, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse afgøres
endeligt og bindende ved følgende procedure:
i.
Parterne skal så vidt muligt løse enhver uenighed i mindelighed og i evt. fortsættelse heraf udfærdige et tillæg til nærværende kontrakt, der herefter skal udgøre en integreret
del af nærværende kontrakt. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en mægler til løsning af uenigheden.
ii.
Mægler kan inddrages på anmodning fra en af parterne, når disse ikke ved genforhandling, jf. pkt. 1.2, har kunnet finde en løsning inden 21 kalenderdage regnet fra den dag
en af parterne har anmodet om forhandling. Det er en forudsætning for mæglerens inddragelse, at der som begrundelse for parternes forhandling er påberåbt hardship. Hvis
der ikke er påberåbt hardship i henhold til pkt. 1.3, kan mægler ikke inddrages og konflikten skal løses direkte ved voldgift, jf. pkt. 3 iv). Mægler kan inddrages før udgangen
af de 21 kalenderdage, hvis parterne er enige herom, eller hvis én af parterne nægter at indgå i forhandling med modparten.
iii. Når en af parterne vælger at inddrage mægler til at finde en løsning på parternes konflikt, jf. pkt. 3 ii), skal følgende procedure følges af parterne:
a) Mægler skal hurtigst muligt kontakte parterne og gøre dem opmærksomme på, at denne nu er inddraget til konfliktløsning.
b) Når mæglerens notifikation er kommet frem, skal parterne inden for 10 kalenderdage have indsendt følgende til mægler:
i.
En begrundet redegørelse for konflikten, herunder hvad der er årsagen til uenigheden, og hvorvidt der er tale om hardship.
ii.
Et konkret forslag til, hvordan konflikten skal løses, hvis mægler lægger til grund, at der foreligger hardship.
c)
Mægleren skal som det første, inden 10 kalenderdage fra modtagelsen af parternes forslag til løsning af konflikten, tage stilling til, om der er tale om hardship eller ej. Hvis
mægler ikke finder, at der foreligger hardship, fortsætter aftalen uændret. Hvis mægleren finder, at der foreligger hardship, skal han udvælge én af de to parters samlede
løsningsforslag. I denne udvælgelse skal mægler lægge vægt på, hvilket forslag, der er bedst egnet til at genskabe kontraktens oprindelige balance. I mæglerens svar skal
fremgå, hvilke momenter denne har lagt vægt på.
d) I perioden fra mægler inddrages, og 10 kalenderdage efter denne er fremkommet med sin beslutning, er parterne frie til at fortsætte deres indbyrdes forhandling. Når
parterne ikke i denne periode finder frem til en fælles løsning, lægges mæglers beslutning til grund og udgør herefter en integreret del af parternes aftale.
iv. Kan parterne ikke i mindelighed blive enige inden for 15 kalenderdage, jf. pkt. 3 i), er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for [indsæt navnet på den ønskede
voldgift] og forpligter sig samtidig med til i sin sags førelse uopholdeligt at fremme sagen, således at en afgørelse opnås hurtigst muligt.

Kilde: CM. Grønlund og RM. Christensen, CBS 2015: DEN OFFENTLIGE BYGHERRES EFFICIENTE HÅNDTERING AF EFTERFØLGENDE OMSTÆNDIGHEDER I TOTALENTREPRISE
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ANBEFALINGER TIL DE TAKTISKE ELEMENTER
SAMARBEJDSKULTUR
Generelt om samarbejdskulturen
• Bestemmelser vedr. samarbejdskulturen handler om at skabe en fælles
forståelse og en fælles målsætning mellem Parterne ift. samarbejdet.
Herunder ser man typisk bestemmelser præget af de loyalitets- og
samarbejdsforpligtelser, som følger af obligationsretten. Der er typisk
ikke tale om bestemmelser, som går væsentligt videre, end
baggrundsretten, men det er vores opfattelse, at det er formålstjenligt
at beskrive disse forhold eksplicit i kontrakterne for at synliggøre dem
for kontraktens parter.
• Bestemmelserne kan med fordel uddybes og konkretiseres, så det
bliver tydeligere, hvad Parterne forventer af hinanden. Best practicekontrakter indarbejder således de relationelle elementer, som er
relevante i det pågældende forhold. Se fra side 23, afsnit 3.2. I denne
forbindelse er det afgørende, at Parterne anvender bestemmelser, som
fastlægger procedurer og formalia til at understøtte det ønskede
samarbejde, så de gode intentioner bliver operationaliseret.
• Indarbejdelsen heraf bør tage højde for kontraktens størrelse og
varighed.

Samarbejdskulturen i relation til den kollektive trafik
• Det er indtrykket, når der læses på tværs af de udvalgte kontrakter, at
man kun i et meget begrænset omfang adresserer samarbejdskulturen
mellem trafikselskaber og operatører.
• Der er gennemgående mangel på operationaliserbare
samarbejdsmekanismer. Typisk er de praktiske forpligtelser imellem
Parterne (såsom buskørslen og koordinationen med myndigheder)
klare, men det savnes, at aftalerne forholder sig til, hvordan man i
fællesskab kan arbejde med løbende optimeringer, no blame-kulturer
og lignende. Vi har eksempelvis set kontrakter med begrænsede
operationaliserbare forpligtelser, som forsvinder i omfattende bilag, og
som derfor ikke bidrager væsentligt til, at operatøren tilstræber, at der
opnås et positivt samarbejde.
• Generelt får man ved gennemgang af aftalerne indtrykket af, at
Parterne opererer selvstændigt og uden et egentligt (kontraktbestemt)
samarbejde.
• Kontrakter i den kollektive trafik er typisk serviceaftaler med en
betydelig kompleksitet, og der bør derfor arbejdes med at
implementere de kulturelle rammer for det gode samarbejde imellem
trafikselskab og operatør.
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EKSEMPEL PÅ BESTEMMELSE
SAMARBEJDSKULTUR
Uddybende forklaring

Eksempel på bestemmelse til præcisering af samarbejde

Det er vigtigt, at Parterne arbejder med en
præcis og gensidig forståelse af, hvad det er
for et samarbejde, de har indgået. Derfor
anbefales det, at større relationelle kontrakter
indeholder regulering, som ikke bare belyser
formålet, men også rammesætter den gode
og forventede samarbejdskultur i kontraktens
løbetid.

Parterne har indgået denne kontrakt med henblik på at opnå en værdiskabelse for begge parter. Nedenfor fremsættes
Kontraktens relationelle grundlag, som samarbejdet skal bygge på.

Eksemplet til højre arbejder således med at
inkludere flere af de vigtige relationelle
elementer (se side 23, afsnit 3.2), samtidig
med at de bindes op på operationelle forhold,
såsom mødeforpligtelser, brugen af uvildige
skønsmænd, rammen for løbende
forbedringer og anvendelsen af proaktive
handlepligter.
Fremhævningerne med fed angiver centrale
begreber, der er omdrejningspunktet for det
respektive tekstafsnit.
Endelig skal det bemærkes, at en
bestemmelse af denne type om samarbejde
ikke kan stå alene, men understøttes af
”hårdere” regulering af samarbejdet i form af
governance-bestemmelser. Se fra side 50,
afsnit 3.4.2.4.

Parterne, er indforstået med, at realiseringen af kontraktens succeskriterier kræver en indsats fra begge parter, og at parterne
især kan tillade sig at forvente det krævede engagement, såsom aktiv deltagelse, velforberedte møder m.fl., fra hinanden.
Manglende engagement kan derfor adresseres gennem kontraktens tvistløsningsmekanisme.
Parterne vil være nysgerrige og bestræbe sig på at gøre en indsats, for på et overordnet niveau at forstå hinandens
kommercielle interesser og forretningsmodel. Denne forståelse skal sikre, at parterne i fællesskab kan arbejde med at
samarbejdet og driften er genstand for løbende forbedring. Dette skal konkret ske gennem et fælles udviklingsmøde hver 6.
måned, hvor parterne skal drøfte vidensdeling, potentielle forbedringer og implementeringen heraf.
Parterne vil stræbe mod, at alle allokeringer, kommercielle såvel som ydelsesbaserede, er afbalancerede, rimelige og så vidt
muligt gensidigt fordelagtige. Gensidigheden er vigtig for vores samarbejde, og skal sikre, at såvel operatøren som
trafikselskabet opnår den størst mulige værdi i kontraktforholdet. Såfremt den ene part, i forbindelse med forhandlinger eller
ændringer i kontrakten, føler, at allokeringen er ubalanceret, og man ikke på ledelsesniveau kan nå til enighed herom, er den
”forurettede” part berettiget til, at man i fællesskab udpeger en uvildig og kompetent tredjepart til at give en skønsvurdering.
Parterne har som led i et ønske om gennemsigtighed en forpligtelse til over for hinanden at være ærlige. På alle niveauer i
forholdet er der således en forventning om, at alle interaktioner tager udgangspunkt i præcis og oprigtig kommunikation. Et af
virkemidlerne til at nå dette, og den ønskede balance i forholdet, er en kultur, hvor udfordringer tilgås med et konstruktivt, noblame og løsningsorienteret samarbejde, og hvori der fokuseres på, hvordan parterne i fællesskab kan udbedre situationen
eller håndtere/mindske en risiko, jf. afsnittet om proaktive handlepligter.
Parterne vil undgå opportunistisk adfærd og løbende stræbe efter at agere efter disse samarbejdsprincipper. For at opnå
resultater skal disse ord afstemmes med parternes handlinger – parterne skal agere, som parterne har sagt, at de vil.
Derfor anerkendes de også som kontraktuelle forpligtelser på niveau med de øvrige forpligtelser i kontrakten, med de
konsekvenser og muligheder det medfører.
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INDSPARK TIL INSPIRATION
BRANCHEUDVIKLING KRÆVER DIALOG OG SAMARBEJDE
Udfordring:
• Dialog: Et af de gennemgående temaer for alle parter
i det komplekse interessentlandskab og
beslutningsproces er, at samarbejdet kan forbedres.
På den korte bane må dette løses i et uformelt
fællesskab, men med afsæt i Sverige/Skåne-casen kan
denne form for dialoger adresseres kontraktuelt –
altså det kan indskrives som en del af et fremtidigt nyt
kontraktsetup. Den tætte dialog er særligt vigtig i en
periode, hvor teknologien flytter sig hurtigt samtidig
med, at risikohåndtering sker ved at udvide
kontraktlængden. Samarbejdskulturen kan altså med
fordel løftes. Se fra side 56, afsnit 3.4.2.5.

Kilde: Interviews

Forslag:
• Udviklende dialog: Det er essentielt for dialogen, at den ikke alene (som i dag) bliver
brugt til kontrol og afrapportering, men derimod skal den bruges til at fremme
innovation og problemløsning. Erfaringscasen fra Skåne og desuden Region Västra
Göteland og Västtrafik er blevet fremhævet for brugen af incitamenter i deres
kontrakter. Imidlertid er de underliggende samarbejdsmekanismer mindst lige så
interessante. Samarbejdet er baseret på en række formelle processer, som Parterne
handler på baggrund af. Fx bruger man såkaldte ‘process maps’ til at beskrive, hvordan
ruter, afgangstider mv. kan blive ændret – herunder, hvilke dele af denne proces
Parterne har ansvar for. Man har afholdt workshops mellem Parterne, hvor man fastsatte
fælles værdier (fx tillid). Parterne gennemfører såkaldte temperaturmålinger, hvor de
sammen tjekker, i hvilket omfang de på et givet tidspunkt har tillid til hinanden. Denne
samarbejdstænkning kan udnyttes til at forbedre samarbejde.
•

Forståelse mellem Parterne: Parterne er enige om mange ting, men dialog er vigtig
for at skabe fælles forståelse, hvis der er behov for ændringer – fx omkring finansiering,
samtænkning m.m. Det afgørende for at imødekomme KSF'erne er, at Parternes
målsætninger i højere grad forenes. Herunder kunne DKT medvirke til at facilitere
samarbejder mellem branchens parter, afholde workshops og lignende initiativer, som
kan uddanne Parterne til i højere grad at tænke i samarbejde. Erfaringscasene fra
Sverige er et eksempel på, hvordan Parterne kan påvirke fx politikerne, når de sammen
definerer målsætninger.

•

Utraditionelle partnerskaber: Branchen kan med fordel tænke i samarbejder, som
rækker udover transportbranchen. Münchens erfaringscase viser, at man har haft succes
med, at teaterbilletter inkluderer offentlig transport. Endvidere bliver store kulturelle
begivenheder i München kun tilladt, såfremt der indgås aftale om kombinationsbilletter.
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ANBEFALINGER TIL DE TAKTISKE ELEMENTER
KOMMUNIKATION OG AFRAPPORTERING
Generelt om kommunikation og afrapportering

Kom. og afrapportering i relation til den kollektive trafik

• Bestemmelser om kommunikation og afrapportering er centrale for den
løbende opfølgning på kontraktens udførelse og samarbejdet mellem
Parterne, og er tæt forbundet med samarbejdsforpligtelserne og
samarbejdsorganisationen.

• Kommunikationen og rapporteringen har en nær sammenhæng til
samarbejdskulturen, og ligesom det er tilfældet med
samarbejdskulturen, savnes der her generelt en mere omfattende og
præcis regulering af forpligtelserne.

• Den gode brug af sådanne bestemmelser handler om, at Parterne i
fællesskab får identificeret, hvilke forhold der er kritiske at følge op på,
og hvordan man ønsker løbende at gøre dette. Relevante forhold vil
typisk være eksempelvis en overordnet status, KPI’er, samarbejdet,
miljømæssige forhold og hvad der ellers må kunne identificeres som
kritiske forhold.

• Generelt får man i de udvalgte kontrakter dermed indtrykket af, at
Parterne opererer selvstændigt og uden meget værdiskabende og
proaktiv dialog. Eksempelvis er det i en af de udvalgte kontrakter blot
et krav, at trafikselskabet kan komme i kontakt med vognmanden.

• Såfremt kommunikations- og rapporteringsmekanismerne ikke fungerer
Parterne imellem risikerer man, at der går vigtig viden tabt,
og Parterne fratages muligheden for at reagere på et oplyst grundlag.
• Best practice-organisationer arbejder endvidere med proaktive
handlepligter, som grundlæggende set er en rapporterings,- og
samarbejdsforpligtelse til den proaktive håndtering af risici i
kontraktforløbet.

• Undtagelsen til dette er Metro-kontrakten, som bør kunne bringe
inspiration til andre af branchens områder. Kontrakten indeholder dels
beskrivelse af en organisatorisk kommunikationsstruktur og dels en
fast rapporteringsstruktur for drift, kundeservice og vedligehold inkl.
fast mødefora. Dertil følger omfattende beskrivelser af
rapporteringsforpligtelserne og anvendelsen heraf.
• Vi vurderer således, at et større fokus på regulering af effektiv og
proaktiv kommunikation vil bringe stor værdi til styringen af
samarbejdet i branchens kontrakter.
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EKSEMPEL PÅ BESTEMMELSE
KOMMUNIKATION OG AFRAPPORTERING
Uddybende forklaring

Eksempel på bestemmelse om kommunikation og afrapportering

Værdiskabende og operationaliserbare
bestemmelser om kommunikation og
rapportering vurderes at være en
gennemgående mangel i de
analyserede kontrakter.

Proaktive handlepligter
Parterne er forpligtet til at efterleve kontraktens bestemmelser om proaktive handlepligter. Formålet med dette afsnit er at etablere et
sæt proaktive risikostyringsredskaber, der skal anvendes i kontraktforholdet, hvis der opstår risiko for misligholdelse af kontrakten
eller andre leveranceproblemer. Dette gælder for såvel opstartsfasen som for udførelsesfasen.

Et eksempel herpå er bestemmelsen til
højre om proaktive handlepligter.
Bestemmelsen fokuserer på at være
mere end reaktiv rapportering på KPI’er
ved at stille krav om løbende og
proaktiv dialog/rapportering på risici i
igangværende aktiviteter.
Anvendelsen skal kobles til
bestemmelser om
samarbejdsorganisationen, jf.
henvisning til projektledelsen m.m.

1 Aktivitets- og risikorapport
Risikorapporteringen drives af operatøren og skal indeholde en beskrivelse af de risici for igangværende aktiviteter, som operatøren
eller trafikselskabet har identificeret. Operatøren skal i rapporten anvende farvekoderne grøn, gul og rød. Hvis aktivitetens status er
normal, og ingen særlige risici er identificeret, er aktiviteten grøn. Gul og rød er nærmere beskrevet nedenfor.

Grøn

Gul

Rød

Aktivitetens
status er
normal.
Ingen særlige
risici
identificeret.

Ingen eller ubetydelige problemer, men der er
visse risici, som kan bringe leverancerne i fare.
Eksempler på sådanne risici (ikke
udtømmende):
• Mindre overskridelse af servicemål (< 1%
point)

Aktuelle og betydelige leveranceproblemer er
indtrådt eller forventes at ville indtræde.
Eksempler på sådanne risici/leveranceproblemer
(ikke udtømmende):
• Væsentlig overskridelse af servicemål (> 1%
point)

2 Møde om rapporterede forhold
Når operatøren har fremlagt sin rapport, kan trafikselskabet kræve, at parterne mødes med henblik på at drøfte de identificerede risici
og/eller leveranceproblemer. På mødet skal parterne drøfte vurderingen af hver enkelt risiko/leveranceproblem og de handlinger, der
skal foretages. Forhold identificeret som ”gul” behandles i projektledelsen, mens forhold kategoriseret som ”rød” skal eskaleres til
styregruppen.

62

INDHOLD
1. Introduktion (side 3)
2. Markedsafdækning (side 5)
3. Den værdiskabende kontrakt (side 10)
3.1. Kritiske succesfaktorer (side 12)
3.2. Mulige samarbejdsformer (side 19)
3.3. Kontraktuel baseline
3.3.1. Gennemgang af udvalgte kontrakter (side 24)
3.3.2. Erfaringer fra ind- og udland (side 29)
3.3.3. Virkningsgraden af brugen af incitamenter (side 32)
3.4. Anbefalinger (side 34)
3.4.1. Generelle anbefalinger (side 37)
3.4.2. Anbefalinger til de taktiske elementer og indspark til inspiration
3.4.2.1. KPI’er (side 40)
3.4.2.2. Økonomiske incitamenter (side 43)
3.4.2.3. Digitalisering og data (side 46)
3.4.2.4. Governance for samarbejde (side 50)
3.4.2.5. Samarbejdskultur (side 56)
3.4.2.6. Kommunikation og afrapportering (side 60)
3.4.3. Øvrige anbefalinger (side 63)
3.5. Udbudsretlig ramme (side 68)
4. Appendiks
4.1. Markedsafdækning
4.1.1. Udvikling i passagerantal og –tilfredshed (side 72)
4.1.2. Interessentkortlægning (side 79)
4.2. Kritiske succesfaktorer (side 89)
4.3. Kontraktuel baseline (side 94)
4.4. Erfaringscases (side 119)
4.5. Gennemførte interviews (side 128)

63

ANBEFALINGER

ØVRIGE ANBEFALINGER
OVERVEJELSER VED KOMMENDE UDBUD 1/3
Udfordringer og markedsobservationer:
• Konsolidering: Markedet for kollektiv trafik i Danmark
vurderer vi som modent med bevægelser i retning af
markedskonsolidering som følge af denne modenhed.
Større operatører kan give mulighed for stordriftsfordele,
som kan omsættes til lavere priser. Dette udnyttes ikke
med de nuværende kontrakter. Se side 66, afsnit
3.4.3.
•

Manglende fleksibilitet til at samarbejde om
KSF’erne: Som nævnt, er kontrakterne ufleksible ift.
ændringer i behov under kontraktperioden eller mulighed
for innovation m.m. Manglen på fleksibilitet gør det
vanskeligt at arbejde med de fire KSF’er.

•

Multimodale løsninger: De nuværende kontrakter tager
ikke højde for fremtidens multimodale behov pga. et
komplekst beslutningslandskab og manglen på
samarbejde på tværs af transportformerne. Desuden
bliver trafikmønstre i højere grad en blanding af private
og offentlige transporttyper i fremtiden.

Kilde: Interviews

Forslag:
• Størrelse på kontrakter: Større kontrakter tiltrækker en byderkreds med større spillere,
som kan presse prisen ned pga. stordriftsfordele. Den gradvise konsolidering af markedet
betyder, at der er flere spillere, som kan byde ind på de større kontrakter. Fordelene ved
større kontrakter ses dog kun, hvis operatøren fx har ansvar for løbende driftsoptimering
eller i højere grad får medansvar for planlægning af køreplaner og dermed selv kan omsætte
fordelene ved optimeringerne. Se også forslag til ændringshåndtering på side 52, afsnit
3.4.2.4.
•

Kontraktlængde: Kontraktlængden kan anvendes som greb til at håndtere risikodeling, som
specielt understøtter grøn omstilling og innovation. Dog er det vigtigt at holde fleksibilitet for
øje. Kontrakterne skal afspejle afskrivningen på nye tiltag. Fx er det usikkert, hvad brinteller elbusser kan bruges til, efter kontrakten er udløbet, og kontraktlængden kan derfor
med fordel afspejle afskrivningen på materiel. Der ses allerede i dag et arbejde med
kontraktlængder ifm. Elbusser. Se også næste side hvor risiko behandles nærmere.

•

Geografiske og multimodale udbud: Geografiske udbud i stedet for udbud per linje kan
skabe en mere sammenhængende trafik. Dette kan også opnås med multimodale udbud. Et
eksempel er Limburg i Holland, hvor man ser et geografisk multimodalt udbud. Det er vigtigt
at nævne, at optimering og sammenhæng ved multimodalitet også hænger sammen med
indretning af infrastrukturen, fx parkering ved stationer, som i dag ligger udenfor udbud af
trafikken. Geografiske og multimodale udbud ligger også op til større udbud.
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Udfordringer og markedsobservationer:
• Risiko og aktivejerskab generelt: De kontrakter som
er blevet gennemgået i denne analyse vidner om, at der
er etableret nogle faste praksisser for, hvordan risici
fordeles, og hvem der ejer hvilke aktiver. Det er vigtigt
med jævne mellemrum at overveje, om disse
fordelinger er begrundet i økonomiske rationaler.
•

Risikoallokering ifm. grøn omstilling:
Transitionsperioden fra en teknologiform til en anden
skaber nogle særlige udfordringer for operatørerne i
forhold til anskaffelse af eksempelvis busser. Det er
vigtigt at overveje, hvordan der skabes basis for at
udnytte ny teknologi. Se også gevinstdelingsklausulen
på side 45, afsnit 3.4.2.2.

Forslag:
• Principper for fordeling af risiko og aktivejerskab: Parterne bør sammen nøje
gennemgå den aktuelle fordeling af risici og ejerskabet af aktiver, særligt mellem operatører
og trafikselskaber, men optimalt set også mellem trafikselskaber og kommuner/regioner.
Parterne skal holde for øje, at det ikke drejer sig om at bære så lidt risiko som muligt. Des
mindre risiko en part er villig til bære, jo højere kompensation skal modparten alt andet lige
have for at bære den tilbageværende risiko. Risiko skal derfor fordeles på baggrund af
hvilken part, der er billigst og bedst til at bære risikoen. Det kan fx skyldes, at en af parterne
har bedre forudsætninger for at påvirke eller håndtere en given risiko.
•

Et eksempel på en risiko er svingende brændstofpriser, som vil påvirke en operatørs
profitabilitet. Her er spørgsmålet, om risikoen for udsvinget er placeret billigst hos en
operatør eller et trafikselskab. Hvis et stort trafikselskab står overfor en masse mindre
operatører, kan det tilsige, at trafikselskabet billigst kan håndtere risikoen fx ved, at
operatøren kompenseres for udsving målt i forhold til et givet prisindeks.

•

Tilsvarende kan parterne overveje, om ejerskabet af aktiverne er fordelt optimalt*. Hvis et
udbud har en varighed på 6 år, og afskrivningsprofilen på en bus er 12 år, samtidig med at
der er en risiko for, at operatøren ikke kan bringe materiellet i anvendelse på andre ruter, så
kan det tilsige, at trafikselskabet ejer busserne. Ligeledes giver det en betydelig risiko for
operatørerne at byde på opgaver med materiel, fx elbusser, i en transitionsperiode, hvor det
ikke står klart, hvilken teknologi, som fremover bliver fremherskende. Her kan et alternativ
til længere kontrakter være, at ejerskabet til aktiverne genovervejes. I de gennemgåede
kontrakter kan vi se en forskel på fordelingen af aktivejerskabet i bustrafikken, hvor
operatøren i vid udstrækning ejer materiellet og infrastruktur, modsat den skinnebårne trafik
hvor operatøren i højere grad får dette stillet til rådighed. Parterne kan således hente
inspiration i hinandens kontrakter.

•

I Movia-aftalen er indarbejdet mulighed for et forsøg med brintbusser, som operatøren
kompenseres for. Dette er et godt eksempel på en måde at opnå større viden om ny
teknologi. Et alternativ kunne være at Movia selv ejede forsøgsbusserne for at reducere
denne risiko for operatøren.

Kilde: Interviews
*Fx infrastruktur som skinner, depoter, værksteder, ladestationer eller materiel som tog og busser
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Estimat af transaktionsomkostninger for nuværende busudbud
Est. transaktionsomk., mio. DKK
Ordregiver
Tilbudsgiver*
94

+5

28

Meromkostning
– første udbud

Meromkostning
første genudbud (samlet)
37 mio. DKK

•

Konsolideringseffekt på udbudsform
Antageligt vil udbudsformen ved større tilbud gå fra
offentligt udbud til udbud med forhandling. Dette
kan medføre en reduktion af byderkredsen.
Kombinationen af disse effekter forventes at bidrage til
en reduktion af den totale kontraktværdi gennem lavere
priser.

•

Kompleksitet og kontraktværdi
Transaktionsomkostninger som %-del af kontraktværdi
falder i takt med, at kontraktværdien stiger (dog mest
ved små til mellemstore kontrakter). Samles flere
kontrakter til én, vil kompleksiteten typisk stige (hvor
meget afhænger af, hvor ensartet det større scope er),
hvilket øger omkostningerne.

26

99
-16

Status quo

Betragtninger i forbindelse med konsolidering af udbud

12

11

Konsoliderede
udbud
Besparelse efterfølgende udbudsrunder (samlet)
11 mio. DKK

Forudsætninger for konsolidering af
udbud:
• Antallet af totalkontrakter deles med fem
• Kun relevant for udbud mindre end 50 mio.
DKK
• Konsolidering medfører en 10%
prisreduktion

•

•

Gentagelseseffekt
Genanvendelighed af tidligere udbud betyder lavere
omkostninger for både ordre- og tilbudsgiver. Dette
såfremt flere lignende opgaver udbydes til samme
segment og derfor kan genanvendes til de næste udbud.
Kapacitetsomkostning
Simple udbud gennemføres af trafikselskabernes egne
medarbejdere – dvs. med ingen eller begrænset ekstern
bistand.

•

Uundgåelig ændring af udbud
Den grønne agenda betyder ændring af markedet,
hvilket forventes at have indvirkning på typen af udbud.
Det er vores vurdering, at man kan mindske
meromkostningen ved større udbud ved at indtænke
disse i ændringer ifm. grønne tiltag (nulemission og ny
infrastruktur), som i højere grad kan kræve forhandling
at implementere hensigtsmæssigt.

•

Konkurrencesituation
Større udbud tiltrækker større spillere, hvilket kan give
stordriftsfordele. Der kan være betænkeligheder ved en
konsolidering ift. de mindre spillere. Erfaringer fra andre
brancher viser, at de mindre spillere benyttes som
underleverandører. Valget om at inkludere mindre
spillere kan i nogen grad håndteres ved at inddele
kontrakter i delkontrakter.

•

Visionen om multimodalitet
Indførelse af multimodalitet i udbud vil øge den samlede
kontraktværdi og muliggøre for tilbudsgivere at
effektivisere driften på lang sigt. Indledningsvist vil dette
medføre kompleksitet og en helt ny udbudstype, som
derfor vil have højere transaktionsomkostninger, men
nye udbud er en nødvendighed hvis multimodale udbud
indføres.

Kilder: RMC analyse; ekspert interviews; Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Note: Beregningerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til alle ordregivere og vindende virksomheder med gennemførte udbud i
perioden januar til og med maj 2018 samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kortlægning af danske EU-udbud på baggrund af TED-databasen; * Vindende tilbudsgiver
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Udfordring:
• Incitament til passagervækst: Passagervækst er ikke
prioriteret i de gennemgåede kontrakter. De fleste af
operatørerne har ikke passagervækst højt på agendaen i
det daglige arbejde grundet mangel på incitamenter i de
nuværende kontrakter. Dog er de meget opmærksomme på, at
væksten i den kollektive trafik er en forudsætning for den
fortsatte relevans af deres ydelser og vækst.
•

•

Finansiering og kort budgethorisont: I det nuværende
marked finansieres den kollektive trafik som udgangspunkt af
kommuner og regioner. Regionerne kan ikke udskrive skatter
og kommunerne kan ikke frit sætte skatteprocenten.
Derudover kan de to interessenter ikke indføre fx road
pricing/betalingsring til at udbygge den kollektive trafik,
herunder fx busbaner. Desuden, som tidligere nævnt, har de
danske kommuner og regioner ikke mulighed for bindende
langsigtede bevillinger, da de alene kan lave et-årige
budgetaftaler, og da trafikomfanget på enkelte ruter kan
ændre sig væsentligt fra år til år, er de nuværende muligheder
for at ændre kontrakterne utilstrækkelige i forhold til at
reflektere denne virkelighed.
Politiske hensyn: Udviklingen af den kollektive trafik kan
tilbageholdes af lokale politiske hensyn, hvor sektoren ikke
tænkes i helhed og på tværs af kommunale grænser
(i nogle tilfælde også regionale grænser), men i højere
grad forholder sig til snævre kommunale hensyn ift. budgetter
eller individuelle buslinjer. Den grønne omstilling
besværliggøres fx af, at der ikke er kommunal
overensstemmelse ift. valg af en grøn løsning (el, gas, brint).

Kilde: Interviews

Forslag:
• Synliggør værdien af kollektiv transport: Den samfundsmæssige værdi af
passagertilvækst er ikke i tilstrækkelig grad synliggjort, men kan være en katalysator
til at skabe dialog imellem operatørerne og kommunerne, hvilket er afgørende for at
lave ændringer. I Sverige laves beregningerne på gevinster af kollektiv trafik
anderledes end i Danmark, og dette påvirker diskonteringsraten på investeringer i den
kollektive trafik. Man kunne igennem beregninger vise følgende:
•
•
•
•
•

Nedsætning af den samlede mængde CO2 og andre emissioner af transport ved at
flytte passagerer fra personbiler til den kollektive trafik.
Grundværdistigninger pga. sammenhæng med arbejdspladser og/eller bymiljø.
Effekter kommer også ved Bus Rapid Transits, ikke kun tog.
Nedsætning af trængsel i og omkring de store byer (time value).
Beskæftigelse og mobilitet kan muligvis påvirkes med gode kollektive
trafikforbindelser til yderområder og områder udenfor de større byer.
Tiltrækning af virksomheder, da disse har bedre mulighed for at rekruttere ved
gode, stabile og hurtige transportmuligheder mellem hjem og arbejde.

•

Organisering af sektoren: Omstrukturering af ejerskabet af den kollektive trafik er
nødvendig for at ændre de et-årige budgetperioder og finansiering af investeringer i
sektoren, fx busbaner for at tilgodese busser i bytrafikken og undgå trængsel.
Tidligere understøttedes dette af den statslige Busfremkommelighedspulje 2010-2014.
For metroen er problemet mindre, da staten er medejer af trafikselskabet. Derfor er
budget og finansieringsmodel ikke på samme måde en forhindring. Det er vigtigt at
have anlægsloftet for øje ift. investeringer. Det er et aftalebaseret system, hvor der
laves undtagelser, som fx er tilfældet ved metro og letbane.

•

I Sverige håndteres den kollektive trafik regionalt, hvilket underbygger mulighederne
for fx grøn omstilling eller fleksibilitet i brug af materiel. Den kommunale ejerkreds af
trafikselskaberne i Danmark kan besværliggøre implementering af grønnere løsninger,
da kommunerne har forskellige præferencer, og da fx busser bevæger sig over
kommunegrænser, kan løsninger ”spærre” for hinanden.
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UDBUDSRETTEN SOM RAMME FOR BEDRE KONTRAKTER
STRATEGISK ANVENDELSE 1/2
Anvendelsen af udbudsretten
De udbudsretlige regler kan have en del afledte effekter på, om det bliver muligt at realisere de forskellige KSF’er i en given kontrakt. Før udbuddet er der
stor frihed til at definere udbudsproces, leveranceomfang og kontraktvilkår. Allerede når et udbud påbegyndes, indskrænkes denne frihed væsentligt. Og
efter kontraktindgåelse kan det være meget begrænset, hvad der kan ændres i kontrakten, uden at den skal genudbydes.
Det største forbedringspotentiale ligger derfor ifm. udbuddet af nye kontrakter. Særlig interessant er muligheden for at indgå i markedsdialog før
udbuddet, som et middel til at skaffe værdifuld viden om markedet. Herunder om det forretningsmæssige behov kan dækkes (fx ønsker til
emissionsniveauer i en bus), fastlæggelse af mindstekrav, hvilke forhold som driver omkostninger, og hvilke aktører som er til rådighed på markedet.
Denne viden kan efterfølgende indgå i overvejelsen om, hvilken udbudsform der er den mest optimale, hvilken kontrakt som bedst understøtter
behovene, og hvilke udvælgelseskriterier der skal lægges til grund i udbuddet.
Udbudslovgivningen rummer således fleksibilitet til, at Parterne kan arbejde med KSF’ernes omkostninger, grøn omstilling, passagervækst og
kundetilfredshed. Det er imidlertid vores opfattelse, at Parterne alene i meget begrænset omfang har udforsket og udnyttet de muligheder, som
udbudslovgivningen tilbyder i forhold til at imødegå KSF’erne.
Det er samlet set ikke vores opfattelse, at udbudsretten er årsagen til, at vi i de udvalgte kontrakter blot i begrænset omfang ser, at Parterne arbejder
med KSF’erne. Der ingen tvivl om, at der er et betydeligt stykke arbejde forbundet med at lave nye kontrakter, som lægger vægt på samarbejdet og
komplekse målsætninger, og som passer inden for den udbudsretlige ramme. Dette kræver et omfattende og tæt samarbejde i branchen, men er en
udfordring af forretningsmæssig karakter snarere end det er en udfordring af udbudsretlig karakter.
På næste side er oplistet en nærmere beskrivelse af de virkemidler, som trafikselskaberne særligt kan opfordres til at tage yderligere i brug for at undgå,
at udbudsreglerne blokerer for at opnå bedre kontrakter.

*Rambøll søgninger i ted.europa.eu
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Dialog før
udbuddet
(markedsdialog/
teknisk dialog):
Der er meget stor
adgang til at have
dialog, før et udbud
annonceres – både
med individuelle
virksomheder og
brancheorganisationer.
Sådan en dialog kan
medvirke til, at
trafikselskaberne
ikke træffer
udbudsstrategiske
valg, der viser sig at
være
uhensigtsmæssige –
men kun kan laves
om ved at
aflyse/genudbyde.

Brug af udbudsformer med indbygget dialog:
Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog giver
mulighed for have dialog med tilbudsgiverne i løbet af
udbudsprocessen, samt mulighed for at ændre i
udbudsmaterialet på baggrund af tilbudsgivernes feedback.
•

•

•

*Rambøll søgninger i ted.europa.eu

Udbud med forhandling er i senere år kun benyttet i
væsentligt omfang af to trafikselskaber (Movia, Fynbus)*
til udbud af buskontrakter, selvom udbudsformen giver
relativt let adgang til optimering af udbudsmateriale og
tilbud i løbet af udbudsprocessen – ofte til fordel for begge
parter.
Konkurrencepræget dialog har kun været tilgængelig for
trafikselskaberne siden 2016, og er tilsyneladende endnu
ikke benyttet på en dansk buskontrakt; dog har Movia
benyttet udbudsformen til et udbud af havnebussejlads.*
Konkurrencepræget dialog giver betydelig adgang til at
lave ændringer i løbet af udbudsprocessen, men kan også
være noget mere krævende at anvende. Udbudsformen er
dog meget relevant til situationer, hvor ordregiver skal
indgå kontrakt om ‘noget nyt’ og/eller noget særligt
kompliceret – hvorfor den ofte anvendes ved udbud af
partnerskabskontrakter (OPP mv.)
Uanset udbudsformen afhænger mulighederne for at
ændre udbudsmaterialet undervejs desuden af, hvordan
udbudsmaterialet er blevet udformet i første omgang –
bl.a. kan brug af flere funktionskrav og færre mindstekrav
være med til at øge ændringspotentialet.

Strategisk brug af
option, tilkøbskataloger
og andre
ændringsmekanismer:
Sådanne metoder kan øge
mulighederne for løbende
optimering af den
indgåede kontrakt, uden
at kontrakten skal
genudbydes. Metoderne
forudsætter dog, at det
fremtidige ændringsbehov
i et vist omfang kan
forudses – og prissættes –
allerede ved indgåelse af
kontrakten. Den praktiske
nytteværdi af ændrings-,
gevinstdelings- og
hardship-bestemmelser
(se fra side 54, afsnit
3.4.2.4.) kan fx være
større, hvis den udbudte
kontrakt
indeholder specifik
prissætning af de
hyppigste ‘byggeklodser’
til ændringer.

Evt. nærmere undersøgelser:
I løbet af vores undersøgelser har
flere af de interviewede parter
peget på, at udbudsloven i Sverige
bliver fortolket anderledes, end i
Danmark, hvilket skaber et større
råderum til fx anvendelse af dialog
og innovation. Med forslagene
ovenfor og forslagene til en
gevinstdelingsbestemmelse og
ændringshåndteringsbestemmelse
mener vi, at der er tilstrækkelig
mulighed for at øge dialogen og
innovationen inden for den
gældende lovgivning. Hvis Parterne
fortsat oplever, at dansk ret ikke
giver det fornødne råderum for
Parternes samarbejde, bør Parterne
iværksætte nærmere undersøgelser
med henblik på at afdække denne
forskel nærmere, herunder om den
danske retspraksis bør udfordres.
En sådan undersøgelse ligger
imidlertid udenfor denne analyses
formål.
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UDVIKLING I PASSAGERANTAL OG –TILFREDSHED
SAMLET KOLLETIV TRAFIK
Nøgletal for den samlede kollektive trafik, 2018
Kundetilfredshed (Wilke), 2018:

Kommentarer til nøgletal og påstigere
“Jeg oplever god sammenhæng i den
offentlige transport”

NPS*, 2018:

4%
26%
55%

35%

8%

2%

-100

-25

Passagertilvæksten i den danske
kollektive trafik har overordnet været
stigende siden 2010 med en gns. årlig
tilvækst på 0,3% (udviklingen i
biltrafikken er ifølge vejdirektoratet
steget med 1,7% årligt fra ‘10-17).

•

I 2018 var der ~611 mio. påstigere i
den kollektive trafik, dog udgør den
kollektive andel af transportmiddelfordelingen** 3% (fordelt på
antal ture) og 4% af den samlede
transport målt i kilometer.

•

På trods af dette, og den generelt
positive stemning i branchen, viser en
kundetilfredshedsundersøgelse, at kun
55% af kunderne er tilfredse eller
meget tilfredse med den kollektive
trafik. Sektoren scorer -25 i NPS og kun
39% oplever en god og
sammenhængende trafik.

•

Ønsker man at vende det samlede
billede for den kollektive trafik, kræves
det muligvis nye tiltag.

Helt enig/enig
Hverken/eller

39%

Helt uenig/uenig

+100

•

30%

Ved ikke

Antal påstigere i perioden 2010-2018, antal i millioner
2,3%

0,3%

800
700
600
500
400

596
53

601
54

609
54

613
55

612
56

615
57

611
61

601
0
63

186

196

201

206

208

212

211

207

611

209

65

3

617
5

639
7

83

123

207

205

+2,6%
+1,4%

300
200

357

351

354

352

347

346

339

331

335

322

305

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019F

2020F

100
0

n/a

Bus

Jernbane***

Metro

Letbane

Gnst. årlig vækst 2010-18

-0,8%

2020: De nye metrolinjer
flytter passagerer fra andre
transportformer (primært bus).
Fortsat lille vækst i bus.

Kilde: Rambøll analyse; Danmarks Statistik; Wilke; DTU; Vejdirektoratet
* Net Promoter Score (NPS), der viser, hvor villige passagererne er til at anbefale den kollektive trafik til andre, skala går fra -100 til +100, hvor -100-0 anses som dårligt, 0-50 er godt,
mens +50 er fremragende; ** Her sondres mellem gang, personbilsfører, personbilspassager, cykel, tog, bus og andet; *** Skinnebåren trafik på nær metro og letbane
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MARKEDSAFDÆKNING

UDVIKLING I PASSAGERANTAL OG -TILFREDSHED
BUSTRAFIK
Nøgletal for den kollektive bustrafik, 2018
Kundetilfredshed (Wilke), 2018:

Kommentarer til nøgletal og påstigere
Udvikling af bustrafikkens andel af den
kollektive trafik*, 2010-2018

NPS, 2018:

2010
60%
52%

39%

8%

2%

-100

-34

+100

•

Antallet af påstigere i bustrafikken har
været svagt faldende over perioden,
hvor særligt Midttrafik har oplevet en
nedgang i antallet af påstigere.
Bustrafikken er særligt negativt ramt
ift. NPS, og kundetilfredsheden har
ligeledes været middelmådig.

•

Forventningen til 2019-2020 er, at
særligt Movia forventer et fald i antallet
af passagerer, hvilket primært skyldes
åbningen af Cityringen og på længere
sigt ligeledes Letbane i Hovedstaden,
hvilket må formodes at flytte
passagererne yderligere.

•

Der ses et stigende pres på
bustrafikken i de kommende år, såfremt
man ønsker at bibeholde antallet af
påstigere.

•

Lav tilfredshed, som muligvis er svær at
ændre, da busser primært kører i anden
trafik og derfor bl.a. kan rammes af fx
forsinkelser grundet trængsel.

•

Bustrafikken får den samlet set laveste
NPS på tværs af de inkluderede
transportmidler.

2018
55%

Gnst. årligt fald på 1%

Antal påstigere i perioden 2010-2018, antal i millioner fordelt per trafikselskab
500
-0,8%

450
400
350
300
250
200

+1,4%

-4,6%

357 2 351 2 354 2 352 2 347 2 346 2
-1,3%
339 2 331 2 335 2
322 2
18
17
18
16
18
19
305
2
18
16
16
16
27 23 28 24 29 22 29 22 29 21 29 20
16 -1,1%
29 21 30 21 30 21 30 21
21
30
79
70
76
67
76
68
65
63
61
61
60
+1,1%

150
100

209

205

208

211

210

207

203

202

203

192

50
0

176

-2,7%
-0,4%

2010
Movia

2011

2012

Midttrafik

2013
NT

2014

2015

Sydtrafik

2016
Fynbus

2017
BAT

2018B

2019F

2020F

Gnst. årlig vækst 2010-18

Kilde: Rambøll analyse; Trafikstyrelsen; Midttrafik; Movia
* Andel af det totale antal påstigere fordelt på bus, metro, letbane og jernbane som opgjort på side 73, afsnit 4.1.1.
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MARKEDSAFDÆKNING

UDVIKLING I PASSAGERANTAL OG –TILFREDSHED
METRO
Nøgletal for metro, 2018

Kommentarer til nøgletal og påstigere

Kundetilfredshed (Wilke), 2018:

Udvikling af metroens andel af den
kollektive trafik*, 2010-2018

NPS, 2018:

2018
11%

2010
9%
78%

18%

3%

0%

+16

-100

+100

•

Metroen har oplevet en stabil vækst siden
2010 med en gennemsnitlig årlig
passagertilvækst på 2,6%.

•

Ved åbning af to nye metrolinjer
forventes passagertilvæksten at stige
med en årlig vækstrate på 37,9% frem
mod 2020. I 2020 forventes der omkring
dobbelt så mange påstigere som i 2018.

•

Passagerstigningen er ikke uden
udfordringer, og man forventer, at der
allerede i 2020 vil kunne forventes
mærkbare kapacitetsudfordringer på
visse strækninger. Man forventer fx, at
der skal foretages kapacitetsudvidende
investeringer på de eksisterende
metrolinjer.

•

Metroen får den samlet set højeste NPS
på tværs af de inkluderede
transportmidler.

Gnst. årlig stigning på 3%

Antal påstigere i perioden 2010-2018, antal i millioner
150
37,9%
100

83

2,6%
50

0

53

54

54

55

56

57

61

63

65

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Påstigere

123

2019F

2020F

Gnst. årlig vækst 2010-18

Kilde: Rambøll analyse; Metroselskabets årsrapporter; Wilke
* Andel af det totale antal påstigere fordelt på bus, metro, letbane og jernbane som opgjort på side 73, afsnit 4.1.1.
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MARKEDSAFDÆKNING

UDVIKLING I PASSAGERANTAL OG –TILFREDSHED
LETBANE
Kommentarer til nøgletal og påstigere

Nøgletal for den letbane, 2018
Kundetilfredshed (Wilke), 2018:

NPS (Aarhus letbane), 2018:

Udvikling af letbanens andel af den
kollektive trafik, 2010-2018
2010
N/A

68%

23%

7%

2%

+3

-100

•

Aarhus Letbane åbnede i december
2017. Siden da har der været
problemer med at opgøre det præcise
passagertal. Man er gået fra manuel
optælling til optælling via rejsekort.
Danmarks statistik har registreret 3,3
millioner påstigere i 2018, og indikative
målinger i Q4 viste 14.000
passager/dag. Dette er drevet af, at
flere har taget Letbanen til sig. Det
forventes, at yderligere 4.500
passager/dag kommer til ved åbningen
af Grenaastrækning.

•

Letbanen scorer trods
opstartsproblemer en høj
kundetilfredshed og en positiv NPS,
hvilket kunne tale for de fortsatte
vækstambitioner. Yderligere åbnes der
to nye letbaner i hhv. Odense og
Hovedstaden inden for de næste år.
Disse er ikke med i ovenstående
opgørelse.

•

Letbanen i Aarhus åbnede 21.
december 2017 og har ambitioner om 9
millioner årlige passagerer – præcist
hvornår er ikke offentligt defineret.

2018
1%

+100

Antal påstigere i perioden 2010-2018, antal i millioner fordelt per trafikselskab
20

15

10

43,2%
5,1

5

0

6,8

3,3
0,1
2010

2011

Påstigere

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019F

2020F

Gnst. årlig vækst 2010-18

Kilde: Rambøll analyse; Midttrafik; Aarhus letbane; Wilke
* Andel af det totale antal påstigere fordelt på bus, metro, letbane og jernbane som opgjort på side 73, afsnit 4.1.1.
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MARKEDSAFDÆKNING

UDVIKLING I PASSAGERANTAL OG –TILFREDSHED
JERNBANE
Nøgletal for jernbane, 2018

Kommentarer til nøgletal og påstigere
Udvikling af jernbanedrifts andel af den
kollektive trafik, 2010-2018

NPS, 2018:

Kundetilfredshed (Wilke), 2018:

36%

9%

1%

-100

-27

Antal påstigere i perioden 2010-2018, antal i millioner fordelt per trafikselskab

2,7%

210
200

180
0

Kundetilfredsheden er middelmådig, og
anbefalingsgraden er lav, hvilket
skyldes DSB og Arriva tog (-29 og -23),
som trækker ned overfor bl.a.
Nordjyske Jernbaner og Movia Lokaltog
(+2, og 0).

•

Togtrafikken modtager en lav
anbefalingsværdi blandt brugerne,
primært drevet af DSB og Arriva Tog.

-0,6%

220

190

•

Gnst. årlig stigning på 1%, højeste i 2016
35%, men herefter årligt fald på 0,6%

+100

230

De danske jernbaner har oplevet en
årlig stigning på 1,4% fra 2010-2018.
Dette med en opadgående tendens
frem til 2015, hvor man så en
gennemsnitlig årlig stigning på 2,7%.
Herefter er der oplevet et fald i
passagerer, som forventes at fortsætte.
Faldet drives af det faldende antal
passagerer fra DSB, og kun i lille grad
tilbagegangen for Midttrafik.

2018
34%

2010
31%
54%

•

186 1
0
9 1

196 1
0
10 1
184

201 1
0
10 1

206 1
0
10 1

193

188

208 1
0
10 1

195

212 1
0
10 1
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211 1
0
10 1

199

207 0
0
10 2

195

209 0
0
3
12

193

207 0
0
4
12

191

-18,7%
205 0
0
5
11

188

DSB

+13,1%
+3,9%
+1,2%

175
2010

+7,0%

2011
Movia

2012
NT

2013

2014

Sydtraffik

2015

2016

Midttrafik

2017

2018

2019F

2020F

Gnst. årlig vækst 2010-18

Kilde: Rambøll analyse; Midttrafik; Aarhus letbane; Wilke
* Andel af det totale antal påstigere fordelt på bus, metro, letbane og jernbane som opgjort på side 73, afsnit 4.1.1.
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MARKEDSAFDÆKNING

UDVIKLING I PASSAGERANTAL OG –TILFREDSHED
JERNBANE (UDELUKKENDE PRIVATBANE)
Nøgletal for jernbane (udelukkende privatbane), 2018
Kundetilfredshed (Wilke), 2018:

Kommentarer til nøgletal og påstigere
Udvikling af privatbanens andel af den
kollektive trafik*, 2010-2018

NPS, 2018:

2018
3%

2010
2%
69%

27%

4%

2%

-100

-6

•

Jernbanenettet (foruden letbane) er
delt op i de statslige baner, der ejes af
BDK, og de private baner som ejes af
de forskellige trafikselskaber.

•

De danske privatbaner har oplevet en
positiv tilvækst i antal påstigere, og
særligt 2018 har medført en stor
stigning i antal påstigere. Det ses, at
Midttrafik falder, hvilket bl.a. skyldes
letbanen, som har flyttet passagerer fra
andre tog. Desuden ses faldet allerede
inden letbanen åbner grundet
spærringer ifm. Letbanebyggeriet.

•

Der opleves en høj kundetilfredshed.
NPS er en smule negativ, dog primært
drevet af Arriva tog.

•

Privatbanerne scorer en svag positiv
NPS med undtagelse af Arriva tog, som
trækker gns. ned.

Gnst. årlig stigning på 6%

+100

Antal påstigere i perioden 2010-2018, antal i millioner fordelt per trafikselskab
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Gnst. årlig vækst 2010-18

Kilde: Rambøll analyse; Midttrafik; Aarhus letbane; Wilke
* Andel af det totale antal påstigere fordelt på bus, metro, letbane og jernbane som opgjort på side 73, afsnit 4.1.1.
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MARKEDSAFDÆKNING

INTERESSENTKORTLÆGNING
BUSTRAFIK 1/3
Overblik over trafikselskaber og deres områder, 2018

Organisering og finansiering

+25 operatører
Top tre (markedsandel):
(32%)
(27%)
(10%)

Den offentlige bustrafik finansieres (foruden billetindtægter*) af kommuner og regioner.
Regionerne finansierer de regionale ruter og kommunerne de kommunale ruter.**

+25 operatører
Top tre (markedsandel):
(36%)
(35%)
(4%)

Antal operatører ukendt
Top tre (markedsandel):
(46%)
(31%)
(9%)

Der er betydelige forskelle imellem trafikselskaberne (oprettet af regionen og med
deltagelse af kommunerne) ift. størrelse, antal af køreplantimer, køreplankilometer og
transportarbejdet. Dette skyldes bl.a. befolkningstætheden, der definerer driftsomfanget
og det generelle behov.
Operatørmarkedet har igennem længere tid oplevet konsolidering (bl.a. ved Umove og
Nobina). Den grønne dagsorden kan intensivere denne konsolidering, da øgede miljøkrav
(fx krav om elbusser) kan betyde, at mindre operatører ikke vil kunne indgå i fremtidige
udbud grundet finansiering.
Rolle
Instans
Lokale busser
Regionale busser

Kommuner og
regioner

5 operatører
Top tre (markedsandel):
(55%)
(15%)
(13%)

7 operatører
Top tre (markedsandel):
(37%)
(15%)
(12%)

Kilde: Trafikstyrelsen; Trafikselskaberne; Operatør-interviews
*Over perioden har passagerfinansieringsgraden været konstant imellem 44-45%
**Dertil yder staten tilskud via en række passagerrabatordninger

De mange politiske
aktører komplicerer
beslutningsbilledet

Stat

Trafikselskaber

Operatører

•
•

Bestilling/Finansiering
Infrastruktur
(kommune)

•
•

Trafikplanlægning/
-information
Takstsystem

•
•

Trafikafvikling
Billetsalg – få steder

•
•

•
•

Infrastruktur
(stat+kommune)
Bestilling/finansiering
(Region)

Billetsalg+system
Indkøb af trafik
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INTERESSENTKORTLÆGNING
BUSTRAFIK 2/3
Kontraktsum i mio. DKK og antallet af busser
Trafikselskaber
Movia
Arriva

1.086

428

168

Umove

447

Keolis

BAT

Fynbus

Sydtrafik

14 22

73 30

66

305

181

Tide Bus

143

70

215

149

388

257

47 66

86 51

34 17
465

Nobina Danmark A/S

341

151

Ditobus Linjetrafik A/S

242

140

208

23 16

Århus Sporveje
Operatører

Midttrafik

167

Movia og Midttrafik dækker tilsammen
71% af den samlede kontraktsum på
landsplan samt 63% af busserne

Brande Buslinier

146

NT
223

114

Alle*

23 21
221

802 (24%)

1.783
542

108

375 (11%)

834

De tre største
operatører driver
47% af alle busser
svarende til 52% af
den samlede
kontraktsum

125

410 (12%)

335

217 (6%)

465

167 (5%)

341

151 (4%)

242

140 (4%)

145

125 (4%)

Anchersen Rute Aps

217

86

217

86 (3%)

De Blaa Omnibusser A/S **

153

54

153

54 (2%)

Lokalbus A/S

120 54

119 54 (2%)

Bergholdt DK A/S
Øvrige
Total

40 52 (2%)

40 52
127

80

2.901

Ant. nuværende kontr.***
Antal køreplanstimer, ‘000

1.240
19
4.298

52 33
52 33
8
83

53 43
466

337

13
647

95 74
558

344

412 1.445

22
833

302
901

122
2.061

162
628

847

196

739 (22%)
3.373

439 6.063
34
956

218
8.896
Kontraktsum

Antal busser

Kilde: Entreprenørstatistik 2017-2018, Trafikstyrelsen – Operatører med mindre end 50 busser på landsplan er lagt ind i kategorien øvrige.
*Grundet meget små størrelser er trafikselskaberne Ærø, Fanø og Samsø Bus ikke med i dette overblik. Ærø, Fanø og Samsø har hhv. 8,1 og 2 busser drevet af mindre operatører; **Opkøbt af
Nobina; ***Opgjort ved antallet af offentligt kendte kontrakter via trafikselskabernes hjemmesider, årsberetninger og andet offentligt tilgængeligt materiale
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MARKEDSAFDÆKNING

INTERESSENTKORTLÆGNING
BUSTRAFIK 3/3
Kontraktlandskab
• Der anvendes på nuværende tidspunkt ikke nettokontrakter mellem trafikselskaberne og operatørerne i Danmark. Jf. Transport- og Boligministeriet drives
ca. 60% af trafikken på bruttokontrakter med incitament og de resterende 40% på bruttokontrakter.
• Oftest anvender trafikselskaberne bruttokontrakter med incitament ved indkøb af bybuskørsel i større byer og større provinsbyer samt regionalkørsel.
• Bruttokontrakter med incitamenter er udbredt i stort omfang i dag, men incitamentsdelen er generelt beskeden sammenlignet med bl.a. Sverige. Dertil er
det meget forskelligt fra trafikselskab til trafikselskab, hvordan incitamentsparadigmerne anvendes og i hvilket omfang. Der er i den danske bustrafik
oplevet fordele ved at anvende rene bruttokontrakter og bruttokontrakter med incitament, da de er omkostningseffektive som følge af den store
konkurrence på området.
Positive incitamenter
• I 4 ud af de 6 trafikselskaber anvendes positive incitamenter i udvalgte kontrakter.
• I udvalgte kontrakter gives der incitamentsmuligheder ifm. bl.a.: Fastholdelse af
eksisterende passagerer, passagervækst, kundetilfredshed, miljøcertificering eller
mindsket brændstofforbrug.
• Ved at levere høj kvalitet kan busoperatørerne hos Movia selv afgøre, om
kontrakternes optionsmuligheder skal aktiveres. Ved andre selskaber er det ikke op
til operatøren.

Negative incitamenter
• Alle trafikselskabernes kontrakter indeholder muligheder
for at udstede bøder ved bristet leverance på kvalitet (fx
ved kundeklager).
• Omfanget af kvalitetsbristerne udgør samlet set en
meget lille andel af kontraktsummerne, under 1%.

• De ekstra indtjeningsmuligheder er beskedne og ligger oftest på omkring 1-2% i
forhold til kontraktbetalingen.*

Kilde: Rambøll analyse; Trafikstyrelsen; Interviews med trafikselskaberne
*Kun i et enkelt trafikselskab går de op til 5%
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MARKEDSAFDÆKNING

INTERESSENTKORTLÆGNING
METRO 1/2
Overblik over metroens områder

Organisering og finansiering
Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af metroen i København og står
også for anlæg af Cityringen (åbning forventes i 2019), Nordhavnsmetroen og
Sydhavnsmetroen. Den daglige drift af metroen varetages af Metro Service.
Metroselskabet blev stiftet i 2007 af staten (41,7%), Københavns Kommune (50%) og
Frederiksberg Kommune (8,3%).
Metroen er finansieret 1/3 af billetindtægter og 2/3 gennem indskud fra ejerne.
Finansiering sker over længere budgetperioder.
Instans

Rolle

Stat
• Finansierer
Kommuner og
regioner

Kilde: Rambøll analyse; Metroselskabet; Interview med Metroselskabet

Trafikselskaber
(Anlægsselskab)

• Bestiller
• Planlægning/info
• Infrastruktur

• Takstsystem
• Billetsalg+system
• Indkøb af trafik

Operatører

• Udfører (drift og vedligehold)
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INTERESSENTKORTLÆGNING
METRO 2/2
Kontraktlandskab
• De nuværende metrolinjer M1 og M2 drives af Metro Service A/S med kontraktudløb i 2024 på en bruttokontrakt med mulighed for forlængelse. Drift og
vedligehold af de kommende linjer – Cityringen og afgreningerne til Sydhavn og Nordhavn (M3 og M4) – skal ligeledes varetages af Metro Service A/S.
Kontraktlængden er fem år med mulighed for en treårig forlængelse via optioner.
• Metroselskabet arbejder tæt sammen med Metro Service A/S for at sikre et succesfuldt og tillidsfuldt samarbejde i den nye kontraktperiode, hvor målet
er, at passagererne oplever et sammenhængende metrosystem. Kontrakten har været problemfri og indeholder klar risikofordeling og klare
incitamentsstrukturer.
Positive incitamenter
• Største incitament gives til driftsstabilitet (drift og vedligehold).
• Næststørst incitament gives, hvis kundetilfredshed er høj (andel af tilfredse/meget
tilfredse kunder er over 80%). Incitamentet er stort nok til at have betydning for
operatørens indtægter. Kontrakten er formet således, da man ser kundetilfredshed
som påvirkelig af operatøren.

Negative incitamenter
• Der findes tilsvarende bod for brister ift. drift og
kundetilfredshed.
• Bodens procentuelle andel af kontraktsummen er
ukendt.

• Mindre incitament på vedligehold af systemer (fx hvor godt der passes på
skinnerne).
• Lille incitament på passagertal, dog intet af betydning, da man mener, at dette
primært styres af eksterne faktorer.
• Derudover er der ligeledes et incitament relateret til innovation inden for bl.a. grøn
omstilling. Hvis operatøren selv kommer med forslag og delvis investering, får de en
gevinstvindingsklausul, som er kontraktuelt forankret.

Kilde: Interview med Metroselskabet og Metro Service
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MARKEDSAFDÆKNING

INTERESSENTKORTLÆGNING
LETBANE 1/2
Overblik over (kommende) letbaneområder

Organisering og finansiering
Der er, udover letbanen i Aarhus, planlagt letbaner i Odense og hovedstadsområdet (på
Ring 3).
Aarhus Letbane ejes ligeligt af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.
Odense Letbane ejes af Odense Kommune. Odense Letbane forventes at være i drift i
slutningen af 2020. Finansiering igennem staten, Region Syddanmark og Odense kommune.
Hovedstadens Letbane ejes af staten, Region Hovedstaden og 11 hovedstadskommuner.
Hovedstadens Letbane forventes at være i drift fra 2025.
Rolle
Instans
Aarhus
Odense
Hovedstaden
Stat

Kilde: Rambøll Analyse; Midttrafik; Keolis; Fynbus; Metroselskabet

Kun kommune
• Finansierer
• Bestiller

•

Finansierer
(passiv)

•
•

Finansierer
(Bestiller)
Infrastruktur
Bestiller
Planlægning
og info
Takstsystem
Billetsalg

Kommuner og
regioner

•
•

Finansierer
Bestiller

Infrastruktur-/
driftsselskab

•

Infrastruktur

•
•
•

Trafikselskaber

•
•
•

Trafikplanlægning/-information
Takstsystem
Billetsalg/-system

•
•

Operatører

•

Udfører (drift og vedligehold)
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MARKEDSAFDÆKNING

INTERESSENTKORTLÆGNING
LETBANE 2/2
Kontraktlandskab
• Aarhus Letbane: Der er imellem operatøren Keolis og Midttrafik indgået en tidsubegrænset bruttokontrakt (dog minimum 9 år fra operatørens side).
• Odense Letbane: Der underskrevet en bruttokontrakt imellem Keolis og Fynbus. Kontraktens længde vil være 8 år med mulighed for at forlænge med en
7-årig option.
• Hovedstadens Letbane: Kontrakten imellem Metroselskabet og Hitatchi (som har valgt Metro Service som underleverandør) er ligeledes en
bruttokontrakt og har en varighed på 15 år. Kontrakten følger de samme kontraktprincipper, som gør sig gældende for metroen.

Positive incitamenter

Incitamenterne nedenfor gør sig gældende for
Aarhus Letbane. Incitamenterne for de øvrige
Letbaner kendes ikke endnu.

Negative incitamenter

Kontrakten indeholder bonusmodeller, der understøtter fokus på driftsstabilitet,
pålidelighed og passagertilfredshed.

Kontrakten indeholder bodsmodeller, der understøtter fokus på
driftsstabilitet, pålidelighed og passagertilfredshed.

• Driftsstabilitet fokuserer på udgået kørsel, hvor der gives bonus på DKK 250.000,
hvis antallet af køretimer, der er udgået pr. kvartal, ligger under 60. Bonussen deles
imellem operatøren og vedligeholderen.

• Bodsmekanismen omkring driftsstabilitet er ligeledes bygget
op om udgåede kørsler. Der kræves DKK 60 pr. minut, der er
udgået.

• Tilsvarende gives der en bonus på DKK 250.000, hvis passagertilfredsheden i de
halvårligt gennemførte undersøgelser er højere end det forud fastsatte måltal.

• For pålideligheden afkræves operatøren en bod på DKK 4.000
for hver 0,1% rettidighedsmålet er under 98% pr. måned.

• Pålideligheden tager udgangspunkt i procentvise rettidighedsmålinger. Såfremt
operatøren når +99% rettidighed pr. kvartal, gives en bonus på DKK 125.000.

• Endeligt indeholder kontrakten en bod relateret til
vedligehold. For hver påbegyndt time leveringen af et
letbanetog til vedligehold er forsinket, afkræves DKK 750 i
bod.
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MARKEDSAFDÆKNING

INTERESSENTKORTLÆGNING
JERNBANE 1/2
Overblik over statens og øvrige baner

Organisering og finansiering

Trafikken på de statslige baner køres på forskellige betingelser. Størstedelen er
persontrafik, der udføres som ”offentlig servicetrafik” og køres på kontrakt med staten.
Det vil sige trafik, hvortil der kan ydes offentligt driftstilskud. Derudover køres der fri
trafik, dvs. trafik som ikke køres på kontrakt med staten samt godstrafik.
Finansieringen af statens baner ift. infrastruktur sker gennem staten via Banedanmark.
Drift og materielanskaffelse betales af staten via kontrakter (udbudte og forhandlede). For
privatbanerne dækkes begge dele af almindelige bloktilskud, dvs. igennem regionerne.
Billetindtægter indgår som væsentlig del af finansieringen for begge baner.
Rolle
Instans
Statslig jernbanetrafik
Private baner
•

Stat

•
•

Infrastruktur
(baner, signaler)
Bestiller/finansierer
Trafikinformation

Regioner

•

Bestiller/finansierer

Trafikselskaber

•
•
•

Takstsystem
Billetsalg/system
Indkøber af trafik

•
•

Infrastruktur (baner)
Trafikplanlægning/information/afvikling
Sælger billetter

Operatører

•

Kilde: Folketinget, Trafikstyrelsen
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MARKEDSAFDÆKNING

INTERESSENTKORTLÆGNING
JERNBANE 2/2
Kontraktlandskab
Der anvendes på jernbanenettet både netto- og bruttokontrakter med og uden incitamenter.

Statslig jernbanetrafik

Danmarks største jernbaneoperatør, DSB, er
en selvstændig offentlig virksomhed. DSB
kører tog på en forhandlet kontakt med Trafik-,
Bygge-, og Boligministeriet. Denne kontrakt
har udløb i 2024 og er en nettokontrakt.

Arriva driver togtrafikken i Midt- og Vestjylland
og har i 2018 genvundet kontrakten. Dette
idriftsættes i 2020 og udløber 2028 (med en 2årig option). Denne kontrakt er ligeledes en
nettokontrakt, hvor operatøren oppebærer alle
billetindtægter.
Det er kun Sydtrafiks ene bane, hvor
driften er udliciteret.
Operatørerne på alle de andre
privatbaner er reelt set datterselskaber
til trafikselskaberne (af og til med en
kommune som minoritetsaktionær),
hvilket godt kan stille kontrakterne i et
lidt andet lys

Kilde: Ramboll analyse; Trafikstyrelsen

Privatbaner

De private baner fordeler sig på 6 kontrakter,
der dækker i alt 14 strækninger. Alle
kontrakterne er bruttokontrakter. 10 af disse
strækninger har bruttokontrakter med
incitamenter.
Det er alle Movias 9 strækninger, der har
incitamenter, hvilket også er gældende for
Sydtrafiks ene strækning.
Derimod er der ingen incitamenter i hverken
Midttrafiks ene strækning eller NT’s 3
strækninger.
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1. Introduktion (side 3)
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3. Den værdiskabende kontrakt (side 10)
3.1. Kritiske succesfaktorer (side 12)
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KRITISKE SUCCESFAKTORER

KSF ANALYSE 1/4
OMKOSTNINGER*

M
M

Lav prioritet

Høj prioritet

Operatører

Trafikselskaberne

Kommuner/regioner

Brugerne

Placering
• Lave omkostninger er
afgørende for, at operatørerne
er profitable.

Placering
• Lave omkostninger er
afgørende for, om
trafikselskaberne overholder
deres budgetter.

Placering
• Lave omkostninger er
afgørende for, om
kommunerne og regionerne
overholder deres budgetter.

Placering
• Brugerundersøgelserne viser,
at brugerne prioriterer
billetpriser højt.

Udfordring
• Trafikselskaberne er ikke
underlagt konkurrence, som
skaber et behov for
vedvarende
omkostningsminimering.

Udfordring
• Begrænset erfaring med ny og
mere miljøvenlig teknologi, fx
elbusser.
• Initiativer som grøn omstilling
kan muligvis sætte
omkostningerne under pres.

Udfordring
• Operatørernes muligheder for
omkostningsreduktion er
begrænsede, da deres
ansvarsområde er afgrænset.
• Kontraktstørrelsen gør det
sværere for operatørerne at
opnå stordriftsfordele. For
Metro Service kan udfordringen
omvendt være, at de er meget
afhængige af få men
betydningsfulde linjer, hvilket
gør systemet følsomt.

Udfordring
• Siden 2001 er prisen på tog og
bus steget – hhv. med 55 og
70%, mens det er blevet
billigere at køre bil.

Katalysatorer
Udnyttelse af data og
nye teknologiske
løsninger

Sammenhæng/
Interoperabilitet

Pålidelighed

Repræsenterer parterne inden for bus, tog letbane

Stordriftsfordele

Optimal allokering af
aktiver, risici og
ansvarsområder

Tættere samarbejde
mellem operatører og
trafikselskaber

Repræsenterer parterne inden for metro

Kilde: Input fra operatører og trafikselskaber kommer fra interviews. Input fra kommuner/regioner og brugere kommer fra skrivebordsstudier.
*Hver part er repræsenteret ved en cirkel i samme farve, som passer til forklaringerne under linjen. For at vise de forskelle der er for Metro Service og Metroselskabet i forhold til de øvrige
hhv. operatører og trafikselskaber er disse angivet med et ”M”.
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KRITISKE SUCCESFAKTORER

KSF ANALYSE 2/4
GRØN OMSTILLING*
M

Lav prioritet

M

Høj prioritet

Operatører

Trafikselskaberne

Kommuner/regioner

Brugerne

Placering
• Operatørerne har ingen
selvstændig interesse i at drive
en grøn omstilling, idet
kontrakterne i hovedreglen
ikke fastsætter målsætninger
herfor. Operatørerne har under
interviews tilkendegivet, at de
er interesserede i at bistå til
den grønne omstilling, hvis
kontrakterne i højere grad
understøttede dette.

Placering
• Trafikselskaberne er splittede i
deres ambitioner om grøn
omstilling. Movia, Sydtrafik og
NT giver udtryk for ambitioner
om grøn omstilling i deres
fremtidsplaner.
Trafikselskaberne måles ikke
på grøn omstilling fra
regioner/kommuner, hvilket
gør det til en lav prioritet.

Placering
• Regioner/kommuner mener
generelt, at grøn omstilling har
høj prioritet. Eksempelvis har
Københavns Kommune en
ambition om at være CO2neutral i 2025, men det er
svært at finde konkrete
initiativer, som understøtter
dette.

Placering
• Undersøgelser viser, at en stor
andel af brugere ønsker at
transportere sig klimavenligt.

Udfordring
• Kontrakter understøtter ikke
grøn omstilling.

Udfordring
• Kontrakter understøtter ikke
grøn omstilling.
• Begrænset erfaring med ny og
mere miljøvenlig teknologi, fx
elbusser.

Udfordring
• Initiativer som grøn omstilling
kan muligvis sætte
omkostningerne under pres.

Katalysatorer
Udnyttelse af data og
nye teknologiske
løsninger

Sammenhæng/
Interoperabilitet

Ændrede rammevilkår

Repræsenterer parterne inden for bus, tog letbane

Passagervækst

Incitamentskontrakter

Optimal allokering af
aktiver, risici og
ansvarsområder

Repræsenterer parterne inden for metro

Kilde: Input fra operatører og trafikselskaber kommer fra interviews. Input fra kommuner/regioner og brugere kommer fra skrivebordsstudier.
*Hver part er repræsenteret ved en cirkel i samme farve, som passer til forklaringerne under linjen. For at vise de forskelle der er for Metro Service og Metroselskabet i forhold til de
øvrige hhv. operatører og trafikselskaber er disse angivet med et ”M”.
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KRITISKE SUCCESFAKTORER

KSF ANALYSE 3/4
PASSAGERVÆKST*
M

Lav prioritet

M

Høj prioritet

Operatører

Trafikselskaberne

Kommuner/regioner

Brugerne

Placering
• Har relativt høj prioritet hos
operatørerne, da de mener, at
passagervækst er afgørende for,
at de ikke på lang sigt mister
deres forretningsgrundlag.

Placering
• Trafikselskaberne udtrykker
offentligt i fremtidsplaner
ambitioner om passagervækst,
men ifølge de gennemførte
interviews har passagervækst
lav prioritet og kan i visse
tilfælde opfattes som en kilde
til udfordringer.

Placering
• Der er stor forskel på, hvor
højt passagervækst prioriteres i
de enkelte regioner. Region
Hovedstaden tillægger det
højest prioritet (her er
trængselsproblemet størst),
mens andre regioner tillægger
det mindre prioritet.

Placering
• Brugerne er i højere grad
fokuserede på de faktorer, som
direkte påvirker dem, hvorfor
de er placeret som indifferente.

Udfordring
• Trafikselskaberne er ikke
kontraktuelt incentiveret til at
generere trafikvækst.

Udfordring
• Som det er nu, betyder flere
kunder større omkostninger.

Udfordring
• Har ikke noget kontraktuelt
incitament til at generere
passagervækst, da operatørerne
ikke kompenseres for de øgede
drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger i
de nuværende kontrakter.

Katalysatorer
Pålidelighed

Sammenhæng/
Interoperabilitet

Antal afgange

Rejsetid

Pris

Markedsføring

Optimal allokering af
aktiver, risici og
ansvarsområder

Incitamentskontrakt

Udnyttelse af data og
nye teknologiske
løsninger

Ændrede rammevilkår

Grøn omstilling

Enkel anvendelse

Repræsenterer parterne inden for bus, tog letbane

Repræsenterer parterne inden for metro

Input fra operatører og trafikselskaber kommer fra interviews. Input fra kommuner/regioner og brugere kommer fra skrivebordsstudier.
*Hver part er repræsenteret ved en cirkel i samme farve, som passer til forklaringerne under linjen. For at vise de forskelle der er for Metro Service og Metroselskabet i forhold til de
øvrige hhv. operatører og trafikselskaber er disse angivet med et ”M”.
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KRITISKE SUCCESFAKTORER

KSF ANALYSE 4/4
KUNDETILFREDSHED*

M
M

Lav prioritet

Høj prioritet

Operatører

Trafikselskaberne

Kommuner/regioner

Brugerne

Placering
• Operatørerne er interesserede i,
at brugerne er tilfredse, da det
ultimativt er forudsætningen for,
at folk gider at anvende kollektiv
trafik. Kontraktuelle incitamenter
understøtter i nogen grad dette.

Placering
• Trafikselskaberne har i
forretningsplaner betydeligt
fokus på kundetilfredshed.

Placering
• Ifølge fremtidsplaner virker
kundetilfredshed ikke til at
have høj prioritet.

Placering
• Naturligt er kundetilfredshed
vigtig for brugerne.

Udfordring
• Kundetilfredsheden kan være
et problem, hvis den giver
passagervækst, som ikke
nødvendigvis er i
trafikselskabets interesse.

Udfordring
• At samle politisk opbakning til
at satse på kollektiv trafik.

Udfordring
• Der anvendes allerede i nogen
grad kontraktuelle incitamenter,
som angår kundetilfredshed.
Spørgsmålet er imidlertid, om de
fastsatte kundetilfredshedsmål
understøtter kundetilfredshed.

Katalysatorer
Pålidelighed

Sammenhæng/
Interoperabilitet

Antal afgange

Udnyttelse af data og
nye teknologiske
løsninger

Renhold

Service/Mødet med
chaufføren

Incitamentskontrakt

Enkel anvendelse

Komfort

Tryghed

Rejsetid

Pris

Repræsenterer parterne inden for bus, tog letbane

Repræsenterer parterne inden for metro

Input fra operatører og trafikselskaber kommer fra interviews. Input fra kommuner/regioner og brugere kommer fra skrivebordsstudier.
*Hver part er repræsenteret ved en cirkel i samme farve, som passer til forklaringerne under linjen. For at vise de forskelle der er for Metro Service og Metroselskabet i forhold til de
øvrige hhv. operatører og trafikselskaber er disse angivet med et ”M”.
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KONTRAKTUEL BASELINE

BUSKONTRAKT: A18 UDBUD AF RUTEKØRSEL UDBUD 1/3
VURDERING
Emne

Stamdata

Generelt

Undersøgelsesgenstand

Vurdering

Omkostninger

• Udbud af ca. 400.000 køreplantimer pr. år og
136 driftsbusser. 75 ruter på Vestsjælland og på
Lolland-Falster.
• Mulighed for enkeltvise bud eller
kombinationsbud.
• Basispakke med nulemissionsmateriel (el
delopladet eller endestationsopladet eller brint)
• Optioner på fossilfrit materiel (HVO eller biogas)

Grøn omstilling

KSF

Passagervækst
Kundetilfredshed
Udnyttelse af data og nye teknologiske
løsninger

Interoperabilitet
KSFKatalysatorer Pålidelighed

Kontrakt• Bruttokontrakt med incitamenter
type
• Op til 12 år (inklusive forlængelser).
• Hvis operatøren lever op til kvalitetskrav
Kontrakt(herunder kundetilfredshed) og graden af udført
længde
kørsel, har operatøren ret til at få forlænget
kontrakten.

Optimal allokering af aktiver, risici og
ansvarsområder
KPI’er
Økonomiske incitamenter
Taktiske
elementer

Data
Governance for samarbejde
Samarbejdskultur
Kommunikation og afrapportering

Graden af opfyldelse:

Minimal

Nogen

Middel

Høj

Best practice
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KONTRAKTUEL BASELINE

BUSKONTRAKT: A18 UDBUD AF RUTEKØRSEL UDBUD 2/3
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand
Omkostninger

Nærmere om vurdering
•
•

KSF

Grøn omstilling

Passagervækst
Kundetilfredshed

•
•
•
•

Udnyttelse af data og nye
teknologiske løsninger
Interoperabilitet
KSFKatalysatorer

•
•
•

Pålidelighed

•
•

Optimal allokering af aktiver, risici
og ansvarsområder

•

Kontrakten indeholder ikke en gevinstdelingsmekanisme, som intensiverer operatøren til at reducere sine omkostninger
løbende.
Omfattende regulering af miljøforhold både ift. emissionskrav, mulighed for forsøgsperiode med brintbusser samt
forpligtelser omkring grøn optimering af arbejdsprocesser. Desuden muligheder for at blive belønnet i evalueringsmodellen.
Kontrakten indeholder ikke en incitamentsstruktur, som belønner operatøren for yderligere miljøinitiativer, ej heller
samarbejdsmekanismer til at sikre realiseringen.
Eksempel på bestemmelse afsnit 5.1: ”Operatøren forpligtiger sig endvidere til – ifm. driften af de garageanlæg og
værksteder, der servicerer de busser, som er omfattet af kontrakten – at tilrettelægge arbejdsprocesser, der stedse søger at
fremme anvendelsen af en renere teknologi, at fremme genanvendelse og begrænse problemer ifm. affaldsbortskaffelse.”
Kontrakten indeholder ikke en incitamentsstruktur, som giver tilskyndelse til at få passagertallet til at vokse. En afledt effekt
af høj kundetilfredshed kan være passagervækst, men det adresseres ikke selvstændigt.
Kontrakten indeholder en grundig regulering af parternes arbejde med kundetilfredshed og med fastsatte krav til
kundetilfredsheden på de enkelte udbudsenheder og målepunkter.
Der gennemføres omfattende dataregistrering. Hvordan parterne skal udnytte disse data, fremgår ikke af kontrakten, og vi
kan således ikke sige noget om, hvorvidt data udnyttes effektivt. Kontrakten indeholder derimod muligheder for at integrere
teknologiske løsninger i driften fx med forsøg af brintbusser.
Eksempel på bestemmelse, Pkt. 2.7 forsøg med brintbus, side 50: ”MOVIA kan forlange et brintforsøg gennemført for linje
300S/30E for at imødekomme Region Hovedstadens mål om nulemission i 2030.”
Kontrakten indeholder ingen regulering, som sikrer sammenhæng til andre befordringsmidler. Kontrakten er detailreguleret
fsva. køreplaner og køretider, hvilket ikke efterlader rum til interoperabilitet.
Kontrakten går videre end blot bodsbetalinger på ringe pålidelighed og stiller krav om fælles samarbejde for udbedring af
problemerne.
Eksempel på bestemmelse, Pkt. 2 udbuddets omfang, side 36 f: ”Der stilles krav til pålidelighed på mindst 85 %. Hvis
pålideligheden falder under 80% tre måneder i træk, skal operatør og MOVIA indgå i samarbejde.”
På flere punkter viser kontrakten, at der er gjort overvejelser om optimal allokering af ejerskab og aktiver. Eksempelvis
tilbydes der forskellige ejerskabsmodeller til IT-udstyr.
Eksempel på bestemmelse, Pkt. 16.4 Regulering af betalingen, side 199: ”Reguleringen af betalingen (faste-, busafhængige-,
facilitets- og køreplantimeafhængige omkostninger), som er sket efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for
buskørsel i Danmark. Afhængig af, hvilket brændstof/drivmiddel der anvendes, reguleres efter forskellige indeks.”
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BUSKONTRAKT: A18 UDBUD AF RUTEKØRSEL UDBUD 3/3
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering
•

KPI’er

•
•

Økonomiske incitamenter

•
•
•

Taktiske
elementer

Data

Governance for samarbejde

•
•
•

Samarbejdskultur

Kommunikation og afrapportering

•

•

Kontrakten rummer en omfattende bonus- og bodsstruktur knyttet op på specifikke KPI’er – i forhold til KSF’er særligt
kundetilfredshed. Herunder måles kundetilfredshed og graden af udført kørsel.
Af KSF’erne og katalysatorerne er kundetilfredshed og pålidelighed de eneste, der er knyttet op på KPI’er. KPI’erne tager dog
hensyn til forsøgsimplementering af brintbusser ved at have tilpassede og eksklusive KPI’er for disse.
Kundetilfredshed som beskrevet ovenfor er det primære parameter for økonomiske incitamenter. Kontrakten rummer både
bod, bonus (op til 3%) og mulighed for forlængelse af aftalen med 2 år. Det virker til, at boden kun relaterer sig til kritiske
punkter, om end yderligere adressering af KSF’erne mangler.
Kontrakten indeholder ingen økonomiske incitamenter til at arbejde for de øvrige KSF’er med fx løbende forbedringer,
omkostningsreduktioner, målsætninger inden for grøn omstilling eller lign.
Eksempel på bestemmelse, § 3 stk. 3: ”Under forudsætning af, at operatøren leverer den aftalte kvalitet for den enkelte
enhed, har operatøren ret til en forlængelse af kontraktperioden. Forlængelsen kan opnås for en kontraktperiode på 2 år ad
gangen.”
Kontrakten indeholder bestemmelser om krav til valg af IT-systemer, teknisk udstyr, rettigheder til information mv. Desuden
meget udførlige beskrivelser af, hvilke krav, der gælder ved eks. fejl i systemer, udveksling af information mv. Endelig er der
defineret regler for, hvilke informationer operatøren skal registrere og videresende til MOVIA.
Kontrakten indeholder manglende klarhed ift. om potentialet i dataene udnyttes ved, at 3. parter får adgang til disse.
Kontrakter indeholder ikke bestemmelser, som fastsætter, hvordan konflikter eskaleres, og hvordan disse kommunikeres
mellem operatør og MOVIA. Derudover mangler kontrakten operationaliserbare bestemmelser, der definerer procedurer og
retningslinjer for styringen af samarbejdet, såsom understøttelse af fælles arbejdsindsatser, pain & gain sharing m.m.
Kontrakten indeholder i begrænset omfang bestemmelser, hvor der lægges vægt på samarbejdet ift. køreplansmøder og
samarbejde rundt om hvert IT-system. Der mangler dog en formel samarbejdsorganisation og regulering af, hvordan man
kunne arbejde med fælles løbende forbedring, no-blame kultur og effektiv problemløsning. Dog foreligger der en
samarbejdsforpligtelse ved manglende pålidelighed i driften.
Eksempel på bestemmelse, Pkt. 5 IT, side 134: ”Før driftsstart aftaler Movia og operatøren, hvor det er relevant, præcise
forretningsgange, driftsopgaver og ansvarsfordeling for hvert IT-system. Movia kræver i den forbindelse, at operatøren
udpeger en IT-ansvarlig person (eller servicedesk) hos operatøren, som skal være kontaktperson til Movia i alle spørgsmål
vedrørende IT.”
Aftalen indeholder begrænset regulering af kommunikationen imellem parterne og ift. rapportering alene ren praktik med
rapportering på aftalens udførelse og driftsuregelmæssighed. I tråd med en samarbejdsorganisation kunne der være fastlagt
en mere præcis kommunikations og rapporteringsforpligtelse.
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BUSKONTRAKT: 12. UDBUD AF BUSKØRSEL 1/4
VURDERING
Stamdata

Generelt

Emne

Undersøgelsesgenstand
Omkostninger

• Esbjerg bybusser: 29 busser, 116.911
køreplanstimer pr. år. Indbefatter også drift af
Esbjerg Rutebilsstation.

Grøn omstilling

KSF

Passagervækst

• Esbjerg lokalkørsel: 21 busser, 31.112
køreplansstimer pr. år
Kontrakttype

• Bruttokontrakt med incitamenter

Kontraktlængde

• 2 år.
• Sydtrafik har option på at forlænge kontrakten
med yderligere 2 år med et år ad gangen på
uændrede vilkår.

Vurdering

Kundetilfredshed
Udnyttelse af data og nye teknologiske
løsninger
Interoperabilitet
KSFKatalysatorer Pålidelighed
Optimal allokering af aktiver, risici og
ansvarsområder
KPI’er
Økonomiske incitamenter
Taktiske
elementer

Data
Governance for samarbejde
Samarbejdskultur
Kommunikation og afrapportering

Graden af opfyldelse:

Minimal

Nogen

Middel

Høj

Best practice
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BUSKONTRAKT: 12. UDBUD AF BUSKØRSEL 2/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering

Omkostninger

•

Der foreligger ikke regulering vedr. omkostninger og fokus på arbejdet med (i fællesskab) at reducere disse.

•

Der er regulering vedr. gældende myndighedskrav for emissioner og støjniveauer. Derudover kan Sydtrafik jf. bilag 7:
”kræve fra vognmændene i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden, således at
der eventuelt kan udarbejdes grønne regnskaber”. Det gælder blandt andet kortlægning af:
o For busser dækker det emissionsforhold og brændstofforbrug og antal kørte km.
o For busanlæg dækker det vandforbrug, energiforbrug og affaldshåndtering.
Bestemmelsen er alene formuleret som en eventualitet og burde være en fast fælles forpligtelse. Bestemmelsen ville
derudover være mere egnet, hvis der ikke alene var tale om en kortlægning, men i stedet også var forpligtelser tilknyttet at
forbedre sig på de givne områder – gerne med incitamenter.

Grøn omstilling
•

KSF

Passagervækst

•

Ingen relateret regulering.

•

Kontrakten indeholder bestemmelser ang. kundetilfredshed med mulighed for målinger på kundeundersøgelser,
observationer, regularitetsmålinger, driftens udførelse, kundehenvendelser mfl. En videre og mere præcis regulering ville
øge effektiviteten heraf.
Eksempel på bestemmelse, bilag 7:”Kvalitetsstyringen er et redskab til at sikre, at kunderne får et servicetilbud, som de er
tilfredse med, og at dette servicetilbud udvikles i takt med kundernes ønsker. […] Kvalitetssystemet vil eventuelt indeholde
udarbejdelse af en kvalitetshåndbog, der i så fald forventes at beskrive både Sydtrafik's interne kvalitetsstyring og den
eksterne kvalitetsstyring.”
Afsnittet omkring kundetilfredshed savner klarhed ift. operationaliseringen imellem Sydtrafik og operatøren.
Kvalitetshåndbogen ville være et best practice-minimum, ligesom der savnes en beskrivelse af, hvordan parterne i
fællesskab har et ansvar for at løfte kundetilfredsheden. Endeligt kunne man med fordel udnytte det (potentielt) gode
datasæt til benchmarking-studier og positiv incitamentsstyring.

•
Kundetilfredshed
•
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BUSKONTRAKT: 12. UDBUD AF BUSKØRSEL 3/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering
•

Udnyttelse af data og nye
teknologiske løsninger

•
•
•

Interoperabilitet
KSFKatalysatorer
Pålidelighed

Optimal allokering af aktiver, risici
og ansvarsområder

•
•
•
•
•
•
•
•

Taktiske
elementer

KPI’er
•
•

Udover et løbende forbedret kvalitetsstyringssystem har Sydtrafik ”ret til at installere billetteringsudstyr, computer, trådløst
internet, infotainment, net-udstyr, positioneringsudstyr, dataopsamlingsudstyr og informationsskilte i vognmændenes
busser” jf. bilag 3, afsnit 3.3.1.
Reguleringen vedr. udnyttelse af data er alene beskrevet i et omfang begrænset til kundetilfredshed, mens aftalen ikke
indeholder regulering af, hvordan man kan anvende data til fremadrettet udvikling.
Derudover indeholder aftalen ikke bestemmelser om, hvordan parterne kan kigge på at anvende nye teknologiske løsninger
til understøttelse af KSF’erne.
Interoperabilitet er alene adresseret ved, at tilbudsgiver på Esbjerg bybusser ligeledes skal give tilbud på driften af Esbjerg
Rutebilsstation, hvilket inkluderer oplysningstjeneste og salg af rejsehjemler for Sydtrafik. Der er snitflader over mod andre
vognmænd, for hvem faciliteterne skal stilles til rådighed.
Aftalen mangler, at der er indtænkt koordineringsforpligtelser i forbindelse med driften af busstationen, alternativt indlagt
samarbejdsforpligtelser med relevante planlægningsorgan, så man fx arbejder på at optimere sammenhængen i
bustransporten, der har udgangspunkt i Esbjerg Rutebilsstationen.
Der laves regularitetsmålinger, og der er bodsforhold på forsinkelser og håndtering af forsinkelser
Eksempel på bestemmelse: ”I nedenstående situationer kan Sydtrafik opkræve bod på 1.500 kr., pr. konstateret tilfælde […]
der kan opkræves bod flere gange for samme kvalitetsbrist, såfremt denne ikke afhjælpes.”
Det ville forbedre aftalen, hvis der i stedet for ”flere gange bod” forelå parterne en forpligtelse til at indgå samarbejde om at
løse det givne problem. Endvidere savnes en positiv incitamentsstyring.
Kontrakten indeholder en tydelig allokering af aktiver og ansvar særligt ift. IT, som indikerer, at allokeringen er overvejet.
Eksempel på bestemmelse: ”Trafikselskabet leverer IT-udstyr til det antal busser, vognmanden er forpligtet til jf. kontrakten.
Dette gælder både busser i drift og kontraktlig forpligtede reservebusser. Såfremt vognmanden finder det hensigtsmæssigt
at have flere reservebusser end angivet i kontrakten, afholder vognmanden selv udgiften til installation af IT-udstyr.”
Omvendt savner kontrakten regulering af, hvordan parterne kunne allokere ansvarsområder for udvikling af KSF
elementerne, ligesom allokeringen af risici under KPI-bodsparadigmet er meget uklart og ubalanceret.
Kontrakten indeholder kun KPI’er ift. kundetilfredshed, og er knyttet til et bodsparadigme. I dette paradigme har ST adgang
til at lave modregning på op til 150% ved aftalt kørsel, der ikke gennemføres. Eksempel på bestemmelse: ”Såfremt en del af
den aftalte kørsel ikke gennemføres som planlagt, bortfalder betaling i henhold til § 19, stk. 7. Herudover foretages en
modregning efter følgende princip: […] Tredje og følgende gange i et køreplanår kørsel udgår af samme årsag, modregnes
150% af den bortfaldne betaling.”
Fairness og balancen kan diskuteres i modregningen på 150%, særligt når årsager til udgået kørsel defineres som ”vejrlig”,
”trafikuheld” og ”trafikproblemer” – forhold uden for operatørens kontrol.
Der mangler KPI-understøttelse af de øvrige KSF’er og generelt bare værdiskabende KPI’er.
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BUSKONTRAKT: 12. UDBUD AF BUSKØRSEL 4/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering
•

Økonomiske incitamenter

•
•

Data
•
Governance for samarbejde

•
•

Taktiske
elementer

•
Samarbejdskultur

•

•
Kommunikation og afrapportering

•

Kontrakten indeholder et differentieret bodssystem, der er baseret på kritikaliteten af givne misligholdelsestilfælde. Det er
dog kun knyttet til kundetilfredshed af KSF’erne.
Kontrakten indeholder ingen økonomiske incitamenter til at arbejde for de øvrige KSF’er med fx løbende forbedringer,
målsætninger inden for grøn omstilling eller lignende.
Trafikselskaberne har ret til at benytte IT-udstyret til at indsamle vognmandspecifikke oplysninger, men der kan træffes
aftale om, at data ikke videregives til andre. Der kunne med fordel fremgå et tydeligere dataejerskab og en tydeligere
beskrivelse af anvendelsen. Fremfor at begrænse delingen af data, kunne der arbejdes med, hvordan man kunne dele data
med aftalte interessenter mhp. vidensdeling og udvikling.
Kontrakten indeholder kun basal regulering om adgangen til genforhandlinger ved væsentlige ændringer i
omkostningsudvikling drevet af lovgivning og basale procedurer for eskalation (voldgift).
Kontrakten mangler i udtalt grad operationaliserbare og værdiskabende bestemmelser, der definerer procedurer og
retningslinjer for styringen af samarbejdet, såsom understøttelse af fælles arbejdsindsatser, pain & gain sharing m.m.
Eksempel på bestemmelse, § 23: ”Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis
omkostningsudviklingen vedrørende busdrift på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i § 23.”
Kontrakten indeholder alene en meget begrænset regulering af samarbejdsorganisation mellem Sydtrafik og vognmanden.
Der mangler formel samarbejdsorganisation, hvordan man kunne arbejde med fælles løbende forbedring, no-blame kultur og
effektiv problemløsning.
Eksempel på bestemmelse, § 1, stk. 6 og §6: ”Vognmanden udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for
vognmanden kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kontaktpersonen skal kunne skrive og
tale dansk, da al kommunikation med Sydtrafik skal foregå på dansk. […] Vognmanden udfører kørslen i nært samarbejde
med Sydtrafik, Sydtrafiks samarbejdspartnere og øvrige vognmænd.”
Kontrakten indeholder begrænset regulering af kommunikationen imellem parterne, og ift. rapportering alene ren praktik
med rapportering på aftalens udførelse i nævnte kvalitetsstyringssystem. I tråd med en samarbejdsorganisation kunne der
være fastlagt en mere præcis kommunikations- og rapporteringsforpligtelse, fx med statusmøder.
Eksempel på bestemmelse, § 6: ”Sydtrafik skal i hele driftstiden kunne komme i kontakt med vognmanden eller en
repræsentant for denne såvel telefonisk som pr. e-mail. Vognmanden er forpligtet til at arbejde for, at der opnås et positivt
samarbejde mellem Sydtrafik og chauffører og andet personale hos vognmanden.”
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BUSKONTRAKT: UDBUD AF FLEXTRAFIK 29. UDBUD 1/4
VURDERING
Stamdata

Generelt

Emne

Undersøgelsesgenstand

Vurdering

Omkostninger

Udbud af hhv. variabel kørsel (teletaxi, handicap,
sygehus m.m.) og fast kørsel (skoler og
institutioner).
• Variabel: 681.444 køreture, forventet
omkostning 147 mio., 6 vogntyper max 1500
vogne i alt (forskellig pr. kategori)
• Fast: 35.445 køretimer

Grøn omstilling

KSF

Passagervækst
Kundetilfredshed
Udnyttelse af data og nye teknologiske
løsninger

Kontrakt• Bruttokontrakt med incitamenter
type
• Variable: 1 års varighed, option på at forlænge
med 1 år (af flere gange) mod regulering af
tilbudspriser
Kontraktlængde
• Fast: Fra 35 til 50 måneder – forskellig fra
pakke til pakke. NT kan forlænge aftalerne med
op til 2 år på uændrede vilkår.

Interoperabilitet
KSFKatalysatorer Pålidelighed
Optimal allokering af aktiver, risici og
ansvarsområder
KPI’er
Økonomiske incitamenter
Taktiske
elementer

Data
Governance for samarbejde
Samarbejdskultur
Kommunikation og afrapportering

Graden af opfyldelse:

Minimal

Nogen

Middel

Høj

Best practice
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BUSKONTRAKT: UDBUD AF FLEXTRAFIK 29. UDBUD 2/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering
•
•

Omkostninger
•
•

KSF

Grøn omstilling

Passagervækst

Kundetilfredshed

•

Kontrakten savner regulering, der giver vognmændene incitament til at arbejde med omkostningsoptimering.
Ift. NT’s egen omkostningsoptimering udarbejder NT’s system Planet dagligt nye køreplaner (variabel kørsel) for den
efterfølgende dag baseret på de modtagne bestillinger og givne prioriteringer, hvilket skal sikre den mest økonomisk
effektive løsning. Derudover indeholder aftalen muligheden for udskiftning i vognmændenes flåde, så bilerne matcher det
reelle behov – et forhold, der med fordel kunne være et fælles ansvar for at sikre løbende optimering.
Eksempel på bestemmelse, bilag A: ”Denne optimering af kørselsplanlægningen er med til at sikre den, for NT økonomisk
mest fordelagtige, og derfor også den for entreprenørerne mest retfærdige, fordeling af kørslen.”
Reguleringen ift. grøn omstilling er begrænset til minimale initiativer med udskiftning i vognflåderne og planlægningspriser,
der er indrettet således, at man prioriterer at undgå tom returkørsel. Initiativer er rent symbolske, og der savnes konkrete
initiativer knyttet op på KPI’er og incitamenter.
Eksempel på bestemmelse, afsnit 3.2.2: ”(…)både af miljømæssige og økonomiske årsager [kan det] være hensigtsmæssigt
at erstatte en liftvogn med en vogn uden lift som følge af et ændret elev-/brugergrundlag i aftaleperioden. Tilsvarende kan
det være hensigtsmæssigt at erstatte en større vogn med en mindre vogn.”

•

Der er ikke nogen regulering, som forholder sig til passagervækst.

•

Kundetilfredshed dækkes alene indirekte gennem bestemmelser om kørslens udførelse, chaufførernes uddannelse og ageren.
Der savnes incitamenter, som understøtter arbejdet med at tilsikre en høj kundetilfredshed.
Eksempel på bestemmelse, afsnit 3.2.3: ”Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører der anvendes til kørslen, ved
uddannelse eller instruktion, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognen, og kender reglerne for transport af
handicappede mv. […] Chaufførerne skal være velsoignerede, optræde venligt og kunne tale og forstå dansk samt være i
stand til at hjælpe passagererne i tilstrækkeligt omfang. NT ønsker tilfredse brugere og forventer derfor, at chaufførerne
leverer en korrekt og upåklagelig brugerbetjening.”

•
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BUSKONTRAKT: UDBUD AF FLEXTRAFIK 29. UDBUD 3/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Udnyttelse af data og nye
teknologiske løsninger

KSFKatalysatorer

Nærmere om vurdering
•
•
•

Interoperabilitet

•
•

Pålidelighed

•
•
•

Optimal allokering af aktiver, risici
og ansvarsområder

KPI’er
Taktiske
elementer

•

NT har en løbende dataindsamling (se Data) der anvendes til ‘live’-planlægning af køreplaner mhp. optimering.
Eksempel på bestemmelse, bilag A: ”Planetsystemet planlægger kørslen således at den udføres bedst og billigst […] tager i
planlægningen hensyn til en lang række faktorer: hvor vognen befinder sig, hvor mange passagerer der er plads til, hvad
vognen koster, hvorfra og hvortil der skal køres (…)”
Aftalen indeholder ikke regulering af, hvordan man kan anvende data til fremadrettet udvikling, og derudover indeholder
aftalen ikke bestemmelser om, hvordan parterne kan anvende nye teknologiske løsninger til understøttelse af KSF’erne.
Der er ingen regulering, som forholder sig til interoperabilitet.
Pålidelighed er reguleret gennem et bods-paradigme i afsnit 4.7, som dækker følgende kritiske forhold ift. pålidelighed
såsom overholdelse af køretidsplaner og udeladelse af aftalt kørsel, ligesom entreprenøren derudover er forpligtet til at
refundere udgifter til alternativ transport for kunder pga. manglende eller forsinket transport, hvis forholdet skyldes fejl hos
entreprenøren eller vedkommendes personale. Endelig har NT en hæveadgang ved gentaget misligholdelse.
Eksempel på bestemmelse, afsnit 4.7: ”I gentagelsestilfælde er NT efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve aftalen
med øjeblikkelig virkning.”
Hæveadgang er det ultimative ‘håndtag’, og det er ikke konstruktivt at true med på ca. 30 forskellige kvalitetsbrister og
fremmer ikke det gode samarbejde. Aftalen mangler i stedet proaktive håndtag til at sikre pålideligheden og udbedringen af
relaterede udfordringer isamarbejdet.
Der er bestemmelser i aftalen, hvor allokeringen af risici fremgår tydeligt, men hvor det også kan diskuteres, hvor
hensigtsmæssig og balanceret bestemmelsen er udformet, hvis det skulle understøtte et relationelt samarbejde. Derudover
synes risikoen ikke balanceret allokeret jf. punktet under pålidelighed.
Eksempler på bestemmelse, afsnit 3.2.1: ”Omfanget af den faste kørsel, opgjort i timer pr. år, kan i aftaleperioden ændres af
NT med op til 30% i såvel op- som nedadgående retning med uændrede timepriser.”

•

Kontrakten indeholder ikke nogen værdiskabende KPI’er.

•

Kontrakten indeholder i afsnit 4.7 et bodsparadigme knyttet op til kritiske forhold relateret til kundetilfredshed. Det giver NT
mulighed for at indkræve bodsbetalinger i størrelsen DKK 500-2.000 ifm. foruddefinerede kvalitetsbrister samt ophæve
aftalen ved gentagelser. Den beskrevne hæveadgang er særdeles uhensigtsmæssig mhp. et relationelt og et win-win
samarbejde.
Kontrakten indeholder derudover ingen økonomiske incitamenter til at arbejde for de øvrige KSF’er med fx løbende
forbedringer, målsætninger inden for grøn omstilling eller lignende.

Økonomiske incitamenter
•
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BUSKONTRAKT: UDBUD AF FLEXTRAFIK 29. UDBUD 4/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering
•

Data

•

•
Governance for samarbejde

Taktiske
elementer

•
•

Samarbejdskultur

•

•
Kommunikation og afrapportering

•

Kontrakten indeholder regulering om både dataejerskab og anvendelsen. Til gengæld mangler der regulering af, hvordan
man kunne dele data med aftalte interessenter med henblik på vidensdeling og udvikling.
Eksempel på bestemmelse, afsnit 2.2.2: ”Entreprenøren er indforstået med, at NT må opsamle data indhentet via GPS fra
entreprenørens vogne, mens de er tilmeldt og kører for NT. Dataene bruges til overvågning og analyse af driften samt til
afklaring af hændelsesforløb i forbindelse med kundeklager. GPS-positioner sendes kun til NT, når kommunikationsudstyret
er tændt. Kommunikationsudstyret skal altid være tændt, når vognen er tilmeldt Planetkørslen.”
Kontrakten indeholder alene en grundlæggende operationel tilgang til håndteringen af driftsafviklingen i form af samarbejdet
med mellemleddet FlexDanmark. Derudover mangler i udtalt grad operationaliserbare og værdiskabende bestemmelser, som
definerer procedurer og retningslinjer for styringen af samarbejdet, såsom understøttelse af fælles arbejdsindsatser, pain &
gain sharing m.m.
Eksempel på bestemmelse, Bilag A: ”Trafikstyreren hos FlexDanmark har til opgave at overvåge afviklingen af den samlede
kørsel og løse opståede problemer, der ikke umiddelbart kan løses af vognmanden/chaufføren. Trafikstyreren er således
bindeleddet mellem Planetsystemet og de enkelte vogne.”
I forhold til samarbejdet indeholder kontrakten en løst defineret tilgang til samarbejdet mellem parterne. Der mangler formel
samarbejdsorganisation, hvordan man kunne arbejde med fælles løbende forbedring, no-blame kultur og effektiv
problemløsning.
Eksempel på bestemmelse, afsnit 2.2.3/3.2.3: ”NT lægger vægt på, at entreprenøren selv kan dokumentere, at de stillede
kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem NT og entreprenøren. Entreprenøren udpeger en
kørselsleder, som NT eller kommunen i driftstiden altid kan komme i kontakt med. Kørselslederen/entreprenøren skal
påregne ekstra tidsforbrug til dialogen med interessenterne, herunder mailkontakt, dialog om køreplaner og
forberedelsesmøder vedr. kørslen.”
Aftalen indeholder regulering af dag-til-dag kommunikationen mellem entreprenøren og NT igennem systemet Planet og
derudover med FlexDanmark som bindeled. I tråd med en samarbejdsorganisation, kunne der være fastlagt en mere præcis
kommunikations- og rapporteringsforpligtelse, så man sikrer en professionel kommunikation i samarbejdet.
Eksempel på bestemmelse, afsnit 2.2.3: ”Kørslen planlægges af NT’s Planetsystem og udmeldes løbende til de enkelte vogne
via datatelegrammer. Opståede forsinkelser skal straks søges afhjulpet. Hvis det ikke kan ske, gives besked til NT’s
bestillingscentral hos FlexDanmark, som vurderer, om der skal ske ændringer i den udmeldte kørsel. Forsinkelser indberettes
til NT af vognmanden på et særligt indberetningsskema (som findes på NT’s hjemmeside).”
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TOGKONTRAKT: PASSAGERTRAFIK I JYLLAND OG FYN 1/5
VURDERING
Stamdata

Generelt

Kontrakttype

Emne

Undersøgelsesgenstand

Vurdering

Omkostninger

• Arriva skal varetage passagertrafik med
jernbane på strækninger i Midt- og Vestjylland.
• Det samlede omfang af trafikken (ekskl.
optioner) udgør mindst 7,5 mio. togkilometer pr.
år.
• Opgaven omfatter alle nødvendige aktiviteter til
gennemførelse af togtrafikken

Grøn omstilling

KSF

Passagervækst
Kundetilfredshed
Udnyttelse af data og nye teknologiske
løsninger

• Nettokontrakt. Arriva modtager tilskud og
beholder alle billetindtægter, dog efter særlige
delingsregler.

Interoperabilitet
KSFKatalysatorer Pålidelighed

• 8 år
Kontrakt• Option på forlængelse med 2 år - enten 2*1
længde
eller 1*2

Optimal allokering af aktiver, risici og
ansvarsområder
KPI’er
Økonomiske incitamenter
Taktiske
elementer

Data
Governance for samarbejde
Samarbejdskultur
Kommunikation og afrapportering

Graden af opfyldelse:

Minimal

Nogen

Middel

Høj

Best practice

Kilde: TRM. I den nye kontrakt er bilagene ikke tilgængelige. Efter aftale med Arriva har vi, af hensyn til analysen, lagt bilagene i den tidligere kontrakt fra 2010 til 2020 til grund, da disse i al
væsentlighed skulle være anvendt i den nye kontrakt som løber indtil 2028.
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TOGKONTRAKT: PASSAGERTRAFIK I JYLLAND OG FYN 2/5
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand
Omkostninger
Grøn omstilling

Nærmere om vurdering
•

Ingen regulering som tilskynder til løbende omkostningsreduktion. Eftersom kontrakten er en nettokontrakt, er der et mindre behov
for denne type regulering, da operatøren er incentiveret til at nedbringe omkostningerne for at maksimere sit overskud, men der er
plads til regulering, som yderligere skaber incitament til omkostningsreduktion.

•

Ingen regulering som tilskynder til elektrificering eller anvendelse af mere miljøvenligt materiel, herunder anvendelse af mere
skånsomt brændstof. Kontrakten indeholder mindstekrav til standarder for udledninger og støjniveau.

•

Ingen regulering som tilskynder til passagervækst. Eftersom kontrakten er en nettokontrakt, er der et mindre behov for denne type
regulering, da operatøren er incentiveret til at øge antallet af passagerer for at maksimere sit overskud. Da omkostningerne er
springende, fx ved indsættelse af en ekstra togvogn, vil der dog opstå situationer, hvor operatøren således ikke er tilskyndet til at
skabe passagervækst.
Kontrakten indeholder heller ikke hensigtserklæringer om, at et af formålene med den kollektive trafik er at transportere så mange
som muligt.

Passagervækst
•

KSF

•

Kundetilfredshed

•
•

Kontrakten foreskriver, at der gennemføres målinger på kundetilfredshed. Det er aftalt, hvordan kundetilfredshed måles, scores og
vægtes. Operatøren kan opnå op til 2,5% bonus eller omvendt op til 2,5% bod opgjort per halvår afhængig af performance.
Størrelsen af bonus/boden er ikke tilstrækkeligt stor til, at det i væsentligt omfang kan forventes, at kundetilfredsheden øges.
Eksempel på bestemmelse i bilag 8, punkt 3: ”De spørgsmål i kundetilfredshedsundersøgelserne, som danner baggrund for
regulering af tilskuddet i form af bonus eller bod, berører i videst mulige omfang kun forhold, som operatøren selv har indflydelse
på.”
Det er uhensigtsmæssigt, hvis leverandøren skal måles på noget, leverandøren ikke selv er herre over. Når man ser på
spørgerammen, ser det imidlertid heller ikke ud til, at det er tilfældet, og hvis det er tilfældet, så bør der ikke stå noget, som kan
tolkes i retning af, at operatøren bærer risikoen for begivenheder udenfor dennes kontrol.
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TOGKONTRAKT: PASSAGERTRAFIK I JYLLAND OG FYN 3/5
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand Nærmere om vurdering
•
Udnyttelse af data og nye
teknologiske løsninger

•
•
•

Interoperabilitet

•
•

KSFKatalysatorer

•

Pålidelighed

•
•
•
•
•
•

Optimal allokering af
aktiver, risici og
ansvarsområder

•
•
•

Kontrakten indeholder regulering som omtalt i punktet data nedenfor, som handler om, hvordan operatøren skal bidrage til, at andre
opnår data. Derudover indeholder kontrakten begrænset regulering, som tager sigte mod implementering af ny teknologi, herunder
hvordan det kan understøtte KSF’erne.
Eksempel på bestemmelse i bilag 10: ”Operatøren og Banedanmark opretholder en tæt dialog bl.a. med henblik på fortsat at udbygge
informationskvaliteten og anvendelse af ny teknologi.”
Kontrakten indeholder bestemmelser, som forpligter parterne på samarbejder om interoperabilitet. Reguleringen er dog løst
formuleret, og det er svært at måle opfyldelse. Derudover er der ikke regulering, som handler om inddragelse af andre
transportsystemer, fx delebiler, løbehjul, cykler
Eksempel på bestemmelse i bilag 2, punkt 4.5.1: ”Operatøren skal deltage i relevant samarbejde med andre parter i relation til
køreplanlægning. Dette indebærer, at der skal samarbejdes om køreplanlægningen med infrastrukturforvaltere samt tog- og
trafikselskaberne i områderne, der betjenes. Operatøren skal sammen med de øvrige parter sikre en tæt og god koordinering mellem
operatørernes planer og overvejelser, til gavn for passagerne i det samlede kollektive trafiksystem og med henblik på, at de trafikale
ændringer koordineres tidsmæssigt i forhold til implementering og for at sikre gode muligheder for omstigning for passagererne.”
Bilag 7, 2.2.1: ”Aftalen arbejder under "Bus og Tog Samarbejdsaftalen". Betyder fx, at operatøren er forpligtet til at udstede og
acceptere alle typer af de relevante trafikselskabers billetter som gyldig rejsehjemmel.”
Bilag 7, 2.8.1: ”Operatøren er forpligtet til at indgå aftale om tilslutning til det landsdækkende rejsekortsystem, som de øvrige
operatører på det statslige jernbanenet har valgt. Det er pt. Rejsekort A/S.”
Tillægskontrakt 4: ”Sydtrafik, Vestbanen A/S, Arriva Tog A/S og Trafikstyrelsen har aftalt samtrafik mellem Sydtrafiks trafik på
Vestbanen og statens trafik i Midt- og Vestjylland. […] Samtrafikken består i følgende elementer: koordinering af køreplaner på
strækninger (…)”
Kontrakten indeholder detaljerede bestemmelser om pålidelighed, herunder fastsættelse af definitioner, brug af skemaer mv. i bilag 8.
Rettidighed: Op til 2,5% bonus eller bod afhængig af, hvordan operatøren præsterer på rettidighed. Opgjort per kalendermåned.
Aflyste ankomster: Bod på DKK 1.000 per aflyst ankomst.
Driftsstartbonus: Op til DKK 750.000 i bonus afhængig af, hvilken rettidighed operatøren leverer de første 3 måneder.
I forlængelse af afsnittet om kundetilfredshed er størrelsen af bonus/boden er ikke tilstrækkeligt stor til, at det i væsentligt omfang
kan forventes, at pålideligheden som følge heraf øges.
Kontrakten beskriver delingen af ansvarsområder. Operatøren benytter i vid udstrækning bekostelig infrastruktur, som stilles til
dennes rådighed ved leje.
Operatøren leverer det rullende materiel, men lejer sig ind på banenettet hos Banedanmark. Derudover har Arriva mulighed for at leje
en række faciliteter såsom stationer, klargørings- og vedligeholdelsesfaciliteter, vaskehal etc.
Herudover er der bestemmelser, som fastsætter regler for overdragelse af materiel ved ophør af kontrakten, hvilket afspejler, at det
rullende materiel har en karakter, hvor det kan være svært at erstatte med kort varsel.
Omvendt savner kontrakten regulering af, hvordan parterne kunne allokere ansvarsområder for udvikling af KSF-elementerne.
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TOGKONTRAKT: PASSAGERTRAFIK I JYLLAND OG FYN 4/5
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand Nærmere om vurdering
KPI’er

•
•
•

Økonomiske incitamenter

•
•
•
•
•

Taktiske
elementer

•

Data

•

•
•
•

Der er fastsat KPI’er i relation til pålidelighed og kundetilfredshed, som omtalt i disse afsnit. Der mangler KPI’er i relation til
kontraktens KSF’er, ligesom at der savnes KPI’er for andre dele af kontrakten end blot kundetilfredshed og pålidelighed.
Kontrakten indeholder en række økonomiske incitamenter:
Eksempel på bestemmelse, Kontrakten punkt 4.4: Operatøren oppebærer billetindtægter for befordring af passagerer […]. Operatøren
kan endvidere oppebære indtægter fra kiosk, reklamevirksomhed, og salg af tillægsydelser til rejsen […].
Operatøren kan derudover opnå bonus for høj kundetilfredshed, pålidelighed og rettidig driftsstart, som allerede omtalt.
Kontrakten indeholder ligeledes bestemmelser, som angår bod.
Eksempel på bestemmelse, Bilag 11, 4.4: ”Operatøren skal betale dagbøder til Trafikstyrelsen ved mangelfuld eller for sen
rapportering. Mangelfuld eller for sen opfyldelse af et eller flere af de rapporteringskrav, der fremgår af appendiks 11.1, tabel 1
medfører dagbøde på 500 DKK pr. manglende rapporteringskrav pr. dag udover 14 dage efter angivet leveringsfrist.”
Som anført i afsnittet ovenfor, savner kontrakten en bredere brug af KPI’er og tilknyttede incitamenter til understøttelse af de øvrige
KSF’er med fx løbende forbedringer, målsætninger inden for grøn omstilling eller lignende.
Omfattende kravsætning til, hvilke data operatøren skal opsamle og levere, hvordan disse data skal kunne sorteres og reproducere
eksempelvis belægningsprocenter. Operatøren skal levere data om fx belægningskriterier og passagertællinger, herunder ifm.
automatiske tællesystemer.
Eksempel på bestemmelse, Bilag 2, punkt 6.1.1: ”Operatøren skal hver måned levere oplysninger til Trafikstyrelsen om samtlige kørte
tog på samtlige af månedens dage. Operatøren skal således levere en database over den realiserede køreplan, som i tilfælde af
uregelmæssigheder kan afvige fra den planlagte.”
Eksempel på bestemmelse, Bilag 2, punkt 2.82.: ”I databasen angives, hvilken materieltype afgangen er kørt med. Det skal fremgå,
hvilke strækninger der er kørt (på stationsniveau), og ligeledes skal antallet af kørte togkilometer fremgå. Det skal være muligt at
sortere data således, at strækningerne fremkommer i samme rækkefølge, som de er gennemkørt. Trafikstyrelsen skal godkende
formatet for databasen.”
Der er krav til dataleverancer til bl.a. Rejseplanen og Trykte køreplaner, hvilket kræver, at operatøren leverer data i et særlig format
hertil.
Tilsvarende er der bestemmelser i aftalen mellem Banedanmark og operatøren, som definerer dataleverancer mellem parterne, fx
Infrastrukturdata, materieldata og produktionsdata.
Kontrakten savner bestemmelser, som tager stilling til, hvordan data indgår i en bredere vidensdeling og udvikling.
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TOGKONTRAKT: PASSAGERTRAFIK I JYLLAND OG FYN 5/5
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne
Undersøgelsesgenstand
Nærmerei om
vurdering udbud
Eksempler
på
kontraktuel regulering
kommende
• Kontrakten
indeholder
regulering, som fastsætter governance for samarbejde.
Arriva: Togkontrakt i Midt- og Vestjylland
samt
på Svendborgbanen
•

Governance for samarbejde

•
•
•
•

Taktiske
elementer

•
•
Samarbejdskultur

•
•
•
•

Kommunikation og
afrapportering

•

•

Eksempel på bestemmelse, kontrakten punkt 7.5: ”Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, herunder Transport-, Bygnings- og
Boligministeriets repræsentanter, skal til enhver tid, herunder også i Forberedelsesperioden, uden varsel have adgang til materiel,
bygninger og andre fysiske lokaliteter med henblik på at konstatere, hvorvidt de aftalte ydelser leveres på de aftalte vilkår.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan til enhver tid udføre inspektioner, herunder registreringer og målinger, herunder ved
brug af Tredjepart.”
Bilag 11, punkt 2.1: ”Operatøren skal til ethvert tidspunkt kunne dokumentere opdaterede fall back-procedurer, herunder
dokumentere den nødvendige backup for nøglepersoner i organisationen.”
Bilag 11, punkt 3.2: ”Operatøren skal indføre et kvalitetsstyringssystem. Trafikstyrelsen har i hele kontraktperioden ret til at sikre, at
operatørens kvalitetsstyringssystem er implementeret, som anført i bilag 15 og finder tilfredsstillende anvendelse ved fx at
gennemføre tilsyn hos Operatøren. Operatøren skal implementere kvalitetsstyringssystemet i sin organisation hurtigst muligt.”
Endelig indeholder kontrakten bestemmelser, som definerer, hvordan tvister håndteres. Herunder forhandling, mediation og til sidst
voldgift.
Kontrakten savner operationaliserbare og værdiskabende bestemmelser, der definerer procedurer og retningslinjer for styringen af
samarbejdet, såsom understøttelse af fælles arbejdsindsatser, pain & gain sharing m.m.
Kontrakten indeholder bestemmelser, som definerer indhold af møder, deltagere, frekvens og sprog mv.:
Eksempel på bestemmelse, Bilag 11, punkt 3: ”Der afholdes månedlige kontraktmøder mellem Trafikstyrelsen og Arriva. Arriva skal
til hvert møde levere status med de afrapportering, der leveres månedligt.”
Operatøren skal indføre et kvalitetssikringssystem, som beskrevet ovenfor, som Trafikstyrelsen gennem hele perioden har ret til at få
udleveret dokumentation fra.
Der mangler beskrivelser af, hvordan man kunne arbejde med fælles løbende forbedring, no-blame kultur og effektiv problemløsning.
Kontrakten indeholder bestemmelser for, hvordan der rapporteres, i hvilket format og hvor ofte.
Eksempel på bestemmelse, Bilag 11, afsnit 2: ”Organisationen skal være robust og sikre effektivitet i de nødvendige arbejdsgange.
Herunder skal der for alle forekommende driftsforhold indarbejdes klart definerede og entydige kommunikations- og kommandolinier,
som samtlige berørte ansatte i Operatørens organisation skal gøres fortrolige med.”
Bilag 11, afsnit 4: ”Operatøren skal i månedlige rapporter til Trafikstyrelsen redegøre for status og fremdrift i forberedelsesperiode.
Regulering dækker også over indhold af disse rapporter. Operatøren har derudover også en generel underretningspligt i
forberedelsesperioden. Til dokumentation for Kontraktens gennemførelse skal Operatøren løbende rapportere til Trafikstyrelsen om
en række forhold med oplysninger om den producerede trafik og aktiviteter med relation til trafikkens kunder mv. Udformning af
format sker i samarbejder.”
Kontrakten savner en nøjere operationalisering af bestemmelserne.
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LETBANEKONTRAKT: AARHUS LETBANE 1/4
VURDERING
Stamdata

Generelt

Emne

• Kontrakten omfatter driften af 1. etape af
Aarhus Letbane.
• ALD etablerer infrastruktur og leverer
letbanekøretøjer, der stilles til Operatørens
rådighed.
• Der forventes et kørselsomfang på ca. 3 mio.
køreplan-km. eller ca. 75.000 køreplantimer pr.
år.

Nogen

Grøn omstilling

KSF

Passagervækst
Kundetilfredshed
Udnyttelse af data og nye teknologiske
løsninger

Interoperabilitet
KSFKatalysatorer Pålidelighed
Optimal allokering af aktiver, risici og
ansvarsområder
KPI’er

• Kontrakten er tidsubegrænset, og løber indtil en
af parterne opsiger den. Kontrakten er
uopsigelig i forberedelses- og driftsstartfasen for
Kontraktbegge parters vedkommende. Kontrakten er
længde
uopsigelig i de første 5 år af fulddriftsfasen for
ALD’s vedkommende, og den er uopsigelig de
første 7 år af fulddriftsfasen for operatørens
vedkommende.

Minimal

Vurdering

Omkostninger

• Bruttokontrakt med incitamenter. ALD yder
betaling til operatøren til dækning af alle de
omkostninger, operatøren har ved at varetage
Kontraktdriften og styringen af letbanen, således som
type
beskrevet i kontraktgrundlaget, og de opgaver,
der naturligt følger heraf.

Graden af opfyldelse:

Undersøgelsesgenstand

Økonomiske incitamenter
Taktiske
elementer

Data
Governance for samarbejde
Samarbejdskultur
Kommunikation og afrapportering

Middel

Høj

Best practice

Kilde: TRM. I den nye kontrakt er bilagene ikke tilgængelige. Efter aftale med Arriva har vi, af hensyn til analysen, lagt bilagene i den tidligere kontrakt fra 2010 til 2020 til grund, da disse i al
væsentlighed skulle være anvendt i den nye kontrakt, som løber indtil 2028.
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LETBANEKONTRAKT: AARHUS LETBANE 2/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering

Omkostninger

•

Ingen regulering som tilskynder til løbende omkostningsreduktion.

•

Kontrakten opmuntrer og forpligter operatøren til at bruge miljøvenlig teknologi og tilstræbe en begrænsning af ressourcebehovet.
Nærmere beskrivelser af samarbejde og eksekvering af dette savnes dog, ligesom det med fordel kunne knyttes op på KPI’er og
økonomiske incitamenter.
Eksempel på bestemmelse, bilag 3.7: ”Operatøren skal tilstræbe at minimere ressourcebehovet inden for alle dele af leverancen.
Operatøren skal minimere forbruget af kørestrøm ved kørslens udførelse og derved bidrage til klima- og miljøforbedringer under
hensyntagen til energiforbruget i den daglige drift.”

Grøn omstilling

KSF

•

•
Passagervækst

•
•

Kundetilfredshed

•

Aftalen forpligter operatøren til at medvirke til kontinuerlig forbedring af kundetilgangen på Aarhus Letbane. Det er dog ikke nærmere
beskrevet, hvordan dette skal ske og realiseres.
Eksempel på bestemmelse, kontrakt pkt. 2.1: ”Operatøren skal medvirke til kontinuerlig forbedring af og kundetilgang til Aarhus
Letbane.”
Operatøren er forpligtet til at ”Kunderne skal opleve letbanen som et sikkert og pålideligt rejsetilbud med høj kvalitet, god komfort og
rene letbanekøretøjer” (pkt. 2.1).
Forholdet er underbygget med KPI’er og bonusmodel. Det fremgår direkte, at man har sigtet efter, at det alene skal basere sig på
parametre, hvor operatøren faktisk har kontrol. Hvorvidt dette så er realiseret, kan diskuteres. Se mere under punktet med
KPI’er/Incitamenter.
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LETBANEKONTRAKT: AARHUS LETBANE 3/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering

Udnyttelse af data og nye
teknologiske løsninger

•

Kontrakten indeholder ingen regulering ift. arbejdet med udnyttelse af data og ny teknologi.

•

Interoperabilitet er tænkt ind i aftalegrundlaget, og forpligtelserne ligger hos ALD og Midttrafik, og dermed ikke hos operatøren.
Dette vurderes at være en fornuftig allokering, da Midttrafik er nærmere på disse forhold. Der kunne savnes forpligtelser til at
Operatøren skal deltage aktivt med udgangspunkt i deres erfaring skal bidrage aktivt til en løbende forbedring af sammenhængen.
Eksempel på bestemmelse, kontraktens pkt. 2.1 og 2.4.5: ”Aarhus Letbane skal indgå i en helhedsplan for Midttrafiks kollektive trafik
i Østjylland. Koordinering af den kollektive trafik er Midttrafiks ansvar. […] ALD varetager den kollektive trafiks interesser ift.
offentlige myndigheder. Operatøren skal varetage kontakten med de myndigheder, der er relevante for de områder, Operatøren har
ansvar for. ALD varetager herudover Aarhus Letbanes interesser i planlægningen i forhold til offentlige myndigheder med hensyn til
reguleringsplaner, tiltag omkring fremkommelighed, vejstandarder, terminaler, stoppesteder og informationssystemer.”

Interoperabilitet

KSFKatalysatorer

•

•
Pålidelighed

Optimal allokering af
aktiver, risici og
ansvarsområder

•
•
•
•

Taktiske
elementer

•
•
KPIer
•

Der påligger operatøren en generisk formuleret forpligtelse til at fokusere på pålidelighed, og derudover er parameteret hængt op på
KPI’er og mulighed for bod/bonus. Se afsnittene herom for yderligere.
Eksempel på bestemmelse: ”Der skal lægges stor vægt på kvalitet og fleksibilitet indenfor de af ALD fastlagte rammer med henblik
på at møde kundernes behov for rettidighed og pålidelighed i transporttilbuddet fra Aarhus Letbane.”
Kontrakten forholder sig til en effektiv allokering mellem parterne på flere områder. Eksempelvis er der forskellige betalingsmodeller
alt efter, hvilken fase kontrakten befinder sig i (forberedelse vs. fast drift). Derudover er det tydeligt adskilt i opdelingen af ansvar for
aktiver og infrastruktur, hvor ALD står for dette, mens operatøren alene har ansvaret for driften.
Eksempel på bestemmelse, bilag 4 pkt. 71.2: ”ALD er ansvarlig for og afholder alle omkostninger til drift, eftersyn, vedligehold og
reparation af [...] anlæg tilknyttet infrastrukturen.”
Kontrakten indeholder forskellige KPI’er for hhv. forberedelsesfasen og driftsfasen. I forberedelsesfasen er der 5 kritiske milepæle
mhp. at blive klar til dag 1. Milepælene er både knyttet til ratebetalingerne og bodsparadigmet.
I driftsfasen er KPI’erne fokuseret på udgået kørsel, forsinkelser og rettighed ved levering af køretøjer til vedligeholdelse.
KPI'erne synes relevante, og understøttende for flere af KSF'erne, og det er uddybende beskrevet, hvordan man i praksis
styrer/udfører de relaterende målinger og samarbejdet omkring disse. Der savnes dog link til grøn omstilling, passagervækst,
ligesom udformningen for passagertilfredshed kan diskuteres ift. hvorvidt det alene er forhold, som operatøren har indflydelse på.
Eksempel på bestemmelse: ALD gennemfører to årlige kundetilfredshedsmålinger via et uvildigt firma. Undersøgelserne foretages
som stikprøveundersøgelser henholdsvis forår og efterår blandt letbanens passagerer. Undersøgelsesmetoden skal være
repræsentativ […] De spørgsmål, der indgår i undersøgelsen, og som danner baggrund for opgørelse af bonus for kundetilfredshed,
berører i videst muligt omfang kun forhold, som operatøren selv har indflydelse på.

113

KONTRAKTUEL BASELINE

LETBANEKONTRAKT: AARHUS LETBANE 4/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering
•
•

Økonomiske incitamenter

Data

•
•
•

Taktiske
elementer

Governance for samarbejde

•
•

Samarbejdskultur

•

•
•
Kommunikation og afrapportering

•

Kontrakten indeholder i forlængelse af KPI’erne et bods- og bonusparadigme, der adresserer forsinkelse i forberedelsesfasen,
og i operationsfasen kritisk forhold i form af udgået kørsel, forsinkelser, vedligehold og kundetilfredshed. Beløbene synes
umiddelbart signifikante, men er svære at vurdere, men antages altså at være ansat ud fra en rimelig betragtning.
Eksempler på indholdet I operationsfasen:
• Udgået kørsel DKK 60 pr. minut med udgået kørsel. Ikke bod på de første 14. forsinkelser giver DKK 4000 bod pr.
påbegyndt 0,1% rettigdighedsmålet er under 98%.
• Bonus på DKK 250.000, hvis det samlede antal udgåede køretimer er under 60 pr. kvartal. Beløb til deling mellem
operatør og vedligeholder. For rettidighed gives bonus på DKK 125.000, hvis rettighedsmål er over 99% pr. kvartal
• Hvis passagertilfredsheden er højere, end måltallet, gives bonus på DKK 250.000.
Det savnes ligesom med KPI’er, at de økonomiske incitamenter anvendes til at ramme grøn omstilling og løbende forbedring.
Kontrakten indeholder ikke nogen regulering af dataforhold, udover at operatøren er underlagt den til enhver tid gældende
lovgivning om databeskyttelse.
Kontrakten indeholder visse elementer til styringen af samarbejdet, herunder til tvisthåndtering og ændringer, ligesom der
er differentierede krav til indsatserne i de forskellige faser af kontrakten.
Kontrakten savner dog en mere præcis samarbejdsprocedure, en grundigere og mere procesorienteret ændringsmekanisme,
såsom understøttelse af fælles arbejdsindsatser, pain & gain sharing m.m.
Der findes en række indledende og gode intentionsbestemmelser omkring forpligtelser til et tæt samarbejde. Der savnes en
nærmere konkretisering af disse intentioner samt indhold om arbejdet med fælles løbende forbedring, no-blame kultur og
effektiv problemløsning.
Eksempel på bestemmelse, Kontrakten pkt. 2.2: ”Vedligeholder, Infrastrukturforvalter og Operatør er meget afhængige af
hinanden i det daglige arbejde omkring Aarhus Letbane. Samarbejde er en forudsætning for succes, hvorfor alle parter
forventes at prioritere og værne om samarbejdet. Operatøren er forpligtet til at samarbejde med ALD og andre parter, der
udfører opgaver, som påvirkes af og påvirker Operatørens udførelse af driften af Aarhus Letbane. Operatøren er forpligtet til
at planlægge og arbejde under hensyn til de andre parter, så den samlede drift kan udføres effektivt og optimalt.”
Der findes desuden regulering delvist operationaliseret i Bilag A1.
Kontrakten indeholder blot en meget overfladisk regulering og rapportering handler mest af alt om opfølgning på KPI'er. Der
savnes generelt samarbejds- og kommunikationsbilag.
Eksempel på bestemmelse, Kontrakten pkt. 2.8 information/rapportering: ”Operatøren skal rapportere til ALD om den
løbende drift af Aarhus Letbane i overensstemmelse med de krav, som stilles i Kontraktgrundlaget. Rapporteringer skal i
øvrigt ske i den form, ALD fastsætter og være ALD i hænde til de fastsatte frister.”
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METROKONTRAKT: KØBENHAVNS METRO M1+M2 1/4
VURDERING
Stamdata

Emne

Undersøgelsesgenstand

Vurdering

Omkostninger
Generelt

Grøn omstilling

KSF

• Kontrakt om driften og vedligeholdelsen af Metro
linjerne M1+M2 i Københavns Metro.

Passagervækst
Kundetilfredshed
Udnyttelse af data og nye teknologiske
løsninger

Kontrakt• Bruttokontrakt med incitamenter.
type

Interoperabilitet
KSFKatalysatorer Pålidelighed

• Kontraktperioden løber fra 2018 til 2024.

Optimal allokering af aktiver, risici og
ansvarsområder

Kontrakt- • Som option har metroselskabet ret til, på
længde
uændrede vilkår, at forlænge driftsperioden med
op til 5 år (60 måneder) med et antal måneder i
intervallet 1-60.

KPI’er
Økonomiske incitamenter
Taktiske
elementer

Data
Governance for samarbejde
Samarbejdskultur
Kommunikation og afrapportering

Graden af opfyldelse:

Minimal

Nogen

Middel

Høj

Best practice

Kilde: Analysen baserer sig alene på det udbudte kontraktmateriale, da det ikke har været muligt at se den indgåede aftale.
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METROKONTRAKT: KØBENHAVNS METRO M1+M2 2/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Nærmere om vurdering
•
•

Omkostninger
•
•
•
Grøn omstilling
KSF

Passagervækst

•
•
•
•
•
•

Kundetilfredshed

•

* Driftsentreprenør er kontraktens term for operatør

Kontrakten indeholder både regulering, som sigter på omkostningsreducering, og bestemmelser der de facto medfører øgede
omkostninger.
Eksempel på bestemmelse, Kontraktens pkt. 3.9*: ”Driftsentreprenøren er forpligtet til løbende at optimere (forbedre) udførelsen af
Kontrakten. Dette indebærer bl.a., at Driftsentreprenøren skal gøre Metroselskabet opmærksom på eventuelle fordele/besparelser
ved at ændre på Kontraktens krav. Hvis Metroselskabet vælger at implementere Driftsentreprenørens forslag, skal den derved
opnåede fordel/besparelse deles mellem parterne efter nærmere aftale.”
Eksempel på bestemmelse, Kontraktens pkt. 6.2: ”Driftsentreprenøren er forpligtet til, uanset omkostningerne, at forcere således, at
terminen for driftsperiodens start nås.”
Kontrakten indeholder forpligtelser til at samarbejde om de ti principper i FN’s Global Compact.
Eksempel på bestemmelse, Kontraktens appendix C: ”Metroselskabet forventer, at Driftsentreprenøren vil samarbejde positivt og
indgå i en konstruktiv dialog for at løse udfordringer relateret til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.”
Det fremgår videre af kontrakten, at driftsentreprenøren skal støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, og at
denne skal vælge miljøvenlige teknologier.
Kontrakten indeholder dog ikke konkret regulering af, hvordan miljøforhold forbedres og linker ikke dette til KPI’er.
Kontrakten tager højde for passagervækst med indarbejdede forpligtelser til at stræbe herefter samt kapacitet til at håndtere det.
Eksempel på bestemmelse, Contract specifications pkt 7.6: ”The O&M Provider shall ensure the best possible basis for passenger
growth. The O&M Provider shall have an organisation that can handle passenger growth. The O&M Provider will be awarded a bonus
based on passenger growth.”
Der savnes beskrivelse af, hvordan man i praksis vil tilgå og samarbejde om denne fælles målsætning.
Der er et stort fokus på kundetilfredshed som centralt omdrejningspunkt i driften. Operationaliseringen heraf mangler dog. Til dette
indeholder kontrakten et bods/bonus setup med spørgeskema, der indeholder relevante spørgsmål. Målingerne foregår regelmæssigt
- kvartalvis - og med bonus på op til DKK 450.000+
Eksempel på bestemmelse, Contract spec, 6.1.1: ”The customer commitment is implemented in three specific strategic objectives,
which shall serve as guidelines for the O&M Provider’s work to create a good and cohesive customer experience. The objectives are
as follows: Easy to be a customer, cohesive customer experience, best in class”.
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METROKONTRAKT: KØBENHAVNS METRO M1+M2 3/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand

Udnyttelse af data og nye
teknologiske løsninger

Nærmere om vurdering
•
•

•
Interoperabilitet
KSFKatalysatorer

•

Pålidelighed

Optimal allokering af
aktiver, risici og
ansvarsområder
Taktiske
elementer

•

KPI’er

•

•
•
•
•

Kontrakten forpligter operatøren til at anvende data mhp. bedst mulig kommunikation til passagererne.
Eksempel på bestemmelse, Contract specifications, pkt. 6.2.2: “The O&M Provider shall provide real time data as well as other
relevant data in the requested format and with the necessary frequency so that updated details of the Headway Plan, operational
status for the Copenhagen Metro M1+M2 etc. are available via the digital platforms. The O&M Provider shall be able to solve any
problem that prevents the correct data from being delivered to Rejseplanen (24 hours, 7 days a week). The response time from when
the failure is detected (diagnostic email is received) shall be maximum 1 hour.”
Operatøren er forpligtet til at samarbejde med andre operatører og sikre kundens helhedsoplevelse. Det beskrives dog ikke nærmere,
hvad der er relevant information, hvordan og hvor ofte dette skal foregå, og hvad det kræver af samarbejdet.
Eksempel på bestemmelse, Contract specifications, pkt 6.3.: ”Metroselskabet participates in traffic information collaboration with
other public transportation operators in the Copenhagen area. The O&M Provider shall exchange relevant information about the
operation etc. with the public transportation operators DSB and Movia using the system Klar Besked and in accordance with the rules
of Info på tværs or similar ones. The O&M Provider shall inform and exchange information with the O&M Provider for Cityringen so
that customers get an experience of a coherent system with coherent information across all metro lines.”
Kontrakten regulerer med bod/bonus-model for Provided Vechile Kilomters (PVK) og Service Availability (SA). Se mere under KPI.
Derudover er parterne er forpligtet til at samarbejde omkring optimering af køreplaner (grundlaget for pålidelighed), ligesom der skal
samarbejdes om håndtering af peak periode.
Eksempel på bestemmelse, Contract specicifcations pkt. 5.2.1 + 5.2.2: ”Metroselskabet will deliver the new Headway Plan in writing
no later than two weeks before the plan is to be implemented. The O&M Provider shall suggest changes to the Headway Plan in order
to better facilitate passenger needs. […} The O&M Provider shall continuously plan additional train services and additional staffing for
guidance and crowd control in the Copenhagen Metro M1+M2 when special or major events occur along the line. The O&M Provider
shall on own initiative collect information about coming events.Special or major events shall be coordinated with DOT if required”
Kontrakten beskriver delingen af ansvarsområder. Operatøren benytter i vid udstrækning bekostelig infrastruktur, som stilles til
dennes rådighed ved leje. Operatøren lejer ligeledes det rullende materiel.
Omvendt savner kontrakten regulering af, hvordan parterne kunne allokere ansvarsområder for udvikling af KSF elementerne.
Kontrakten indeholder visse KPI’er – på passagertilfredshed og vækst, driftstabilitet og vedligeholdelsesstandard - der understøtter
KSF’erne og hvis operationalisering beskrives grundigt. Det savnes, at man adresserer forpligtelsen til løbende forbedringer fx ift.
omkostninger som en KPI.
Eksempel på bestemmelse, Contract specifications pkt. 5.8.5: “The O&M Provider shall measure operation performance using the
“Service Availability” (“SA”) parameter. SA is calculated as described in Attachment 9. The O&M Provider shall use the computer
program, “SA Calculator Gateway”, for calculations of SA. The computer program is based on real-time data from the ATC system.”

*I kontrakten omtales operatøren som driftsoperatøren.
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METROKONTRAKT: KØBENHAVNS METRO M1+M2 4/4
EKSEMPLER PÅ REGULERING
Emne

Undersøgelsesgenstand
Økonomiske incitamenter

Nærmere om vurdering
•
•
•

Data

Governance for samarbejde
Taktiske
elementer

•
•
•

Samarbejdskultur

•

•

Kommunikation og afrapportering

•

Kontrakten indeholder bod- og bonusparadigme for drift, passagertilfredshed og vækst, service og vedligehold. Grundigt
beskrevne mekanismer, eksempler og processer. Det virker som forhold, operatøren kan påvirke – fx i spørgeskemaet –
omend det ikke er tydeligt, hvordan operatøren påvirker passagertilvæksten (ref. angivne mangelfuldhed i afsnit herom).
Metroselskabet ejer som udgangspunkt alle data, bortset fra persondata og kundedata. Operatøren har pligt til at udlevere
alle data hver 6. måned.
Eksempel på bestemmelse, Contract specifications pkt. 6.2.2 - Rejseplanen: ”Metroselskabet is a member of the consortium
running the Internet-based travel planner “Rejseplanen” and pays for linking the Copenhagen Metro M1+M2 to its website
www.rejseplanen.dk. The O&M Provider shall provide real time data as well as other relevant data in the requested format
and with the necessary frequency so that updated details of the Headway Plan, operational status for the Copenhagen Metro
M1+M2 etc. are available via the digital platforms. The O&M Provider shall be able to solve any problem that prevents the
correct data from being delivered to Rejseplanen (24 hours, 7 days a week). The response time from when the failure is
detected (diagnostic email is received) shall be maximum 1 hour.”
Kontrakten indeholder procedurer for tvistløsning, inspektioner/kontrol og adfærdskodeks i kontekst af socialt ansvar.
Kontrakten savner dog en mere præcis samarbejdsprocedure, en grundigere og mere procesorienteret ændringsmekanisme,
såsom understøttelse af fælles arbejdsindsatser, pain & gain sharing m.m. eksempelvis i relation til spørgsmålet om
omkostningsreduktioner.
Kontrakten savner regulering af samarbejdsforpligtelser og procedurer. Det fremgår alene, at operatøren er forpligtet til
samarbejde i mobiliseringsperioden samt ifm. kontraktens ophørsforløb. Det fremgår af input fra Metroselskabet, at der
foregår samarbejde, som ikke er kontraktuelt reguleret.
Eksempel på bestmemelse, Contract Specifications, pkt. 15.7: ”The O&M Provider shall participate in and chair meetings in a
mobilisation group during the Mobilisation Period, with delegates from the O&M Provider, Metroselskabet and the Current
O&M Provider. Meetings will be held as minimum with a two week interval, and coincide with the O&M Provider's reporting of
status for milestones in the time and action plan.”
Kontrakten indeholder beskrivelse af en organisatorisk kommunikationsstruktur og dels en fast rapporteringsstruktur for
drift, kundeservice og vedligehold inklusive faste mødefora. Omfattende beskrivelser af rapporteringsforpligtelserne og
anvendelsen heraf.
Eksempel på bestemmelse, Contract specification 13.7.3: ”The O&M Provider shall issue a yearly maintenance plan.
Metroselskabet have the right to request changes to the maintenance plan if the maintenance plan is considered insufficient
or has unacceptable negative impact on the traffic operation or the condition of the Assets. If there are any major changes to
the maintenance plan during the year, the plan shall be reissued in a new revision in advance of any changes proposed to be
implemented. The maintenance plan shall describe how the O&M Provider plans to organise and perform the maintenance of
the following, but not limited to (…)”
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ERFARINGSCASES

FYNBUS
DANMARK
Rammebetingelser
•

FynBus har, efter en lang periode med passagerfremgang de seneste år, oplevet et væsentligt
fald i passagertallet. Dette har især ramt bybusserne i Odense og de regionale ruter. Faldet er
sket til trods for høj tilfredshed blandt kunderne i begge systemer og har bl.a. medført større
fokus på et optimeret og sammenhængende trafiksystem.

•

Der har været udfordringer for den kollektive trafik på Fyn ifm. transitionen fra land til by
(urbanisering), særligt på lokalruterne, som i forvejen ikke har kørt med en høj belægningsgrad.
Derfor øget fokus på lokale ruter, som udgør 75% af ruterne på Fyn, men samtidig kun udgør
20% af de totale køreplanstimer.

•

Output
•

Samarbejde og sammenhæng: Den online
chaufførportal, ”Vores FynBus”, har knyttet
Fynbus og chaufførerne tættere sammen og
sikret inddragelse ifm. en hurtig gensidig
kommunikation om kapacitetsproblemer og
køretidsproblemer.

•

”Vores Fynbus” leverer væsentlige input til
NT’s pilotarbejde med MinRejseplan (bl.a.
kapacitetsdata v. tællesystemer), hvor også
samkørsel og flextrafik indtænkes. Parkering
nævnes ligeledes som en relevant tjeneste
at inkludere, fx ”park-and-ride”.

•

Positiv business case ved flextrafik: Flere
lokalruter er omlagt til flextrafik (teletaxa)
for at minimere antallet af ”tomme” busser.
Disse indtænkes, som nævnt, som en del af
den kollektive trafik og indgår i
mobilitetstankegangen for FynBus.

Stillingtagen til udviklingsmulighederne for den regionale trafik udgør en stor delmængde af det
planlægningsarbejde, der skal laves i Odense, for at få letbane og busser til at supplere hinanden
fra 2020.

Kontraktuelle forhold
•

På mange måder sammenligneligt med resten af landet.

•

Samarbejde mellem chaufførerne og FynBus er forankret gennem lærings- og loyalitetsværktøjet
”Vores Fynbus”, der har til formål at styrke uddannelsen af chauffører samt den interne
kommunikation. Her kan der afgives feedback om bl.a. køreplaner, og operatøren bliver dermed
involveret i dette arbejde.

Kilde: Eksternt ekspert interview; Fynbus Udbud; Fynbus Trafikplan 2018-2021
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ERFARINGSCASES

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (NT)
DANMARK
Rammebetingelser
•

Geografiske udfordringer grundet store afstande, bl.a. byområder langt fra motorvejsafkørsler.
Derfor fortages 70% af alle rejser i personbil og 90% af personkilometer foretages i bil. Dette
betyder stigende trængsel på det overordnede vejnet. Der er derfor fælles fokus i regionen på at
forbedre infrastruktur og mobilitet, herunder styrkelse af regionaltogsdrift, statslig anlæggelse af
banedrift, serviceudvidelse af bybusnet samt BRT-løsninger.

•

Udkantsområderne er udfordret af faldende efterspørgsel, som kræver nye/anderledes svar på
befolkningens transportbehov.

•

Deleøkonomien vinder frem – også inden for transportområdet. NT arbejder for at integrere det i
den traditionelle kollektive transport, med det mål at kunne tilbyde bedre mobilitet. Derfor er den
nuværende trafikplan blevet kaldt en mobilitetsplan.

•

Principperne for realisering af ”Det Nordjyske Hovednet” er de frivillige aftaler. Regionen påtager
sig at udvikle det overordnende net, mod at kommunerne påtager sig et stadig større ansvar for
de lokale opgaver. Rationalet er, at Hovednettet bruges i kommunal og regional planlægning til
at fastholde og fremme bosætning og vækst.
Kontraktuelle forhold

•

På mange måder sammenligneligt med resten af landet.

•

Køreplansamarbejdet indgår som en del af kontrakten for at sikre bedst mulige køreplaner. NT
udarbejder køreplaner i dialog med entreprenørerne og chaufførernes repræsentanter.

Kilde: Eksternt ekspert interview; NT – Mobilitetsplan 2017-2020; COWI

Output
•

Det Nordjyske Hovednet: ”Det Nordjyske
Hovednet” har sat øget fokus på den fælles
fortælling og fortsat arbejde med relationer
og dialog på tværs af alle niveauer.

•

Mobilitet for alle: ”Plustur” dækker alle typer
af kollektiv trafik (inkl. flextrafik), hvilket er
en måde at brede kollektiv trafik ud og
binde alle nordjyder op på hovednettet.

•

Læring: Det er vigtigt med en gennemgående fortælling. By og land skal have
fælles vision om, at regionen hænger
sammen.

•

Nye services og transporttilbud: Deleøkonomi anses ikke som trussel for kollektiv
trafik, men indtænkes i arbejdet for at
kunne tilbyde bedre mobilitet. Fx
MinRejseplan (bygger ovenpå Rejseplanen)
tilbyder ruteplanlægning fra A til B ved at
integrere deleøkonomi i den konventionelle
kollektive trafik. Altså er en fælles MaaSplatform med de private aktører.
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ERFARINGSCASES

SKÅNE
SVERIGE
Rammebetingelser

Output

•

Store investeringer – fx i urbane områder (statmiljøaftale) og i digitale løsninger.
Involvering af kommuner (med operatører og trafikselskaber) i at forbedre
fremkommeligheden gennem investeringer i vejanlæg og busfremkommelighed (BRT).

•

Region Skåne er eneejer af den kollektive trafik, men agerer på vegne af 33 kommuner. Al
trafik varetages af private operatører (2 tog- og 9 busoperatører) på nær intercitytog
drevet af SJ. Strategisk planlægning og køreplanlægning har i Skåne kun 1 primær
ansvarlig, modsat den danske struktur med en lang række af aktører.

•

Takster og indtægtsdeling er overvejende et anliggende for Skånetrafikken.

•

Bustrafik er udbudt i store pakker (op til 200 mio. SEK) og udgør samlede bybus- og
regionalbusnet. Der udliciteres generelt i store sammenhængende geografiske områder.
Regioner tilbyder desuden en integreret pakke af tjenester med multimodalt smartcard og
mobilbillet.

•

Succeskriterier for både kommuner og PTA*, synes at være tilsvarende den danske
struktur. Det samme gælder den 1-årige for budgethorisonten.
Kontraktuelle forhold

•

Skåne har fordoblet antallet af kørte
kilometer på >20 år samt øget antallet af
passagerer og andel af kollektiv trafik. Dog
er væksten ved at nå et plateau.

•

Skiftet i kontraktform kan ikke påvises at
have påvirket passagervækst positivt.
Væksten har nok i høj grad været drevet af
investeringsvillighed i flere busser/
køreplantimer og fremkommelighed.

•

Passagervæksten har ikke kunne finansiere
driftsudvidelserne.

•

Markant nedgang i kundetilfredshed siden
2005. Eksterne faktorer såsom prisstigning
og trængsel er medvirkende hertil.

•

Eksperter vurderer, at ændringen har
medført, at operatører engagerer sig i
planlægning og samfundsudvikling.

•

Skift fra bruttokontrakter til bruttokontrakter med passagervækst-incitament (op mod
50% af kontraktværdien). Ligeledes incitamenter for kvalitet og kundetilfredshed.

•

•

Operatørerne har indflydelse på flådetype, service, planlægning (kun trafikplanlægning),
markedsføring (anses for at være yderst relevant) samt forretningsudvikling.

Trepartssamarbejde (operatør, kommune og
trafikselskab) har givet gode resultater.

•

•

Dialog og samarbejde i løbet af kontraktprocessen mellem trafikselskabet og
operatørerne. Derudover brug af innovationsincitamenter, som giver en mere dynamisk
kontrakt, hvilket muliggøres af den svenske fortolkning af udbudsloven.

10-årige udviklingsplaner for tog- og
bustrafik som hænger sammen med
byudviklingen i regionen.

Sammenlignelighed til DK: Ingen

Lille

Kilde: Rambølls Interne Trafikekspert; K2; Trafikstyrelsen; Deloitte; COWI
*Public Transport Authority

Mellem

Høj

Meget høj
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ERFARINGSCASES

STOCKHOLM
SVERIGE
Rammebetingelser

Output

•

Støttende arealanvendelsespolitik: Indførsel af bompenge, rabatordning til frekvente
rejsende, høj frekvens og høj fremkommelighed.

•

Storstockholms Landtrafik (SL) har udviklet samarbejdet med operatørerne i retning af
øget ansvar til operatørerne samt med større incitamenter i kontrakterne.

•

Kontrakterne er større end i DK og omfatter hele trafiksystemer, hvilket bl.a. er muligt
pga. trafikselskabets helhedsansvar. På den måde sikres det, at operatørerne tænker i
helhed fremfor at suboptimere på enkeltlinjer. Helhedsansvaret kommer igennem de
multimodale kontrakter på tværs af transportformer (i modsætning til i DK, hvor det er
underlagt forskellige myndigheder med forskellige ejere).

•

•

SL har hidtil anvendt bruttokontrakter 
oplevet en udvidelse af antallet af køreplantimer uden sikkerhed for, at dette gav
et kvalitetsløft samt øgede omkostninger pr.
køreplantime.

•

Mål med E20 er at øge antallet af
passagerer, kundetilfredshed og effektivitet.

•

Vurderingen fra eksperter: VBP, som en
måde at forbedre tjenester og forbedre
omkostningseffektiviteten, virker som et
godt koncept. Dog har der været blandede
signaler i Stockholm.

•

E20-operatører synes, i sammenligning med
bruttokontrakt-operatører, at være mere
omkostningseffektive, opnå højere kundetilfredshed (selvom, at det var lavere først),
bedre rettidighed og mindre aflysninger,
men synes ikke at øge passagerantallet.

•

Villigheden til at eksperimentere med ruter
og frekvens er faldet grundet bøder for fald i
kundetilfredshed.

Derudover er budgetperioden længere end i DK.
Kontraktuelle forhold

•

E20-kontrakt; aflønningen til operatøren er afhængig af VBP (verificerede betalende
påstigere). Herudover krav til fx mindsteomfang af trafik, punktlighed, passageroplevet
kvalitet samt forsinkelser. Incitamenterne er i nogle – men ikke alle kontrakter – større
end de danske og fokuseres mod passagervækst.

•

SL har det overordnede ansvar for udvikling mod de politisk udpegede målsætninger;
ansvar for sammenhæng i den samlede kollektive trafik uanset udbudsområde.

•

Operatørerne varetager flere opgaver, særligt planlægning af kørslen (inden for fastsatte
minimumskrav), lokalmarkedsføring samt udvikling af produkt- og servicekoncept.

•

Hensigt: Større operatørinvolvering kombineret med store pakker  større ansvar samt
mere frihed til operatørerne ift. at tilrettelægge driften, der er knyttet op på incitamenter.

Sammenlignelighed til DK: Ingen

Lille

Mellem

Kilde: Rambølls Interne Trafikekspert; Transportministeriet; Urban Transport Group; K2

Høj

Meget høj
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ERFARINGSCASES

OSLO
NORGE
Rammebetingelser

Output

•

Overordnet har det været et mål i Norge, at al trafikvækst skal ske med kollektiv trafik,
cykel eller gåben. Der er kommet statslige tilskud til både drift og udvikling. Dette har haft
en positiv udvikling i Oslo, men også i andre byer.

•

Der er meget investering  Frekvensen er blevet bedre og ligeledes forbedringer i
infrastruktur. Man har øget frekvens og er begyndt at tilbyde transport om natten.
Investeringer i digitale løsninger. Finansiering sker delvist gennem bompenge (kan også
have indflydelse på udviklingen i den kollektive trafik).

•

Konsolidering i antallet af operatører og deres markedsandel grundet buyouts og også
tendens til geografiske kontrakter (i modsætning til rute-kontrakter). Dertil kommer en
central organisering igennem trafikselskabet Ruter.

•

Høj og stigende kundetilfredshed, dog med
en stigende utilfredshed vedr. bompenge.

•

Høj kvalitet – formodentlig givet
infrastrukturinvesteringer.

•

Nedgang i pris på 10%.

•

Problem, hvis man vil have mere trafik på
samme kontrakt, så er der ikke nok busser
til at gøre dette (manglende incitament til at
indsætte ekstra busser).

Kontraktuelle
•

Skifte fra nettokontrakter til bruttokontrakter med en høj detaljeringsgrad.

•

Man arbejder med kontraktlængderne ift. at kompensere for den øgede risiko, der
kommer i takt med investering i ny materiel.

•

Både kvalitet og indtægtsrelaterede incitamenter er i brug. Kvalitetsincitamenterne
vedrører følgende faktorer: Rengøring, kørestil, kundeservice, punktlighed og
rejseinformation. Disse faktorer måles gennem kundeundersøgelser, som også måler
overordnet kundetilfredshed.

•

Kvalitetsincitamenterne udgør 5-8% af samlede indtægter fra kontrakten*.
Omsætningsrelaterede-incitamenter fokuserer på passagervækst, indtægter fra salg af
billetter samt reducering af antallet personer, der rejser uden billet. Disse incitamenter
udgør mellem 3 og 10% af den samlede kontraktsum.
Sammenlignelighed til DK: Ingen

Kilde: Rambølls Interne Trafikekspert; Urban Transport Group
*Undtagen i et tilfælde, hvor de når 15%.

Lille

Mellem

Høj

Tidligere ved nettokontrakter var det
operatøren, der tjente på flere
passagerer  de blev
driftsoptimerende, operatørerne blev
mere optaget af at driftsoptimere i
stedet for at tage højde for passagerne

Meget høj
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ERFARINGSCASES

LIMBURG
HOLLAND
Rammebetingelser

Output

•

Samordnet integrationsindsats af forskellige offentlige transportformer (multimodale
kontrakter), igennem ‘fish bone’-modellen, hvor busser anvendes til at fodre skinnerne
med passagerer i stedet for at køre parallelt. Dertil hører et samlet billetsystem.

•

Nye kontraktform betød et re-design af
bynettet, der forbedrede sammenhængen
mellem bus og togtrafik.

•

Man udbyder kontrakter i store geografiske områder, der både indeholder fx bus og tog.

•

•

Udvikling af dedikeret infrastruktur, især igennem integration af skinnedrift, bilkørsel og
cykling ved etablering af ‘Park and Drive’ og cykelskure.

•

Stor befolkningstæthed, hvilket giver grobund for bedre mobilitet.

En stigning i antallet af påstigere i
togtrafikken på 40% på 2,5 år. Det betød
dog ligeledes kapacitetsproblemer på
jernbanenettet.

•

Organisatoriske ligheder ift. Danmark i form af mange samarbejdspartnere
(fx OV-chipkart, 9292 pendanter til rejsekort og –planen) dog med få store operatører.

•

Fra regionens perspektiv har man syntes, at
operatøren har haft størst fokus på at
imødekomme deres kontraktuelle
obligationer, mere end at fremme
kundebehov.

Kontraktuelle
•

De multimodale kontrakter i Limburg omfatter bus, tog og teletaxi. De større kontrakter
har medført en konsolidering i operatørmarkedet.

•

Operatøren Connexxion er ansvarlig for indtægter, hvilket betyder, at de, for at
overholde budgettet, er afhængig af antal passagerer. Dette betyder, at det er deres
primære interesse at optimere ‘fish bone’-modellen.

•

Der anvendes nettokontrakter, med relativ stor frihedsgrad (funktionsudbud), hvor der
lægges op til, at operatøren kan re-designe bynettet, køreplanen og endda skifte mellem
transportmidler.

Sammenlignelighed til DK: Ingen

Lille

Mellem

Høj

Lignende erfaringer er
gjort ved Oslo casen

Meget høj

Kilde: Ekspert interviews; Passenger Transport Executive Group; Ministry of Transport, Public Works and Water Management

125

ERFARINGSCASES

MÜNCHEN
TYSKLAND
Rammebetingelser

Output

•

Politisk vilje til at styrke den kollektive trafik, herunder store investeringer i infrastruktur,
Bud Rapid Transit (BRT) initiativer, ‘park and ride’ og ‘bike and ride’-initiativer.

•

Trafikselskabet MVV driver, i samarbejde driftsselskabet MVG, den kollektive trafik i
München. MVV står som ansvarlig for takst- og indtægtsfordelingen, samt med ansvar for
strategisk udvikling af sammenhængende kollektiv trafik, og varetager udbud af regionale
busser og tog. MVG driver letbane og metro og udliciterer bybusser, og har ligeledes
delecykler og –biler i deres produktsortiment. Multimodale kontrakter på tværs af
transportformer.

•

MVV har ansvar for den strategiske planlægning for det samlede kollektive trafiksystem og
har mandat og kapacitet til at drive forskning og udvikling på området. Køreplanlægningen
ligger hos de driftsansvarlige.

•

Ejerkredsen ift. kommuner, regioner og statslige myndigheder er væsentligt mindre end i
DK, dog findes der et langt større antal operatører (primært ved busdrift).

•

Kåret af den Europæiske Bilistorganisation
som ‘Europas bedste offentlige
transportsystem’.

•

Stabil vækst det sidste årti på 2% årligt,
sammenholdt med en høj og støt stigende
kundetilfredshed.

•

MVV får årligt 10 mio. flere passagerer.

•

Positiv effekt på byudviklingen.

Kontraktuelle forhold
•

MVV står som ejer af de fleste ansvarsområder kontraktuelt, fx fordeling af indtægter,
planlægning, opfølgning på kontrakter, markedsføring af fælles transportsystem
(deres slogan er: 1 net. 1 køreplan. 1 billet), trafikinformation via web på tværs,
markedsundersøgelser (data), udvikling og realisering af betjeningskoncepter, trafik- og
transportforskning.

•

MVG varetager opgaver relateret til planlægning, udvikling, markedsføring,
realtidsinformation foruden selve driften. Stor grænseflade til MVV ift. markedsføring og
kundekontakt.

Sammenlignelighed til DK: Ingen

Lille

Kilde: Rambøll Interne Trafikekspert; MVV; COWI rapport; Ingeniøren juni 2019

Mellem

Høj

Meget høj
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ERFARINGSCASES

HELSINKI
FINLAND
Rammebetingelser

Output

•

Whim blev lanceret i Helsinki i juni 2016 og samler offentlig transport, taxa, lejebiler,
delebiler og bycykler i ét abonnement, hvor brugeren via sin app kan bestille, planlægge
og betale sine rejser. Whim har mere end 70.000 brugere.

•

MaaS-brugere bruger offentlig transport
markant mere end deres medborgere, som
ikke bruger Whim.

•

Brugeren kan vælge mellem fire abonnementstyper Whim to Go (pay as you go), Whim
Urban (49 €/per måned), Whim Weekend (249 €/per måned) og Whim Unlimited (499
€/per måned).

•

MaaS-brugere bruger oftere taxi-rejser i
sammenhæng med offentlig transport end
deres medborgere, som ikke bruger Whim.

•

Whim kan aktuelt set, foruden i Helsinki, bruges i Antwerpen, Birmingham og Wien.

•

•

Til sammenligning er det tætteste, vi i Danmark kommer på et MaaS-system,
MinRejseplan. Der er tale om et pilotprojekt, som samler såvel kollektive som private
transportformer. Man kan planlægge sin rejse, mens betaling sker ved ”dybe” links over til
de respektive selskaber. Der er således tale om et system, der går i retning af Whim, men
dog ikke indeholder tilsvarende funktionaliteter, som giver en sømløs ”one stop”planlægning og betaling.

En bekymring vedr. MaaS har været, om det
får antallet af rejser, navnlig med taxa, til at
stige. Det har vist sig, at MaaS-brugere
dagligt i gennemsnit foretager ca. det
samme antal rejser som deres medborgere,
som ikke bruger MaaS.

•

I forlængelse heraf har det vist sig, at
offentlig transport udgør langt størstedelen
(ca. 95%) af de transporter, som foretages
inden for MaaS-systemet.

•

MaaS vokser fortrinsvis frem langs offentlige
transportkorridorer.

Kontraktuelle forhold
•

N/A

Sammenlignelighed til DK: Ingen

Lille

Mellem

Kilde: Ramboll, Whimpact 2019 – Insights from the world’s first Mobility-as-a-Service (MaaS)

Høj

Meget høj
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GENNEMFØRTE INTERVIEWS

GENNEMFØRTE INTERVIEWS
OPERATØRER, TRAFIKSELSKABER OG EKSPERTER
Name

Organisation

Kategori

Thuri Didriksen

Metro service

Operatør

Peter Lanng Nielsen

Keolis

Operatør

Tim Valbøll

Umove

Operatør

Niels Peter Nielsen

Nobina

Operatør

Steen Rügge

Tide

Operatør

Søren Englund

Anchersen

Operatør

Jens Boe Jacobsen

Arriva

Operatør

Rebekka Nymark

Metroselskabet

Trafikselskab/trafikkøber

Per Gellert & Jeppe Gaard

Movia

Trafikselskab/trafikkøber

Thomas Dalgaard Mikkelsen

Midttrafik

Trafikselskab/trafikkøber

Thomas Eybye Øster

Nordjyllands Trafikselskab

Trafikselskab/trafikkøber

Carsten Hyldborg

Fynbus

Trafikselskab/trafikkøber

Fredrik Palm

Rambøll Sverige

Rambølls interne ekspert

Kari Ovesen Haugland

Rambøll Norge

Rambølls interne ekspert
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